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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, spirytystycznego przykładu, jak również 5 tomów poezji w języku 
niemieckim i angielskim, które powstały na podstawie Księgi prawdziwego życia.  
Pan powołał mnie do swojej służby w 2017 roku. Historię tę spisałem w powyższych 6 tomach, 
podając datę każdego z nich. Zawiera ona wiele snów, wizji, tajemnic, które Pan mi objawił, proroctw, 
przepowiedni aktualnych wydarzeń na świecie. Jest to wezwanie do przebudzenia 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  
 
"Jest to przepowiedziany czas, w którym miałem przemówić do ludzkości, i chcę, abyś w wypełnieniu 
Moich proroctw zestawił tomy ksiąg z tym słowem, które ci dałem, ....". (6, 52) 
Zapowiadany czas odnosi się do obecnego czasu, zwanego też Trzecim Czasem, jako epoki 
następującej po Pierwszym Czasie (Mojżesz i prorocy) oraz Drugim Czasie (Jezus i Jego apostołowie). 
Trzeci Czas został przygotowany przez Ducha Eliasza i jego ucznia Roque Rojasa w 1866 roku w 
Meksyku, aby od 1884 roku do końca 1950 roku, w okresie 66 lat, Boski Duch mógł przekazać siebie 
ludzkości: Niedziela po niedzieli, ludzie z pospólstwa spotykali się w zwykłych miejscach spotkań, by 
słuchać Boskiego Poselstwa przez około dwie godziny. Jako ustników (porta vozes) Bóg używał 
licznych nosicieli głosu (proroków obecnego czasu), którzy w podniosłym stanie umysłu czynili 
promień Boskiego Słowa słyszalnym. 
Te boskie objawienia, przesłania czy nauki były współstenografowane i nagrywane w dekadzie przed 
1950 rokiem. Po 1950 roku z tej ogromnej liczby protokołów wybrano 366 nauk i opublikowano je w 
wielkim 12-tomowym dziele "Libro de la Vida Verdadera" (Księga Prawdziwego Życia). 
Po roku 1975 Walter Maier, który uczestniczył w niedzielnych nabożeństwach w latach 1943-1950, 
oraz Traugott Göltenboth przetłumaczyli na język niemiecki tomy od I do V i wydali je w 
wydawnictwie Reichl Verlag. Po śmierci Waltera Maiera w 2001 roku, tom VI został uzupełniony 
przez Traugotta Göltenbotha i opublikowany w 2004 roku. 
Tomy od VII do XI zostały następnie przetłumaczone również przez Traugotta Göltenbotha i wydane 
w latach 2014-2015 przez Buchdienst zum Leben. Tom XII ma być dostępny w 2016 roku. 
Tak więc w czasach największego postępu naukowego i technicznego, ale także największych wojen i 
ideologicznych aberracji, Duch Boży nie pozostawił ludzkości samej sobie. W swojej nieskończonej 
miłości i mądrości, Bóg dał nam poprzez Objawienia Meksykańskie 
Duch Święty wskazał nam drogę wyjścia z ideologicznych aberracji, dał nam pocieszenie i 
uzdrawiający balsam dla naszych głodnych dusz i dał nam bardzo praktyczne wskazówki, jak kierować 
naszym życiem zgodnie z wolą Bożą.  
Oby poniższe słowa spełniły się całkiem niedługo: 
 

Chwała Bogu na wysokościach 
i pokój na ziemi 

...a ludzie to przyjemność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wstęp  
 
Poniższe fragmenty mogą dać czytelnikowi pierwsze spojrzenie na niniejszy tom. Numery w 
nawiasach odnoszą się do instrukcji i numeracji wersetów 
 
Dobro to prawda i miłość 
Uznajcie, że moje słowo nie jest ani nie może być nową religią. To dzieło jest świetlistą ścieżką, na 
której wszystkie ideologie, wyznania i religie zjednoczą się duchowo, aby wejść do bram Ziemi 
Obiecanej. (310,39) 
Poznajcie Mnie wszyscy, aby nikt nie mógł się Mnie zaprzeć ─ poznajcie Mnie, aby wasze pojęcie o 
Bogu opierało się na prawdzie i abyście wiedzieli, że tam, gdzie objawia się dobro, tam jestem Ja. 
Dobroć nie miesza się z niczym. Dobroć jest prawdą, jest miłością, jest miłosierdziem, jest 
zrozumieniem. 
Dobro jest wyraźnie rozpoznawalne i niepowtarzalne. Rozpoznajcie to, abyście nie błądzili. Każda 
osoba może iść inną drogą, ale jeśli wszystkie spotkają się w jednym punkcie, który jest dobrem, w 
końcu rozpoznają się i zjednoczą. Nie tak, jeżeli oni upierają się w zwodzeniu samych siebie, nadając 
złu pozór dobra i maskując zło jako dobro, jak to jest w przypadku ludzi tego wieku. (329, 45-47) 
 
Droga powrotna do naszego duchowego domu 
Każdy świat, każda płaszczyzna istnienia została stworzona po to, aby dusza mogła się na niej rozwijać 
i czynić krok ku swemu Stwórcy, a tym samym, postępując coraz dalej na drodze doskonałości, miała 
możliwość osiągnięcia celu swej wędrówki, szczytu doskonałości duchowej, którym jest właśnie 
mieszkanie w królestwie Bożym, bez skazy, w czystości i w kształcie. Dla kogo wydaje się niemożliwe, 
aby ostatecznie zamieszkać "na łonie Boga"? Ach, wy nędzni rozumowcy, którzy tak naprawdę nie 
wiecie, jak myśleć! Czy już zapomniałeś, że powstałeś z mojego łona, to znaczy, że istniałeś w nim 
wcześniej? Nie ma nic dziwnego w tym, że wszystko, co wyszło ze źródła życia, wraca do niego w 
swoim czasie. Każda dusza, gdy wychodziła ode mnie do życia, była dziewiczo czysta, ale potem wiele 
się splamiło na jej drodze. Niemniej jednak, ponieważ wszystko zostało przeze Mnie przewidziane w 
sposób mądry, kochający i sprawiedliwy, natychmiast przystąpiłem do zapewnienia wszystkich 
niezbędnych środków dla ich zbawienia i odnowy na drodze, przez którą musiały przejść Moje dzieci. 
Nawet jeśli to duchowe dziewictwo zostało naruszone przez wiele istot, nadejdzie dzień, kiedy 
oczyszczą się one ze wszystkich swoich przewinień i w ten sposób odzyskają swoją pierwotną 
czystość. Oczyszczenie to będzie w moich oczach bardzo zasłużone, gdyż dusza osiągnie je przez 
wielkie i nieustanne 
próby ich wiary, miłości, wierności i cierpliwości. (313, 21-23) 
Pragnę, aby na końcu walki, gdy wszystkie moje dzieci zjednoczą się na wieczność w Domu 
Duchowym, miały udział w moim nieskończonym szczęściu jako Stwórcy, w uznaniu faktu, że każdy z 
was uczestniczył w Boskim dziele w sposób konstruktywny lub naprawczy. 
Tylko jako istoty duchowe odkryjecie, że ze wszystkiego, co stworzyłem od początku, nic nie zostało 
utracone, że wszystko zmartwychwstaje we Mnie, wszystko ożywa i jest odnawiane. Dlatego, gdy tak 
wiele istot było zagubionych przez długi czas, gdy wiele z nich zamiast dzieł życia, wykonywało dzieła 
destrukcyjne, odkryją one, że czas ich błędu był tylko chwilowy, i że ich dzieła, jakkolwiek złe by nie 
były, znajdą rekompensatę w Życiu Wiecznym, i zostaną przemienione w współpracowników Mojego 
nieustannie twórczego Dzieła. 
Czymże jest kilka wieków grzechu i ciemności, jakie ludzkość miała na ziemi, gdy porównamy je do 
wieczności, do czasu ewolucji i pokoju bez końca? Odeszliście ode Mnie z powodu waszej wolnej woli 
i, powodowani sumieniem, powrócicie do Mnie. (317, 17-20) 
 
Duchowe istoty światła są po naszej stronie 
Nie idziecie sami, bo moja zachęta i światło są z każdym z was. Ale na wypadek, gdyby to wydawało 
się wam mało, umieściłem duchową istotę światła u boku każdego ludzkiego stworzenia, aby czuwała 
nad waszymi krokami, aby wzbudzała w was podejrzenia co do niebezpieczeństwa, aby służyła jako 



towarzysz w waszej samotności i jako laska na drodze życia. Są to te jednostki, które nazywacie 
aniołami stróżami lub obrońcami. 
Nigdy nie okazuj im niewdzięczności i nie bądź głuchy na ich natchnienia, bo nie wystarczy ci sił, by 
przejść wszystkie próby życia. Potrzebujecie tych, którzy są bardziej zaawansowani od was i którzy 
wiedzą coś o waszej przyszłości, ponieważ ja im ją objawiłem. 
Walka tych istot jest bardzo trudna, dopóki nie osiągniecie uduchowienia, ponieważ wnosicie bardzo 
mało ze swojej strony, by pomóc im w ich trudnej misji. Gdy wasza duchowość pozwoli wam odczuć i 
dostrzec obecność tych spośród waszych braci i sióstr, którzy w sposób niewidzialny, bez żadnych 
oznak, pracują na rzecz waszego dobra i postępu, pożałujecie, że zmusiliście ich do tak wielkich 
zmagań i cierpień z powodu waszych grzechów. Ale kiedy ten wgląd pojawia się w tobie, to dlatego, 
że już stał się światłem w twoim umyśle. Wtedy obudzi się współczucie, wdzięczność i zrozumienie 
dla nich. 
Jakie wielkie szczęście będzie w twoich obrońcach, gdy zobaczą, że ich wysiłek jest wspierany przez 
ciebie, i że ich natchnienie jest w harmonii z twoim wzniesieniem! Macie tak wielu braci i sióstr i tak 
wielu przyjaciół w "Duchowej Dolinie", których nie znacie. Jutro, gdy wiedza o Życiu Duchowym 
rozprzestrzeni się po całym okręgu ziemi, ludzkość pozna znaczenie tych istot u twego boku, a ludzie 
będą błogosławić moją Opatrzność. (334, 70-76) 
 
Walka między światłem a ciemnością 
Poza waszym ludzkim życiem istnieje świat duchów, waszych braci i sióstr, istot niewidzialnych dla 
człowieka, które walczą między sobą, aby was podbić. Ta walka jest spowodowana różnicą w ewolucji 
pomiędzy jednymi a drugimi. Podczas gdy Istoty Światła, niesione ideałem miłości, harmonii, pokoju i 
doskonałości, zraszają drogę ludzkości światłem, zawsze inspirując ją dobrem i objawiając jej 
wszystko, co służy dobru ludzkości, Istoty, które wciąż trzymają się materializmu Ziemi, sieją którzy 
nie potrafili oderwać się od swego egoizmu i miłości do świata, albo którzy bez końca żywią się 
ludzkimi nałogami i skłonnościami, zasiewają na drogach ludzi zamęt, zaciemniając umysł, zaślepiając 
serca, zniewalając wolę, aby wykorzystać ludzi i uczynić z nich narzędzia swoich planów, albo 
posługiwać się nimi jak własnymi ciałami. 
Podczas gdy Duchowy Świat Światła stara się zdobyć duszę człowieka, otworzyć dla niej wyłom ku 
wieczności; Podczas gdy te błogosławione zastępy trudzą się nieustannie, wzrastając w miłości, stając 
się pielęgniarkami przy łożu boleści, doradcami u boku człowieka, który dźwiga brzemię wielkiej 
odpowiedzialności, doradcami młodzieży, opiekunami dzieci, towarzyszami tych, którzy zapomnieli i 
żyją samotnie, legiony istot pozbawionych światła duchowej mądrości i podnoszącego na duchu 
uczucia miłości również pracują nieustannie wśród ludzi. Ich celem nie jest jednak ułatwienie wam 
drogi do Królestwa Duchowego ─ nie; intencja tych istot jest zupełnie odwrotna, ich dążeniem jest 
dominacja nad światem, dalsze panowanie nad nim, utrwalenie siebie na ziemi, zdominowanie ludzi i 
uczynienie z nich niewolników i narzędzi swojej woli ─ jednym słowem, nie pozwolić sobie na 
pozbawienie się tego, co zawsze uważały za swoje: świata. 
Tak więc, uczniowie: między niektórymi istotami a innymi toczy się zaciekła walka, której wasze 
fizyczne oczy nie widzą, ale której odbicia dają się odczuć dzień po dniu w waszym świecie. 
Aby człowiek mógł się bronić i uwolnić od złych wpływów, musi znać prawdę, która go otacza, musi 
nauczyć się modlić duchem, musi też wiedzieć, jakimi zdolnościami obdarzona jest jego istota, aby 
mógł ich używać jako broni w tej wielkiej walce dobra ze złem, światła z ciemnością, uduchowienia z 
materializmem. To właśnie Duchowy Świat Światła pracuje, walczy i przygotowuje wszystko po to, 
żeby pewnego dnia świat wszedł na drogę uduchowienia. 
Pomyślcie o tym wszystkim, a będziecie mogli wyobrazić sobie zaciętość tej walki waszych 
duchowych braci i sióstr, którzy walczą o zbawienie ludzi ─ walki, która jest dla nich kubkiem, z 
którego ciągle dajecie im do picia żółć niewdzięczności, ponieważ ograniczacie się do przyjmowania 
od nich wszelkiego dobra, którym was obdarzają, ale nigdy nie stawiacie się u ich boku, aby pomóc 
im w walce. 
Niewielu jest tych, którzy wiedzą, jak się do nich przyłączyć, niewielu jest tych, którzy są otwarci na 
ich inspiracje i podążają za ich podpowiedziami. Ale jak silni idą przez życie, jak chronieni się czują, 
jakie rozkosze i natchnienia inspirują ich ducha! 



Większość ludzi jest rozdarta pomiędzy tymi dwoma wpływami, nie wybierając jednego z nich, nie 
oddając się całkowicie materializmowi, ale też nie podejmując wysiłku, aby się od niego uwolnić i 
uduchowić swoje życie, to znaczy podnieść je poprzez dobro, wiedzę i moc duchową. Są one nadal 
całkowicie w stanie wojny z samymi sobą. 
Ci, którzy całkowicie poddali się materializmowi, nie zważając na głos sumienia i lekceważąc 
wszystko, co dotyczy ich duszy, już nie walczą, zostali pokonani w walce. Wierzą, że zwyciężyli, 
wierzą, że są wolni, a nie zdają sobie sprawy, że są więźniami i że będzie konieczne, aby legiony 
światła zstąpiły do ciemności, aby ich wyzwolić. 
To przesłanie światła wysyłam do wszystkich narodów ziemi, aby ludzie się przebudzili, aby 
uświadomili sobie, kto jest wrogiem, z którym muszą walczyć, aż go pokonają, i jaką broń noszą, nie 
wiedząc o tym. (321, 53-63) 
 
Boża wizja dla naszej przyszłości 
Oczekuję uduchowienia od świata. Dla mnie nazwy, którymi każdy kościół czy sekta się wyróżnia, nie 
mają żadnego znaczenia, ani większy czy mniejszy splendor jego obrzędów i zewnętrznych form 
kultu. To dociera tylko do ludzkich zmysłów, ale nie do mojego ducha. Oczekuję od ludzi 
uduchowienia, bo to oznacza podniesienie życia, ideał doskonałości, umiłowanie dobra, zwrócenie się 
ku prawdzie, wykonywanie czynności miłości, harmonię z samym sobą, która jest harmonią z innymi, 
a więc z Bogiem. (326, 21-22) 
Z dzisiejszych ludzi pozbawionych duchowości i miłości wyprowadzę pokolenia przepowiedziane tyle 
razy przez Moje Słowo. Ale zanim to nastąpi, będę pracował nad tymi narodami, które dziś źle 
oceniają, prowadzą wojny i niszczą się nawzajem. Wtedy, gdy wykonanie Mojego wyroku przejdzie 
nad wszystkimi, a chwasty zostaną wyrwane z korzeniami, powstanie nowa ludzkość, która nie będzie 
już nosić w swojej krwi nasion niezgody, nienawiści czy zazdrości, ponieważ krew jej rodziców została 
oczyszczona w tyglu bólu i pokuty. 
Ja ich przyjmę i powiem im: "Proście, proście, a będzie wam dane", jak wam powiedziałem w Drugiej 
Erze. Ale dziś dodaję: umieć pytać. (333, 54)  
Wyobraźmy sobie postęp ludzkości, której moralność wypływa z duchowości; wyobraźmy sobie 
ludzkość bez granic i państw, dzielącą po bratersku wszystkie środki do życia, jakie ziemia oferuje 
swoim dzieciom. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak wyglądałaby ludzka nauka, gdyby jej ideałem była 
miłość bliźniego, gdyby człowiek otrzymywał wiedzę, której poszukuje, poprzez modlitwę. Zastanów 
się, jak mi będzie przyjemnie, gdy ludzie przez całe życie będą oddawać Mi cześć miłością, wiarą, 
posłuszeństwem i pokorą, bez uciekania się do obrzędów i zewnętrznych form kultu. 
Tylko to będzie życiem dla ludzi, bo w nim będą oddychać pokojem, będą cieszyć się wolnością i będą 
żywić się tylko tym, co zawiera prawdę. (315, 57-58) 
Kiedy mój głos zostanie usłyszany duchowo w ludzkości, ludzie poczują, że wibruje w nich coś, co 
zawsze w nich było, choć nie mogło się wyrazić w wolności. Będzie to duch, który zachęcony głosem 
swego Pana powstanie i odpowie na moje wezwanie. Wtedy na ziemi rozpocznie się nowy wiek, bo 
nie będziecie już patrzeć na życie z dołu, ale będziecie na nie patrzeć, rozpoznawać je i cieszyć się nim 
z wysokości wzniesienia waszej duszy. (321, 38-39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 310 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Przyjdźcie do Mnie, zagubiona i błądząca ludzkości. Szukajcie najpierw Królestwa Mojego, a gdy w 
nim się znajdziecie, pijcie z niewyczerpanego źródła Mojej mądrości. Ale nie zapominajcie, że Moje 
Królestwo nie jest z tego świata i że możecie do niego wejść tylko poprzez przestrzeganie Moich Praw 
Miłości. 
2 Disciples: Obecny rok 1950 przyniesie decydujące wydarzenia dla wszystkich ludzi. Dlatego wasza 
odpowiedzialność jest tak wielka, gdy słuchacie mojej nauki. 
3 Ludzkość jest chora, ślepa i na drodze do ruiny. Ojciec uratuje ich przez pośrednictwo. Zaprawdę, 
powiadam wam: Nikt nie będzie zgubiony. 
4 Skoro jednakowo kocham wszystkie dzieci moje, dlaczego więc na świecie jest nędza? To jest 
pytanie, które zadają ludzie. Ale znasz powód tego, co się dzieje. 
5 To nie jest pierwszy raz, kiedy twoja dusza żyje na tym świecie. Dawno temu pozwoliłem mu 
wcielać się ponownie w różne ziemskie ciała, aby mógł naprawić swoje błędy i stać się godnym 
Mojego Prawa. Umieściłem dusze na ziemi od początku ich stworzenia, aby dzięki swoim zasługom 
zdobyły zdolność wejścia do Mojego Królestwa. 
6 Dusza człowieka jest uprzywilejowaną istotą stworzenia. Obdarzyłem ją wolnością woli jako dowód 
mojej miłości. Wszystkie inne istoty są podporządkowane mojej woli. Jeśli jednak ludzie, korzystając 
ze swej wolności woli, zboczyli tylko z drogi mojej miłości, będą musieli osiągnąć swoje zbawienie na 
tej właśnie drodze, którą stworzyła ich wolność woli. 
7 Dla wszystkich dusz nadszedł czas żniwa, dlatego widzicie zamieszanie wśród ludzi. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, w tym chaosie każdy będzie zbierał swoje własne ziarno. Ale co stanie się z tymi 
spośród Moich dzieci, które nieustannie naruszały Moje Prawo? Zaprawdę, wszyscy, którzy śpią i nie 
chcą studiować i słuchać mojej nauki, zostaną pochwyceni przez próby jak przez wicher, który ich 
powali. Ale dla wszystkich, którzy byli posłuszni moim poleceniom, będzie to jak zachęta do 
wypełniania obowiązków, jak piękna nagroda, którą Bóg im daje. 
8 Ojciec jest niewyczerpanym działaniem, pracuje wiecznie dla wszystkich swoich dzieci, a mając na 
uwadze ten przykład, wy również powinniście być niestrudzeni w wypełnianiu waszej pracy, abyście 
w ten sposób mogli stać się jedno z waszym Panem. Zrozumcie, że wasza praca jest dla was 
prawdziwym błogosławieństwem, ponieważ polega na zbliżaniu się coraz bardziej do waszego Boga. 
To jest sekret doskonalenia twojego życia. 
9 Człowiek ewoluował, a w swojej ewolucji uzyskał wiele owoców, aby służyć ludzkości. Ale teraz, w 
swojej arogancji, uwierzył, że jest lepszy od swojego Stwórcy. 
10 Pytacie Mnie, czy mogę pomóc Moim dzieciom wyjść z ich błądzenia. A ja wam mówię: Tak, ludzie. 
Możliwość, jaką dałem duszy w jej reinkarnacjach w życiu ludzkim, jest dowodem Mojej miłości. 
Królestwo Moje można bowiem zdobyć tylko przez dobre uczynki miłości i miłosierdzia, które dzieci 
Moje spełniają, postępując zgodnie z dyrektywami sumienia, wykorzystując w pełni wolność swej 
woli. 
11 Nawet gdy czujecie się nieistotni i słabi, powinniście pomagać swoim bliźnim dzięki nieskończonej 
mocy, którą powierzyłem wam w przykazaniu. Czysta i głośna modlitwa, której was nauczyłem, jest 
tym, co powinno zjednoczyć całą ludzkość w przeszkodzie Mojej miłości. 
12 Módlcie się, uczniowie, wysyłajcie wasze myśli jako przesłanie pokoju do tych, którzy obecnie 
przekształcają wasze życie przez swoją inteligencję, aby owoce, które otrzymują, były jak balsam na 
cierpienia ludzkości. 
13 Dlaczego Pan nazywa was "narodem wybranym?" Ponieważ już w Pierwszej Erze wyznaczyłem 
wam trudną misję wśród waszych bliźnich. Nie obdarzyłem cię jednak większymi darami niż oni, ani 
nie postawiłem cię ponad innymi ludami, lecz uczyniłem cię wiernym synem, posłańcem Mojego 
przesłania światła i miłości do wszystkich ludów na ziemi, które są jeszcze w błędzie. 
14 Wam dałem łaskę usłyszenia Mojego słowa przez głosiciela, przesłania, które, gdy nadejdzie czas, 
zaniesiecie do serca ludzi. 



15 Uczniowie, wykorzystajcie ten czas, spójrzcie na ludzi, którzy pogrążeni są w swoim materializmie i 
trzymają się fałszywych głosów świata. Cierpienie będzie w nich, i tylko w ten sposób będą budzić się 
w odniesieniu do ich sumienia. Cierpienie, nawet jeśli go nie rozumiesz, tak długo jak je przeżywasz, 
jest błogosławieństwem dla twojej duszy. 
16 Wznieście się do Mnie w duchu, ponad każdą udrękę, ponad każdą pokusę czy słabość, a 
zrozumiecie, jak piękna jest droga, którą wam proponuję w wypełnianiu Mojego Prawa. Kiedy 
patrzycie na ludzkość, która w swej deprawacji osiągnęła szczyt zdeprawowania, Ojciec mówi wam: 
dusza jednak ewoluowała, okrucieństwo wojen ją przebudziło i dzisiaj, szukając pokoju wszelkimi 
sposobami, znajduje się na rozdrożu. 
17 Tu jest twoje posłannictwo, Izraelu. Każdy z was będzie musiał prowadzić ludzkość swoją modlitwą 
i swoim przykładem. Nikt nie ma prawa mówić o niedoskonałościach swoich sąsiadów. Więc który z 
was jest doskonały? Nie sądźcie nikogo i bądźcie dobrym przykładem wśród ludzi. W ten sposób 
będziecie żyć jako odbicie wiecznego pokoju i błogości. Wtedy przyjdą do Ciebie ludzie zmęczeni 
wieloma cierpieniami i powiedzą: "Daj nam twego chleba, daj nam tej niewyczerpanej wody". 
18 Narodów walczy o pokój, którego jeszcze nie osiągnęły. W niektórych częściach świata, wojny 
ustały, ale w innych, chaos nadal otaczają ludzi w ich morderczych bitwach. Na próżno chcą, aby 
pokój panował na tym świecie, bo brakuje im miłości i miłosierdzia. 
Ludzie drżą ze strachu przed nową bronią stworzoną przez ludzką inteligencję. Pomóżcie im, ludzie, 
dotrzeć do nich z moim orędziem miłości, które wam powierzyłem. Nie miejcie żadnych preferencji 
dla pewnych ras, języków czy ideologii, widzicie w nich tylko swoich braci i siostry, którzy potrzebują 
rady i miłości. 
19 Módlcie się, bo zaprawdę powiadam wam, pokój mój nastanie we wszystkich narodach ziemi, 
przezwyciężając egoizm i ułomności ludzkie 
20 W ten sposób moje Królestwo przyjdzie do was, a wtedy wynalazki, które dziś powodują 
zniszczenie i śmierć, będą wysyłane tylko w niezbędnej odbudowie, aby uczynić z tego świata 
prawdziwy raj. Chcę, aby człowiek w końcu udoskonalił się i rządził tą planetą tak, jak Ojciec rządzi 
wszechświatem: z miłością. 
21 Człowiek, który ma wielką wiarę w moje prawo i naucza mojej nauki z wielką miłością, nie ma się 
czego obawiać, ponieważ będzie on narzędziem Ojca, a jednocześnie częścią Boga. 
22 Uczniowie: jak światło usuwa ciemność, tak z moim boskim przesłaniem będziecie mogli usunąć 
niewiedzę ludzkości. 
23 Moje słowo objawione w tej Trzeciej Erze sprawi, że ludzie odkryją prawdziwe znaczenie 
sprawiedliwości i uchwalą prawa inspirowane moim dziełem. 
24 Ta nauka, jeszcze nieznana ludzkości, w końcu rozprzestrzeni się po całej ziemi i zakorzeni się w 
sercach wielu narodów. Duchowość osiągnie swój pełny rozwój w ludzkości przyszłości. 
25 Mieliście łaskę słyszeć moje przesłania poprzez moich głosicieli, lecz nie będziecie już świadkami 
rozkwitu mojej Nauki, ponieważ nie będziecie już należeć do tej ziemi. Będą jeszcze inne pokolenia, 
które będą świadczyć o wypełnianiu się mojego słowa. Ponieważ zostało wam powierzone zadanie 
bycia pionierami uduchowienia. 
26 Ale z tego powodu wasza misja nie będzie mniej ważna niż przyszłych pokoleń ─ wręcz przeciwnie. 
Pamiętajcie, że wiele zależy od was, aby ci, którzy obrali dobrą drogę, byli dobrymi tłumaczami moich 
Dzieł i dobrymi uczniami. 
27 Powinniście wnieść swój wkład, który ─ jak już wam powiedziałem ─ jest bardzo ważny. Ale nie 
bądźcie z tego dumni. Kto bowiem w dziele duchowym staje się próżny, ten nie zrozumiał, jak być 
godnym uczniem, gdyż jednym z najistotniejszych warunków bycia uczniem Moim jest pokora. 
28 Spójrzcie na siebie w zwierciadle waszego sumienia, aby zobaczyć, czy nie odbija się w nim jakaś 
nieuczciwość. Spójrzcie na siebie w tym wewnętrznym lustrze, zanim zaczniecie potępiać uczynki 
waszych bliźnich. Wtedy będzie więcej czystości i prawdomówności w waszych czynach. 
29 Mówię wam o tym, ponieważ widzę, że wielu z was z przyjemnością potępia błędy, które 
popełniają wasi bliźni w różnych wspólnotach religijnych, a także ich obrzędy i nabożeństwa. Mówię 
wam, że byłoby lepiej dla was, aby ocenić ani kościoły, ani wyznania, ponieważ na razie nie 
rozpoznajecie ich duchowego zakresu. 



30 Zostawiam was jako przewodników, ale nie jako agitatorów. Nasienie twoje będzie pokojem i 
zgodą, ale nigdy nie będzie zamieszaniem ani przemocą. 
31 Moje Słowo ma na celu zjednoczenie i pokój, abyście natchnieni nim umieli dotrzeć do waszych 
bliźnich i zawsze szanowali ich wiarę jako coś świętego. Ich wiara jest bowiem wewnętrznym 
ołtarzem, w którym Ja mieszkam. Wtedy będziecie w stanie rozpoznać w waszych bliźnich rozwój, 
który osiągnęli dzięki swoim zmaganiom, wysiłkom i nieszczęściom. 
32 Jeśli porównując formę, w jakiej twoi bliźni praktykują swoją religię z formą, jaką ty posiadasz, 
odkryjesz różnice, nie poprzestawaj na sądzeniu po pozorach, lecz wniknij w sedno sprawy, gdzie 
istnieje prawda. Ponieważ jesteście spirytualistami, pamiętajcie, że zawsze powinniście trzymać się 
ducha, a nie zewnętrznych form. 
33 Jeśli stopniowo zrozumiecie swoich bliźnich w ten sposób, dość szybko odkryjecie, że każdy 
człowiek podąża inną drogą, ale że wszystkie drogi zbiegają się w jednym punkcie, którym jest droga 
do światła, prawdy i życia. 
34 Teraz zdajesz sobie sprawę, że nie wystarczy nosić w duszy wiedzę o moim słowie, ponieważ 
najważniejsza część jest jeszcze do zrobienia, czyli zastosowanie moich nauk w praktyce. To jest test, 
w którym musicie pokazać, jak wiele nauczyliście się z mojego słowa. 
35 Kiedy mówiłem ci w przenośni, że zamykam twoje usta, to po to, abyś zrozumiała, że w tym 
momencie błogosławiłem twoje usta, aby przez nie twoja dusza mogła przejawiać swoje natchnienie i 
powtarzać Moje Boskie słowa, podczas gdy te usta pozostają zamknięte na osądzanie, krytykowanie, 
kłamanie lub bluźnierstwo. Zachowujcie moje nauki z miłością i pozwólcie, aby wasza dusza 
przelewała się słowami pociechy, światła, balsamu, mądrości i pokoju, jak strumień wzbierający przez 
wiele wieków. 
36 Nie będziecie musieli często wymawiać mojego imienia, wręcz przeciwnie. Im mniej będziecie o 
tym mówić i im lepiej będziecie stosować Moją naukę, tym większe świadectwo o Mnie dacie. 
37 Odczuwajcie w waszych sercach waszych bliźnich jako prawdziwych braci i siostry, stopniowo 
postrzegajcie ludzkość jako jedną rodzinę, ale wystrzegajcie się głoszenia tego. Nigdy nie ujawniajcie 
swoich zasług, bo tylko do mnie należy ich ocena. Jedyną rzeczą, którą powinniście czynić znaną przez 
wasze życie i wasze słowa, jest Moje dzieło. Bo to będzie wiadome wszystkim waszym bliźnim. 
38 Pokora spirytysty musi być prawdziwa, nie może być tylko pozorna, aby jego ślad na ziemi był 
pełen światła. 
39 Uznajcie, że moje słowo nie jest, ani nie może być, nową religią. To Dzieło jest świetlistą ścieżką, 
na której wszystkie ideologie, wyznania i religie zjednoczą się duchowo, aby wejść do bram Ziemi 
Obiecanej. 
40 Daję wam w tym słowie pokój i miłującą troskę, która sprawi, że zapomnicie o swoich bólach. 
Umacniam waszą wiarę i daję wam światło, abyście mogli podążać drogą, która prowadzi do Mnie. To 
światło inspiruje, zaprasza do modlitwy za tych, którzy cierpią ─ obecnych lub nieobecnych. Przybliża 
was do waszych nieznanych braci i sióstr, którzy żyją daleko od was, których nie możecie dotknąć ani 
pieścić fizycznie. Moja nauka uczy was prosić o wszystko i odczuwać, co dzieje się w sercu waszego 
bliźniego. Powiedziałem wam, że jestem wszechobecny, że dla mnie nikt nie jest nieobecny ani 
oddalony ode mnie, i daję wam zdolność poruszania się, aby zwrócić się do tych, którzy potrzebują 
pomocy, pocieszenia lub towarzystwa. 
41 Jak wiele dobrego będziecie mogli uczynić od dnia, w którym rozpoznacie swoje dary i będziecie 
wiedzieli, jak ich używać dla dobra waszych bliźnich! Przygotowana dusza może pokonywać 
odległości, odważnie stawiać czoła niebezpieczeństwom i przezwyciężać przeszkody, aby dotrzeć 
tam, gdzie jest upragniona. 
42 Jeśli nosisz w duszy ciężkie brzemię, ponieważ nie byłeś w stanie spłacić starych długów, pracuj w 
sposób duchowy, a poczujesz, że utracony pokój i radość powracają. 
43 Moje słowo sprawia, że przeżywacie poprzednie czasy, przypominając wam moje przejawy przez 
patriarchów i proroków, a także moje słowo przez Jezusa w Drugiej Erze. Sprawiam, że odczuwasz 
moją miłość do Ojca, a twoja dusza odzyskuje świadomość, że jest widziana i chroniona przez moje 
miłosierdzie. 



44 Przemawiam do was z taką samą mądrością, jaką Ja, jako Mistrz, przekazałem Moim uczniom. Dziś 
jednak, jako Duch Święty, pokazuję wam kolejną stronę książki, abyście mogli ją przestudiować i 
zostać oświeceni. 
45 Jest moją wolą, abyście zjednoczyli w jedno trzy testamenty dane wam w trzech czasach i abyście 
przygotowali się do odpowiedzi tym, którzy pytają was o przyczynę tych objawień. 
46 Przykład waszych przodków jest wypisany niezatartymi literami: Abraham, Izaak i Jakub, którzy 
zostawili swoim ludziom nasienie wiary, miłości i wytrwałości, wypełnili swoje przeznaczenie i są ze 
mną. Od ciebie nie żądam żadnej ofiary, bo te czasy już minęły. Wasze dzisiejsze życie i tak jest 
smutne, a ja chcę tylko, żebyście się uduchowili. Lecz gdybym powierzył waszym dzieciom misję 
niesienia Mojej Nauki do innych krajów, nie opierajcie się. Jeśli użyję cię do prowadzenia tłumu 
twoimi słowami i przykładami, nie odmawiaj. W ten sposób pozostawicie ślad w tym czasie, a Ja 
ukażę przyszłym pokoleniom owoce, jakie wydało moje słowo. 
47 Nadszedł dla was czas walki. Duchowni wielkich wspólnot religijnych jednoczą się ze sobą, aby 
czuć się silnymi i walczyć przeciwko Moim wybranym. Kiedy nadejdzie czas, będą chcieli przypisać 
swoim talentom to objawienie, które wam powierzyłem, tym po prostu przygotowanym przeze Mnie. 
Jeśli włożyłem w was tę łaskę, to dlatego, że was znam, że was oczyściłem i wychowałem, abyście 
używali mnie waszego zrozumienia. Ale to, co wam dałem, należy do wszystkich Moich dzieci i nie 
chcę, aby stało się to okazją do walki. Jeśli jednak ta walka rozpocznie się po 1950 r., kiedy nie 
będziecie już mieli Mojej manifestacji w tej formie, jak bardzo odczujecie brak Mojego Słowa! Wtedy 
pozwolę wam tylko brać za przykład Moich apostołów o wielkiej wierze i silnej woli. 
48 Moje słowo wkrótce dotrze do innych narodów i powstrzyma ludzi w ich nienawiści i pragnieniu 
zemsty. Oto nadal chorzy nie podnoszą się ze swego obozu i nadal krążą wieści o nowych wojnach. 
Domy nie zostały odbudowane, narody nie zostały odbudowane, a wciąż jest żądza krwi. Niech dotrze 
do nich moje przesłanie pokoju i harmonii. 
49 Wiecie, że poza waszym kontynentem narody zostały zniszczone, a ból dotarł do wszystkich serc. 
Nie ma dzieci, młodzieży czy dorosłych, którzy nie opróżnili kielicha cierpienia, a wśród nich 
odkrywam tych, którzy mimo cierpienia mają siłę, by prosić, by narody, które zachowują pokój, nie 
były pustoszone przez wojnę. I w różnych sektach znajduję pobożne dusze, które modlą się ze szczerą 
miłością i współczuciem dla tych, którzy przechodzą te wielkie próby. Przyjmuję ich dzieła, szanuję ich 
zwyczaje i przypisuję im ich zasługi. Czuwajcie, módlcie się, proście jak dobrzy uczniowie, a Ja wam 
udzielę Mojej łaski. Chronię każde stworzenie i błogosławię wszystkie narody. 
50 Wszyscy otrzymacie pokój, na który zasłużyliście, ale obiecuję wam lepsze czasy. Po oczyszczeniu, 
które musi nastąpić na ziemi, pojawią się posłani przeze mnie ludzie, cnotliwe dusze z wielkimi 
misjami stworzenia posłusznej rodziny ludzkiej. Po waszych przejdą cztery pokolenia, aż Moja Nauka 
rozprzestrzeni się po całym świecie i zbierze piękne owoce. 
51 Nie wszystkie Moje dzieci zrozumieją Moje przyjście w duchu w tym czasie, ani nie będą wiedziały, 
że przygotowuję ludzkość do powrotu do Mnie. Chcę, abyście powrócili tak, jak wyszliście ode Mnie ─ 
to znaczy czyści ─ abyście mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. 
52 Każda dusza nosi w sobie siłę, która chroni ją w prześladowaniach i pokusach, i światło, które ją 
prowadzi, którym jest sumienie. Jeśli dałem człowiekowi wolność woli, to po to, aby posiadał własną 
wolę i w ten sposób czuł się panem swojego życia, swoich czynów i był podobny do Mnie. Dowiodłem 
Mojej miłości do niego, czyniąc go posiadaczem wysokiego przeznaczenia i otaczając go wygodami, 
nawet jeśli to dziecko nie przestrzegało praw, które mu dałem. 
53 Moje wezwanie w tym czasie było dla wszystkich, ale niewielu jest tych, którzy idą za mną. Nie 
czujcie się oddaleni ode mnie, bo żyjecie w tym dzisiejszym świecie. Pragnę, abyście rozpoznali mnie 
już w waszym świecie życia, aby wasze serce było otwarte na każdy Boski przejaw, abyście mnie 
kochali i abyście byli ściśle zjednoczeni ze mną. Ponieważ posiadacie Moją naturę, nawet jeśli w 
ograniczonej formie, możecie Mnie zrozumieć i dokonywać wielkich dzieł. 
54 Droga, którą wyznaczyłem duszy, prowadzi ją ku wzniesieniu, choć często napotyka na niej osty i 
ciernie. 
55 Jeśli szukasz świętych lub sprawiedliwych ludzi, aby cię prowadzić, nie znajdziesz ich. Jeśli chcecie 
dążyć do najwyższej doskonałości, spójrzcie na Mnie w Nieskończoności, zjednoczcie się ze Mną, a Ja 
wam doradzę i zainspiruję was. 



56 Nie mówiliście światu o tym, co usłyszeliście ode mnie. Jednak ten materialistyczny i zimny świat 
czeka na znak ode mnie, wskazówkę lub słowo, aby powrócić do swego Pana i rozpocząć nowe życie. 
Naukowcy obserwują i zastanawiają się nad przyczyną tak wielu zjawisk w kosmosie. Teologowie 
pragną przeniknąć Moje tajemnice, a każda dusza wrażliwa na Moją obecność zastanawia się, czy 
świat wszedł w nową erę, a Ja mam odpowiedź dla tych spragnionych, spragnionych wiedzy, którym 
dam do picia przy źródle wodę, która ugasi ich pragnienie. 
57 Jesteście już przygotowani, wasze dary są trwałe. Jeśli ceniliście sobie łaskę, którą macie, nie 
traćcie jej. Jesli macie zaslugi, to je pomnazajcie! Żadna bowiem ofiara nie będzie bezowocna, ani 
żaden wysiłek daremny, bo każde dzieło pozostaje zapisane i nie ma ręki, która by mogła wymazać 
lub zmienić twoją księgę. 
58 Wy, którzy nosicie w sobie duszę Izraela, wiedzcie, że istota, którą wylewa Moje słowo, jest taka 
sama jak ta, którą dałem wam w Pierwszej i Drugiej Erze. Dziś pokazuję wam strony Księgi Życia w jej 
trzeciej części i tak jak poprzednie zawiera ona Moją nieskończoną mądrość. 
59 Ja jestem księgą, w której zapisane jest życie i w której obecna jest wszelka mądrość. Przyjdźcie, 
zapukajcie do drzwi moich, a otworzę wam bez zwłoki. Ale chcę zobaczyć w twoim sercu prawdziwe 
pragnienie światła. Jeżeli czujecie, że wasze zrozumienie osiągnęło swój limit i nie możecie go 
przekroczyć, nie martwcie się. Wtedy bowiem wasz duch, dla którego istnieją inne horyzonty, 
wzniesie się ponad ograniczenia materii, aż osiągnie to światło, którego pragnął ujrzeć. 
60 Ilekroć człowiek, pragnąc poszerzyć swoją wiedzę, powierzał wszystko władzy swojej inteligencji, 
tylekroć ponosił klęskę z powodu przeszkód nie do pokonania dla ludzkiego umysłu. Albo pogrążał się 
w otchłaniach pełnych tajemnic, nie mogąc zaspokoić swojej ciekawości ani pragnienia odkrycia 
więcej światła dla swojej nauki. 
61 Do tej pory naukowcom brakowało duchowości, dlatego ich wiedza zawsze była ograniczona, 
ponieważ nie wiedzieli, jak szukać prawdziwego pochodzenia, pierwotnej przyczyny i zasady 
wszystkiego, co badają. 
62 Zaprawdę powiadam wam, po tym wieku materialistycznej, egoistycznej i zgubnej nauki nadejdzie 
czas, kiedy naukowcy będą umieli przeniknąć tajemnice natury ─ przygotowani duchowo przez 
modlitwę, odziani w pokorę i szacunek, zainspirowani szlachetnymi, wysokimi, ludzkimi ideami i 
intencjami. 
63 Z wielkimi krokami ludzkość zmierza do końca tego świata stworzonego przez naukę człowieka, 
tego fałszywego i powierzchownego świata, i to człowiek będzie niszczył własną ręką dzieło, które 
zbudowała jego pycha i chciwość. 
64 Potem nastąpi cisza, refleksja i tym samym odnowa, wzniosłe postanowienia i ideały. Nowy wiek 
powstanie przed ludźmi, a w niego wejdzie ludzkość oczyszczona w bólu i oczyszczona w 
doświadczeniu. Ludzie zbudują nowy świat, ale będzie to świat prowadzony przez duszę duchową, 
oświecony przez ducha, wprowadzony na drogę mojego Prawa. 
65 Chcę, żeby ten świat zrozumiał, że nauka materialistyczna nigdy nie była celem waszej egzystencji, 
ani nie będzie, ponieważ za jej pomocą nie mogliście osiągnąć nawet waszego szczęścia na ziemi. 
Powinniście wiedzieć, że gdy opuszczacie tę planetę, by móc dotrzeć do wyższego świata życia, nie 
będziecie mogli tego zrobić, jeśli opuścicie świat naukowy i materialistyczny, lecz tylko wtedy, gdy 
będzie to świat uduchowiony przez miłość, przez cnotę. 
66 Zmaterializowane dusze są ślepe w innych światach, ponieważ zaniedbały swoją zdolność 
rozumienia tego, co duchowe i w ten sposób uniemożliwiły sobie stanie się wystarczająco 
wrażliwymi, by postrzegać to, co subtelne, czyste, wysokie, świetliste. 
67 Nikt nie ośmieli się zaprzeczyć, że w swoim bycie wnosi on zadania duchowe. Tylko ja i twój duch 
znamy pakt, który istnieje między Ojcem a jego dziećmi. Wierzcie jednak i wiedzcie, że będziecie 
musieli odpowiedzieć przede Mną za wszystko, co wam przekazałem, że będziecie musieli zdać 
rachunek ze wszystkich darów i zadań, które wam powierzyłem, gdy powrócicie do wiecznego 
królestwa jako istoty duchowe. 
68 Ponieważ osiągnęłaś czas, w którym możesz już zrozumieć, przyjąć i pojąć Życie Duchowe, 
posłałem ci Moje Słowo, które jest nauką dla duszy, które jest drogą pewną i pełną światła, abyś w 
nim przyszła do Mnie krokiem pewnym i mocnym, czyniąc zadość z cierpliwością i miłością, i 
pozbądźcie się płaszcza nieczystości, który nosiliście przez długi czas, i nabierajcie coraz więcej 



światła, abyście, gdy nadejdzie błogosławiona godzina usunięcia was z tego świata prób i zmagań, 
mogli godnie wejść do "doliny", która czeka na was, aby dać wam plon światła i owoc pokoju. 
69 Wszyscy macie w sobie światło Moje, każda dusza posiada tę łaskę; ale podczas gdy u jednych to 
światło coraz bardziej się umacniało, wzrastało, przenikało na zewnątrz, aby się ujawnić, u innych 
pozostaje tylko w stanie tajemnym, ukrytym, nieświadomym. Zaprawde, zaprawde, powiadam wam! 
Niezależnie od tego, jak bardzo człowiek może być duchowo opóźniony, zawsze będzie w stanie 
odróżnić dobro od zła, dlatego wszyscy jesteście odpowiedzialni przede mną za swoje uczynki. 
70 Muszę wam powiedzieć, że wasza odpowiedzialność będzie wzrastać wraz ze wzrostem waszej 
wiedzy, ponieważ będziecie wtedy coraz bardziej wrażliwi na dyktat sumienia. 
71 Czy jesteście świadomi, jak bardzo potrzebujecie na ziemi instrukcji, która ułatwi wam 
zrozumienie w sposób dopuszczalny, poprawny i prosty? 
72 Oto macie Moje słowo, ludzie, obiecane słowo, przesłanie już zapowiedziane przeze Mnie w 
Drugiej Erze, którego istotą będzie Duch Prawdy, Boskie Światło, które przyjdzie, aby wyjaśnić każdą 
tajemnicę, jakiej umysły ludzkie nie były w stanie zgłębić. Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 311 
 
1 Umiłowani uczniowie: przygotowaliście świątynię, aby Mnie przyjąć, a oto Ja jestem obecny w 
duchu i prawdzie. Każdy z was pokazuje mi swoje sanktuarium. Lecz Mistrz lubi to, co tworzycie 
poprzez waszą jedność, poprzez waszą duchową harmonię. Dlatego nauczyłem was miłości, abyście 
przez nią mogli dojść w duchu do epoki duchowego zjednoczenia. Zaprawdę, powiadam wam, tylko 
wtedy będziecie mogli pokazać mi prawdziwe sanktuarium, w którym słyszy się Boski koncert. 
2 Dziś buduję tę świątynię przez moje Słowo, przez natchnienia mojego Prawa w duszy moich dzieci. 
Ale mimo to jesteście moimi uczniami, uczniowie dzieci nieustannie przychodzą do mojej Obecności. 
Niektórych uczyłem przez wiele lat, innych zaczynam uczyć na pierwszych lekcjach Trzeciej Ery. 
3 Moje słowo przez to objawienie wkrótce się skończy. Lecz któż będzie tym, który przekaże ludziom 
naukę według mnie? Kto będzie przekazywał wskazówki zawarte w Wielkiej Księdze Życia?..: 
Uczniowie moi, których od dawna przygotowywałem, aby zajęli miejsce moje. Ale nie po to, aby tylko 
starali się powtarzać Moje słowa. Wówczas bowiem powielalibyście tylko słowa nosiciela głosu. Ale 
to nie ludzkie słowo przekazuję wam, lecz znaczenie mojego przesłania. 
4 Słyszeliście moje słowo przez moich głosicieli. W nim odkryliście niedoskonałości, które niektórzy 
przypisywali ciału nosiciela głosu, a inni Mnie. Nie chcę oskarżać Moich dzieci, przez które się 
objawiam, lecz mówię wam: nie oszukałem was w tym objawieniu, nigdy tego nie zrobiłem. 
Przyniosłem wam Moje objawienia i natchnienia Ducha Świętego za pomocą ludzkiego umysłu, a 
wraz z Moimi doskonałymi pouczeniami pojawiły się niedoskonałości człowieka. Mistrz mówi do 
ciebie: Ten etap mojego przejawiania się minie i wtedy, oświeceni światłem mojego Ducha Świętego, 
zrozumiecie jasno, aby odróżnić, gdzie wyraża się moja istota, a co jest ludzką niedoskonałością. Tak 
jak robotnicy rolni na ziemi, gdy zbiorą pszenicę, umieją oddzielić plewy, tak wy oddzielajcie pszenicę 
mojej nauki od plew i przechowujcie ją w spichlerzu waszych serc. Lecz plewy, które są 
niedoskonałością nosicieli głosu, zostaną zapomniane, podczas gdy znaczenie moich nauk pozostanie 
na zawsze w waszej duszy. 
5 Aby dać się poznać w tym czasie, w tej formie, wysłałem wezwanie do wielkich rzesz. Spośród nich 
wybrałem mężczyzn i kobiety w różnym wieku, o różnym statusie i różnych rasach. Ci wybrani, do 
których należysz, są duszami, które znam. Nie ma bowiem ani jednej duszy, która byłaby mi obca. 
Wszyscy jesteście Moimi dziećmi. 
6 Śledziłem drogę rozwoju każdego z was, bo wyznaczyłem wasze przeznaczenie. I gdy wezwałem 
was do obecności przy tych przejawach, wybrałem Moich wybranych. Obdarzyłem ich darami i 
zdolnościami, a w ich zadaniu pomagają im duchy światła, Moi posłańcy pokoju, dusze pełne Słowa, 
które wprowadziły was krok po kroku na drogę spirytualizmu i pomogły wam odkryć w sobie dary i 
łaski oraz obudzić wasze dusze do zaświatów, do wieczności. 
7 Przez Moje Boskie nauki i przez próby, które mądrze rozdzielam w twoim życiu, coraz bardziej 
rozwijam twoją duszę, przygotowuję ją do walki i objawiam jej to, co przedtem było dla niej 
tajemnicą, nieprzeniknioną tajemnicą. Zachwyciliście się Moją pracą i poprzez Moje nauki stopniowo 
uczycie się interpretować nauki Pierwszej i Drugiej Ery, których teologowie nie byli w stanie pojąć. 
8 Próby, które napotykasz na swojej drodze życia, przygnębiają cię. Ale natychmiast przypominacie 
sobie, że mój Boski Duch jest w waszej istocie jak gwiazda, jak latarnia morska i zawsze zwracacie się 
do tego światła, aby się uratować. 
9 Wielu wybranych, których obsypałem darami łaski, było oziębłych wobec swego zadania w Moim 
Dziele. Ideały świata, pokusy i brak przygotowania oddzieliły ich ode mnie. Jednak jak wielu, którzy 
pozostali wierni Moim naukom, widzę przyobleczonych Moją łaską, choć nie byli wśród wybranych, 
ani nie otrzymali pieczęci i darów przez Głosiciela. Dałem im bowiem ich dary z ducha na ducha, a w 
nich uobecnia się łaska, która była ukryta w was wszystkich od początku czasów. 
10 Błogosławieni wierni, błogosławieni ci, którzy pozostają wytrwali aż do końca swoich prób. 
Błogosławieni, którzy nie roztrwonili siły, jaką daje im moja nauka, bo w nadchodzących czasach 
goryczy będą znosić zmienne koleje losu z mocą i światłem. 
11 Bądźcie wierni, uczniowie, bo moje dzieło nigdy was nie zawiedzie, Mistrz spełni swoją obietnicę i 
nie będzie ani na chwilę nieobecny w waszych zmaganiach z ludzkością. 



12 Moja nauka, którą karmi się wasza dusza, chce was przemienić w mistrzów, w wiernych apostołów 
Ducha Świętego. 
13 Tymi objawieniami nie tylko chcę przynieść wam pokój na świecie i ulżyć waszym cierpieniom 
poprzez fizyczne odciążenie. Udzielam wam w tym przejawie wielkich nauk, które mówią wam o 
waszym rozwoju duchowym. Gdybym bowiem chciał wam przynieść tylko dobra tego świata, 
zaprawdę powiadam wam, wystarczyłoby powierzyć uczonym, których oświecam przez intuicję i 
którym wyjawiłbym tajemnice natury, aby wzięli z niej balsam uzdrawiający, aby wyleczyć was z 
waszych cierpień fizycznych. 
14 Moje Dzieło chce wam pokazać inne horyzonty, poza waszą planetą, z tą nieskończoną liczbą 
światów, które was otaczają ─ horyzonty, które nie mają końca, które pokazują wam drogę do 
wieczności, która jest wasza. 
15 To jest dusza twoja, do której mówię, aby dążyła do swej doskonałości przez Moje światło, Moje 
prawo, które jest w duchu. Przekształćcie to Prawo w drabinę, w ścieżkę, abyście mogli mnie 
dosięgnąć. Bo to na wasze przybycie czekam z utęsknieniem, abyście wy, o tak bardzo umiłowane 
dzieci, mogli cieszyć się Moim Królestwem, zrozumieć Moją miłość, a Ja z kolei mogłem przyjąć 
waszą, która musi być doskonała, aby wasza dusza duchowa mogła cieszyć się powszechną chwałą 
Mojego Dzieła. 
16 Osiągnijcie to królestwo, uczniowie, w którym będę wam pomagał. Ilu bowiem wrogów, ile pokus 
przeciwstawi się twemu krokowi, i ile otchłani, z których będziesz musiał uciekać! 
17 Wy jesteście ludem izraelskim, wędrującym przez pustynię w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Nie 
macie już Mojżesza jako waszego przywódcy ─ to wasz Ojciec prowadzi ten lud, zachęca was i 
podnosi. Chociaż prowadzę was przez Moich wybranych, to uświadomcie sobie, że ponad nimi jest 
uniwersalny Przewodnik, którym jest Bóg, który jest waszym Ojcem, który mówi do was i mówi wam: 
idźcie naprzód, pokonujcie waszych wrogów, nie słabnijcie w próbach, abyście nie zginęli w drodze. 
Naprzód! Nie bądźcie niewierni swemu przeznaczeniu, bo nie wiecie, czy właśnie w tym momencie 
nie będziecie już mogli dostrzec na horyzoncie Ziemi Obiecanej. 
18 Powierzyłem wielkie dary moim wybranym. Jednym z nich jest uzdrawiający balsam, aby dzięki 
temu darowi móc wypełnić jedno z najpiękniejszych zadań wśród ludzi, ponieważ wasza planeta jest 
doliną łez, gdzie zawsze panuje ból. Z tym upoważnieniem macie przed sobą szerokie pole do 
udzielania pociechy zgodnie z Moją Wolą. Umieściłem ten balsam w waszej istocie, w najczulszych 
strunach waszego serca, i odświeżyliście się nim, przed jego cudami ugiął się wasz kark, wasze serce 
zmiękło przez ból ludzi, i zawsze szliście drogą miłosierdzia. Rozdzielajcie dalej ten balsam 
uzdrawiający, który nie jest w waszych rękach, ponieważ jest on przekazywany poprzez spojrzenia 
współczucia, pocieszenia, zrozumienia, przekazywany poprzez dobre myśli i przekształca się w rady 
uzdrawiające, w słowa światła. 
19 Dar uzdrawiania nie ma granic. Nigdy nie zapominaj, że jesteś nim przesiąknięty; a jeśli ból stanie 
się twoją ofiarą z powodu próby, jeśli nie możesz go usunąć tym balsamem, nie zapominaj moich 
nauk, zapomnij o swoim cierpieniu i pomyśl o innych, dla których męka jest większa. Wtedy 
zobaczycie cuda w sobie i w waszych bliźnich. 
20 Pozwoliłem, by mój Świat Duchowy objawił się wam poprzez nosicieli darów w tym samym 
okresie, co moje objawienie się w tym czasie, by otrzymali oni te istoty nasycone moim 
uzdrawiającym balsamem i by byli wśród was jako mistrzowie miłości i miłosierdzia. Niektórzy z was 
potrafili docenić ich cierpliwość, ich pokorę, inni uczynili z nich obiekt upokorzeń, prześladowań, 
materializacji. 
Ale te istoty światła nie przyniosły swoich skarg, swoich wyrzutów przede mną. Są to wyrozumiałe 
dusze, które, aby wyrwać was z waszej duchowej nędzy, zstąpiły w obliczu waszych potrzeb i nędzy, 
często poświęcając własną duchowość w celu wyrwania was z ciemności i przyprowadzenia do 
światła. Ale ten okres wkrótce się skończy. 
21 Mój świat duchowy, orędownik "robotników" i tłumów, powie do Mnie: "Panie, nie sądź naszych 
braci i sióstr za zniewagi, które nam wyrządzili". Ale jeśli oni wstawiają się za wami w ten sposób i 
przebaczają wam, to czego nie zrobi Ojciec, gdy udzieli wam swego przebaczenia? 
Weszli nawet do najbiedniejszych domów, podążając waszymi śladami nędzy i bólu. Spieszyli na 
każde wezwanie moich pracowników i chorych, bez obawy, że się zbezczeszczą, troszcząc się tylko o 



ranę, aby ją uleczyć, o utrapienie, aby dać pociechę, o chorobę, aby ją przemienić w zdrowie. Ojciec 
mówi do ciebie: Przykład, który dał wam mój Świat Duchowy, powinniście odcisnąć na swojej duszy. 
Nie zapomnijcie o tym. Chcę, abyście byli tacy, jacy oni są, abyście po zakończeniu tych manifestacji 
mogli zanieść ten uzdrawiający balsam wszystkim waszym bliźnim, bez względu na klasy społeczne, 
rasy i światopoglądy ─ abyście mogli wejść zarówno do królewskich pałaców, jak i do najbardziej 
obskurnych chat czy najbrudniejszych miejsc, bez obawy przed zarażeniem, krytyką czy wyśmianiem. 
22 Idźcie zawsze do tych, którzy cierpią, pozostawiając jako ślad waszej wędrówki najlepsze owoce 
waszej miłości. Jeśli będziecie postępować w ten sposób, weźmiecie sobie za przykład mój Świat 
Duchowy, który jest moim wiernym uczniem i waszym nauczycielem. I tak jak oni nie szukają żadnej 
nagrody, a gdy czynili wam największe dobro, zawsze czynili to w moim imieniu, tak wy będziecie 
postępować zgodnie z moją wolą na drogach świata, siejąc pociechę, zdrowie i miłość, nawet jeśli za 
to wszystko, tak jak mój Świat Duchowy i tak jak wasz Mistrz w tej Drugiej Erze, zbieracie tylko 
zniewagi, cierpienia i niewdzięczność. Nie powinniście oczekiwać żadnej nagrody na tym świecie. Lecz 
jeśli chcesz nagrody, niech będzie nią zadowolenie, radość z tego, że sprawiłeś, iż ten, który płakał, 
uśmiechnął się, że wskrzesiłeś umarłych zgodnie z moją prawdą i że pocieszyłeś strapionych. 
23 Dałem wam wieczny pokój w Moim Prawie i chcę, aby każdy z was był jak gołąbek pokoju, aby 
wasze skrzydła nigdy się nie zamykały, abyście przez wasze modlitwy umieli poruszać się we 
wszystkich miejscach, czy to fizycznie, czy psychicznie, a tam, gdzie jest wojna i niezgoda, gdzie jest 
niesprawiedliwość, będziecie jak aniołowie pokoju, jak aniołowie stróże i posłańcy Ducha Świętego. 
24 Uświadom sobie, że ta ludzkość nigdy nie ofiarowała mi owoców pokoju. Od początku swojego 
istnienia żyła w wojnach, nieustannych walkach, by osiągnąć bezsensowne cele, by żyć rozpustnie i 
żywić nienawiść i zemstę. To jest owoc, który ludzie mi ofiarują, i nawet dzisiaj te walki się nie 
skończyły. Ludzkość przygotowuje się do rozpoczęcia swojej największej bitwy, przygotowuje swoją 
najpotężniejszą broń, broń swojego umysłu. 
25 Ludzie zmierzają ku własnemu zniszczeniu. Ponad nimi działają istoty z Poza. Niektórzy są 
posłańcami mojej miłości i inspirują ludzi do pokoju, do sprawiedliwości, do zgody. Inni inspirują ich 
tylko do nienawiści, do wojen, i ujawniają naukowcom środki zniszczenia, których sam ludzki mózg 
nie byłby w stanie odkryć. Dawno temu zapowiedziałem te wydarzenia ludziom przez mojego 
apostoła Jana, aby byli przebudzeni i modlili się. Ale oni tylko spali, i dlatego są wrogowie pokoju, 
którzy walczą w sercu ludzkości, aby doprowadzić ją do ruiny. Dlatego czynię was moimi posłańcami 
miłości, abyście byli zjednoczeni z legionami pokoju i aby zatriumfowało dobro ─ abyście 
współpracowali w wypełnianiu się proroctwa Jana. 
26 Gdy nadejdzie ten czas walki, który wam zapowiedziałem, w którym będziecie musieli przemierzać 
prowincje, kraje i morza, niech was nie przeraża ryk wojenny, ani nie traćcie ducha wobec obecności 
śmierci, lecz rozpościerajcie skrzydła waszego ideału pokoju, aby ta modlitwa chroniła ludzi. 
Wykorzystajcie wszystkie dary waszego ducha, aby zasiać moje ziarno miłości. 
27 Moje objawienie się w tym czasie uświadomiło wam jak ważna jest walka i próby, które was 
czekają: Czy twoja miłość przezwyciężyć hard-heartedness mężczyzn? Czy twój pokój przezwycięży 
okrucieństwo wojen? Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: "Mój pokój musi byc zwycięski! Ale nie 
narzucę jej siłą, przyjdzie ona przez perswazję, którą promieniują Moje nauki. Gdy przeniknie do 
serca dziecka najbardziej omamionego złem, serce to znajdzie wreszcie ukojenie. 
28 Mistrz mówi wam: Przyjdzie ból większy niż wszystkie cierpienia i grzechy ludzkie. Ten ból będzie 
kielich ich pokuty. Przed nim zginają swe karki, a potem, gdy otrzymają moje przebaczenie i mój 
balsam, wyznają, że są moimi sługami. 
29 Dałem wam, o dzieci Moje, dar Słowa, bo Ja jestem "Słowem Przedwiecznym". Ja jestem Boskim 
Słowem, które nigdy się nie kończy. Ja jestem Boskim Koncertem i dałem wam jego część. To Słowo, 
które umieściłem w waszej duszy, będzie przemawiać, a wasze usta, które dzisiaj są zbyt nieporadne, 
aby wyrazić natchnienia i inspiracje, których wam udzielam, będą wymowne, będą chętnymi i 
wiernymi przekazicielami Boskiego Koncertu. Będzie to dar, który was zadziwi, dzięki któremu 
zostaniecie uniesieni i dzięki któremu ludzie będą się cieszyć i odczuwać Moją Obecność. Zaczęliście 
rozwijać ten dar. Powtarzam ci bowiem: Twoje wargi będą mówić z obfitości, która jest w twoim 
sercu i w twojej duszy. 



30 Zachowaj i kochaj to, co rodzi się z twojego serca, a jeśli przekażesz to dalej, będzie to miało istotę 
i życie. Jeśli mówisz przeciwko niemu, nie mówiąc prawdy, to będzie jak głuche ziarno, które nie 
będzie zakorzenić się w sercach swoich bliźnich. 
31 Uczniowie: Wielkie są lekcje, których wam udzieliłem. Ale koniec tego przejawu jest już bardzo 
bliski i nie wolno wam zapominać, że dopiero po tym okresie Moje słowo zakwitnie w waszych 
zgromadzeniach poprzez dialog ducha z duchem. Tylko wtedy wasze usta będą przekazywać wielkie 
objawienia mojego Królestwa i przenikniecie wszystkie serca moim orędziem miłości. Wtedy ludzie 
powiedzą: "Jak to jest, że ten ktoś może czytać to, co było zachowane w moim sercu?". Ale pamiętaj, 
że to nie ty ─ to ja będę mówił przez twoje pośrednictwo. 
32 Z powodu tych darów nie będziecie się uważać za panów, nie będziecie się popisywać wśród ludzi, 
bo wasze ciało nie będzie pokazywać nic z tej duchowej wielkości. Będziecie jak wszyscy inni, nie 
będziecie nosić żadnych odznaczeń, które by was wyróżniały. Będziesz wydawał się być jak wszyscy 
inni, ale w chwilach, które są odpowiednie, mój skarb mądrości wleje się do twojej duszy. 
Dzięki łasce Ducha Świętego posiadasz dar jasnowidzenia, który nie ogranicza się do widzenia w 
duchowych przekazach tego, co poza nami. Widzenie to szerszy dar, to intuicja, to przeczucie, to 
proroctwo, to także wiadomości, które otrzymujecie w snach. Widzenie jest duchowym wzrokiem, 
który może widzieć przeszłość, teraźniejszość, a nawet przyszłość, o ile jest to moją wolą. Jakże często 
widzący, gdy ujrzy wizję, nie będzie wiedział, co widział. Jednak ci, którzy usłyszą jego świadectwo, 
zrozumieją to przesłanie. 
33 Obecnie jasnowidze są jeszcze w fazie przygotowania. Zaprawdę, powiadam wam! Wszyscy 
jesteście jasnowidzami. Niektórzy rozwinęli się w jeden sposób, inni w inny, ale wszyscy macie 
duchowe oblicze w stanie utajonym. Tych, którzy w swojej modlitwie w formie symbolicznych 
obrazów widzą to, co jest Moją Wolą, nadal przygotowuję. Po 1950 r. misja, którą im powierzę, 
będzie bowiem bardzo wielka, a ich odpowiedzialność jeszcze większa. 
Dlatego powiadam wam: Przygotujcie się, bo gdy to słowo nie będzie już rozbrzmiewać przez 
głosicieli, tłumy, zarówno wierzących, jak i niewierzących, odczują wielką stratę. Wasze świadectwo, 
wasze wezwanie do przebudzenia i wewnętrznej kontemplacji będzie wtedy jak pochodnia w środku 
nocy. Będziecie jak zwiastuni budzący narody, które jeszcze śpią. Przygotujcie się, ludzie, abyście po 
1950 roku mogli przyjąć w waszej duszy orędzia, które spływają od mojej miłości. 
34 Mówiłem wam o darach duchowych, a kiedy nie będziecie mnie już słyszeć w tej formie, 
odkryjecie w nich coraz bardziej całą chwałę, która jest obecna w waszej własnej istocie. Usłyszycie 
Mnie ponownie i będziecie wylewać łzy ze zdumienia nad tak wielką miłością, tak wielką łaską, którą 
was obdarzyłem. Lecz nie wolno wam wykorzystywać zdolności do komunikowania się ze światem 
duchowym poprzez wasz intelekt po zakończeniu roku 1950. 
35 Duchowe istoty światła będą nadal odczuwalne poprzez nosicieli darów i tych, którzy nimi nie byli, 
ale ich manifestacja będzie odczuwalna poprzez inspirację. Tak samo będą nadal dawać wam swój 
balsam uzdrawiający i czynić cuda, a ich słowo będzie wśród was niewyczerpane. 
Jeśli jednak po upływie pewnego czasu od tych manifestacji zaczniecie słyszeć pogłoski, że Mistrz lub 
świat duchów powrócił, by dać się poznać poprzez ludzki umysł, możecie temu zaprzeczyć, gdyż moje 
słowo jest jedno, a moje prawo nigdy się nie zmienia. 
36 Będziecie żyli czujnie, o ludzie, abyście umieli odróżnić głos prawdziwych proroków i świadectwo 
apostołów od oszustwa! Powinniście żyć czujnie, aby nie wpaść w sieci fałszu, i jesteście mocni w tych 
czasach walki i w tych, które jeszcze nadejdą. Bo grupa moich uczniów, która pozostanie wierna 
moim naukom, nie zbezcześci się, ani nie będzie żołnierzem, który porzuca swój sztandar duchowej 
czystości. Prawda będzie w nich, a Ja dam się poznać innym narodom, przemawiając do nich i mówiąc 
im: To jest dzieło Moje, to są uczniowie Moi, a najlepszym znakiem, jaki dam światu o tym, kto jest 
posłańcem Moim, będzie to, że fałszywi upadną w wielkich próbach, a wierni pozostaną niezłomni. 
Fałszywi będą przeklinać w obliczu bólu, a wierni będą mnie błogosławić. Fałszywi odwrócą się od 
Mojego Prawa, ale wierni zawsze będą się go trzymać. 
37 Chcę, abyście wszyscy byli Moimi wiernymi świadkami i umiłowanymi uczniami, i do tego was 
przygotowuję. Ale zanim zakończę moją lekcję tego dnia, powiem wam coś, co nie powinno was 
zaskoczyć: Mówiłem w Moich naukach o powołanych i o wybranych. Czy uważasz, że ojciec, który jest 
doskonały jak ja, może mieć preferencje lub faworytów wśród swoich dzieci? Czy ewoluowana dusza 



mogłaby zaakceptować, że jej ojciec powinien obdarowywać prezentami niektóre ze swoich dzieci, a 
inne pozostawić bez dziedzictwa? 
38 Gdy zaczniecie wypełniać swoją misję i pójdziecie do narodów, do najbardziej odległych ludów, 
nawet do pierwotnych lasów, spotkacie istoty ludzkie i dacie im do zrozumienia, że wszyscy jesteście 
braćmi, dacie im świadectwo Mojej duchowej Nauki. Będziecie wtedy zdumieni dowodami miłości, 
które wam dam. 
39 Tam, wśród tych odciętych od cywilizacji, ale też bardzo dalekich od ludzkiej deprawacji, odkryjesz 
wielkie dusze, które powiększą szeregi ludu Izraela. 
40 Chorzy otrzymają na twojej drodze balsam uzdrawiający i wyzdrowieją; utrudzeni zapłaczą po raz 
ostatni, ale ich łzy będą łzami radości. Wobec tych dowodów, które dacie, tłumy będą błogosławić 
Pana i Jego uczniów; będziecie oklaskiwani, jak to się stało w owym dniu, gdy wasz Mistrz wjechał do 
Jerozolimy. Ale nawet wśród tych, którzy was dopingują, będą mężczyźni i kobiety, którzy są pełni 
duchowych darów, które posiadacie. U niektórych zadziwi was ich dar proroctwa, u innych mój 
balsam uzdrawiający będzie niewyczerpany, a jeszcze u innych moje słowo wytryśnie jak krystalicznie 
czysta woda. W ten sposób zobaczycie, jak dary Ducha Świętego pojawiają się wśród waszych braci i 
sióstr, jak niewyczerpane ziarno. 
41 Wtedy zrozumiecie, że nie jesteście jedyni, że jesteście tylko nosicielami głosu Boga, tymi, którzy 
mają za zadanie obudzić ludzkość i powiedzieć im, że człowiek ma w swojej duszy niewyczerpany 
skarb zdolności i że ja dałem im te dary jako ich Pan i jako Ojciec. Odkryjecie, że wobec 
sprawiedliwości Bożej miłości wszyscy jesteście równi, że w duchu i w prawdzie wszyscy jesteście 
obdarzeni tą samą łaską. Tylko wtedy człowiek będzie starał się rozwikłać tajemnicę swojego istnienia 
w sobie, przeniknie do swojego wnętrza i rozpozna swoją duszę. Wtedy podniosą swoje twarze ku 
Nieskończoności i zapytają o wszystko, czego nie są w stanie pojąć. 
42 Wszystko, czego możesz ich nauczyć, przekażesz im do wiadomości, a co do tego, czego nie 
możesz im wyjaśnić, ponieważ jego znajomość jest według twojego Ojca, przygotuj się, abym mógł im 
to objawić przez twoje pośrednictwo. Ale najpierw musisz rozpoznać swoją misję. Chociaż nazywam 
was "ludem izraelskim", nadejdzie dzień, kiedy wszyscy, rozwijając swoje dary, będą równi przede 
Mną, przed swoim Panem, i w końcu utworzą jeden lud, który będzie ludem Bożym. 
43 Kiedy zakończy się mój wykład doktrynalny, z zaświatów, gdzie twoja dusza odświeża się w mojej 
obecności, wraz z duchowymi zastępami pokoju, wyśle ona swoje uczucia miłości, myśli pokoju i 
miłosierdzia tej ludzkości, która nie mogła w pełni otrzymać światła dla swojej duszy. Ale o co możesz 
prosić Ojca, choć On już dał ci wszystko od początku? To wasz duch pozwala waszej duszy brać do 
siebie owoce, do których nabyła ona prawo. 
44 Gdy będziesz przemierzał swoje ścieżki walki, wszystko, czego będziesz potrzebował, będzie już na 
nich zapewnione. Musisz tylko zdobyć zasługi, które uczynią cię godnym mojej miłości. 
45 Dlaczego tak do was mówię, dzieci Moje? Ponieważ cię kocham, ponieważ nie rozkoszuję się 
twoimi cierpieniami. Ojciec zawsze chce widzieć na waszych twarzach duchowy uśmiech pokoju. 
46 Błogosławię was i powtarzam wam: bądźcie godnymi posłańcami mojego powszechnego pokoju! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 312 
 
1 Mistrz jest znowu wśród was, wypełniając swoją obietnicę. Chce wam powierzyć kolejny liść Księgi, 
którą zostawi jako dar miłości dla swojego ludu, kolejny liść, umiłowani uczniowie, który będzie 
czytany, studiowany i rozumiany przez przyszłe pokolenia. 
2 Kto oprócz mnie mógł objawić wam, że żyjecie w Trzeciej Erze? Któż, oprócz mnie, mógł wam 
powiedzieć, że jesteście ludem izraelskim? wiecie o tym i wierzycie w to, bo ja was nauczyłem. 
jesteście tacy, tacy i tacy sami w duchu i chcę was zjednoczyć w jedną rodzinę. 
3 To Ja stworzyłem waszą rodzinę, a w jednym domu rozdzieliłem dusze z różnych plemion. W jednej 
i tej samej rodzinie są dusze z plemienia Lewiego, Symeona, Reubena, Judy ─ członkowie różnych 
plemion, a kiedy panuje w nich pokój i kochają się wzajemnie w prawdzie i w duchu, zaczyna się 
krystalizować pragnienie Ojca: zjednoczenie wszystkich ludzi. 
4 Domy i rodziny Izraela: ilekroć poczujecie, że pokusa daje o sobie znać pośród was, szukajcie 
samotności, wzywajcie Mnie i mówcie Mi: "Mistrzu, przyjdź i daj nam swoją siłę, daj nam swój miecz i 
nie pozwól mi jako ojcu ukrywać moich dzieci; nie pozwól mi jako mężowi ukrywać mojej towarzyszki, 
ani jako towarzyszce ukrywać mojego małżonka". Wysłucham twojej modlitwy, będę cię bronił i 
pomagał ci dalej, bo taka jest moja wola. 
5 Dziś przychodzę do Swoich i zabrzmiał dzwonek, który wzywa was do zgromadzenia się w Trzeciej 
Erze. Po raz kolejny ludzkość ujrzy duchowo zjednoczone plemiona, które tworzą naród izraelski. 
6 Już w Pierwszej Erze pokazałem wam wiele korzyści. Narody czy kraje w tamtej epoce nie miały 
większych mędrców niż Salomon, nie miały bardziej oświecających posłańców niż moi prorocy, nie 
miały piękniejszych i czystszych kobiet niż te z Izraela, ani doskonalszych mężczyzn niż ci z mojego 
ludu. Sprawiłem, że pośród nich powstał dar mądrości, natchnienia, piękna. Sprawiłem, że rozkwitły 
dary Ducha Świętego i wtedy wiedzieliście, że jesteście Narodem Wybranym Boga ─ wiedzieliście, że 
wasz Pan jest z wami i pieści was ─ wiedzieliście, że jestem waszym silnym bohaterem. A jednak 
przyzwyczaiłaś się do Moich darów, do Moich pieszczot i do Mojej obecności. Dlatego sprawiedliwość 
Ojca przyszła na ciebie. 
7 Bardzo liczne są "plemiona Izraela według ducha". Z każdego z nich wybiorę dwanaście tysięcy i 
naznaczę je na ich czołach. Ale "lud Izraela" nie jest ograniczony do 144.000. Naród Wybrany jest 
niezmiernie wielki. 
8 Mistrz nauczał was w Drugiej Erze, że wielu jest wśród powołanych, a niewielu wśród wybranych; 
lecz cały "lud Izraela" będzie powołany, a Ja będę wśród nich. 
144.000 znaków. We wszystkich umieszczę pokój, duchowość i początek rozmowy ducha z duchem. 
9 Zbliża się czas, kiedy ludzie będą przywiązywać większą wagę do duszy i będą rozczarowani 
materialistyczną nauką, która spowoduje, że popadną w ból, rozczarowanie i letarg. Ale wtedy naród 
izraelski przyjdzie, obudzi tych, którzy śpią, podniesie tych, którzy upadli i wzbudzi "umarłych", tak jak 
głos Jezusa mówiącego do Łazarza: "Wstań i chodź". 
Kiedy ludzie zostaną uduchowieni, kiedy ich umysły i uczucia wzrosną, będą wiedzieli to, czego nigdy 
nie wiedzieli poprzez naukę. Wtedy powstaną w harmonii, w braterstwie, w szlachetnych myślach, 
aby żyć w Królestwie, które zainspirowałem dla ludzi. 
10 W domu Ojca waszego jest wiele "mieszkań", które są nieskończonymi stopniami drabiny 
prowadzącej do doskonałości. Stamtąd "świat duchowy" zstępuje, aby się wśród was 
zamanifestować. Wielokrotnie pytaliście Mnie, od ducha do ducha, o przyczynę istnienia tej 
niezmierzonej liczby gwiazd i tych planet, które świecą nad waszym światem, i mówiliście do Mnie: 
"Mistrzu, czy te światy są puste?". Ale ja wam mówię: Jeszcze nie nadszedł czas, kiedy wam to w 
pełni objawię. Gdy człowiek osiągnie duchowość, tylko wtedy będą mu dane wielkie objawienia i 
będzie on mógł rozmawiać z tymi umiłowanymi istotami Mojej Boskości z ducha na ducha i wtedy 
nastąpi wymiana myśli pomiędzy wszystkimi braćmi. 
11 Ale już dziś będziecie wiedzieć: Wszystkie światy są zamieszkane przez moje stworzenia, nic nie 
jest puste, wszystkie są błogosławionymi królestwami i ogrodami, którymi opiekuje się Maryja, 
wcielenie boskiej czułości. 



12 Duch Święty, przez twoje usta, ponownie przekaże wysokie nauki nieznane tobie i ludzkości. 
Kiedy, kochani ludzie? Kiedy jesteś uduchowiony i oddany swojej misji. 
13 Widzę, że chleb, którym człowiek karmi się duchowo, nie jest chlebem mojego stołu. Wszystko 
zostało splugawione w czasie, wszystko jest poplamione i zostawił serce i rękę człowieka nieczyste. A 
jednak przyszedłem do was, ludzie, i dałem się poznać przez grzeszne ciała, takie jak wasze, aby 
dostarczyć wam Słowo niezafałszowane i czyste w swej istocie. Nie oceniajcie jednak Mojego Słowa i 
Moich przejawów powierzchownie, gdyż jest w nich wiele ludzkiej niedoskonałości. Szukajcie 
znaczenia moich przejawów, a zobaczycie kochającą twarz waszego Mistrza, usłyszycie dźwięk jego 
głosu, który wasza dusza wciąż pamięta. 
14 Moi apostołowie Drugiej Ery, których musicie brać za przykład, błagali, aby Duch Święty zstąpił na 
ich ducha, mówiąc pod Jego natchnieniem. Tak samo ty przygotujesz siebie, ludzie. Duch bowiem 
może przemawiać przez ciało pod natchnieniem Ducha Świętego. 
15 Czuwajcie więc nad sobą, aby wasz umysł nie został splugawiony. Zachowajcie wasze serca czyste, 
abyście mogli otrzymać rosę łaski, którą wam zsyłam ─ tę krystalicznie czystą wodę, która musi być 
przechowywana w źródle waszej własnej istoty, abyście mogli ugasić pragnienie świata. 
16 Nie bójcie się wyroku mężczyzn, umiłowani ludzie, bójcie się wyroku Bożego, jeśli przez wasze 
przestępstwa zasługujecie na to. 
17 Nigdy nie wstydźcie się gromadzić w skromnych miejscach, takich jak to, gdzie słyszycie moje 
słowo. 
18 Gdyby was zapytano, czy te miejsca zgromadzeń są waszymi świątyniami, powinniście powiedzieć 
całkiem zgodnie z prawdą, że tak nie jest, że obecnie budujecie swoją świątynię w duszy. 
19 Niektórzy będą zdumieni na swoje objawienie, a inni będą drwić z Twojego słowa. 
20 Nie czujcie się zranieni szyderstwem waszych bliźnich, ponieważ jesteście świadomi, że ten, kto to 
robi, z powodu swojej ignorancji, nie jest w stanie rozpoznać prawdy. Odnajdziecie rekompensatę za 
to w tych, którzy przychodzą do was, aby was zbadać i są zaskoczeni wewnętrznym pokojem, który 
promieniuje przez każdego z moich prawdziwych uczniów. 
21 Wy natomiast nie powinniście nigdy wyśmiewać się z tych, którzy w swoim fanatyzmie religijnym 
są bałwochwalcami. Bo choć szukają mnie w formach materialnych, czczą mnie w nich. Nie musisz 
wskazywać ich błędów swoim współtowarzyszom, aby je usunąć. Raczej, czyniąc to, wzbudzicie ich 
gniew i zwiększycie ich fanatyzm. Wystarczy wprowadzać w życie Moją Naukę z duchowością, której 
ona wymaga, aby błędy waszych bliźnich doprowadzić do światła prawdy. 
22 Będziecie musieli okazać wiele cierpliwości, wielkiego miłosierdzia i prawdziwej miłości, jeśli 
chcecie, aby ludzkość wkrótce nauczyła się rozpoznawać duchową treść mojego słowa i oddawać mu 
prawdziwą cześć, jak również rozpoznawać w każdym ludzkim stworzeniu duchowego i ziemskiego 
brata w Bogu. 
23 Kto wam powiedział, że jesteście braćmi i siostrami tylko duchowo? Z pewnością teraz wytężycie 
swoje umysły, żeby zrozumieć, że to samo pochodzenie, które macie duchowo, jest również waszym 
fizycznym pochodzeniem, ponieważ wszystko wyszło ode mnie. Ponadto przypominam wam, że na 
ziemi cała ludzkość pochodzi od jednego Ojca i jednej Matki. 
24 Dlaczego więc nie kochacie i nie uznajecie się wzajemnie za braci i siostry, chociaż wasze więzy 
duchowe są wieczne, a więzy ludzkie tak głębokie? Zaprawdę, powiadam wam, dzieje się tak z 
powodu braku wiedzy duchowej wśród ludzi, pomimo ich religii. 
25 W dniu, w którym ludzie, poprzez introspekcję, zainspirowani światłem, które emanuje z Ducha, 
aby oświecić mózg i serce człowieka, odkryją swoją istotę, pokój zacznie kiełkować wśród ludzi. 
Mówię wam również, że kiedy człowiek przebudzi się do światła duchowego, nic i nikt nie będzie w 
stanie go zatrzymać na jego drodze niestrudzonego poszukiwacza prawdy. Nigdy już nie utraci 
wolności ducha, którą osiągnął po wielu bólach i łzach. 
26 Nie będę musiał ogłaszać się po całym świecie przez głosicieli, aby narody się przebudziły, a ludzie 
wyzwolili się z ciemności. Ci, którzy myślą, że muszę wzmacniać Moje słowo, aż usłyszy je cały świat, 
są w błędzie. Oznaczałoby to bowiem, że mózg człowieka jest jedynym środkiem, jaki mam do 
dyspozycji, aby Moje przesłania dotarły do duszy człowieka. Lecz teraz udowadniam wam prawdę 
tego starożytnego proroctwa, w którym zostało wam objawione, że nadejdzie czas, kiedy Boski Duch 
zostanie wylany na wszelkie ciało i ducha. 



27 Zaprawdę, powiadam wam: Ten czas zapowiedziany przez proroka jest właśnie tym, w którym 
żyjecie - ten wiek, który się właśnie zaczyna, a który znacie jako Trzeci Wiek. 
28 Zasługą tego ludu będzie niesienie tego boskiego orędzia z serca do serca i z prowincji do 
prowincji, aby ci, którzy obudzili się na światło tego nowego świtu, mogli przyjąć w swoich sercach 
ziarno mojego słowa, gdy tylko gleba stanie się żyzna dzięki rosie mojej łaski. 
29 W tym drugim czasie pozwoliłem, aby tylko jeden lud Mnie usłyszał, i tylko trzy lata spędziłem na 
dawaniu Słowa Mojego światu. 
30 Przyniosłem wam ziarno i poleciłem Moim uczniom, jak mają je siać. Gdy się ode Mnie nauczyli, 
powierzyłem im rozległe pola, aby je uprawiali. 
Zasługą tych siewców jest to, że nie naciskali na swego Mistrza, aby pozostał z nimi dłużej niż było 
napisane, ani nie sprzeciwiali się mówiąc, że było jeszcze wiele ludów i narodów, które potrzebowały 
poznać to nasienie. Oni wiedzieli, że odziedziczyli prawdę od swego Mistrza i że to było dla nich 
wystarczające, aby podbić ciemność, nawrócić świat i sprawić, aby to Boskie nasienie przetrwało we 
wszystkich ludzkich pokoleniach. 
31 Usuńcie z waszych umysłów wszelkie błędne wyobrażenia, jakie od czasu do czasu sobie 
wytworzycie, i ograniczcie się do tego, co wam objawiłem od pierwszych dni mego objawienia, 
wiedząc, że każde moje słowo jest prawem i że każde prawo musi być przestrzegane; objawiłem wam 
wszystko, co wam objawiłem od pierwszych dni mego objawienia 
32 Umiłowani, wasze serca napełniają się zadowoleniem na myśl, że jesteście Moimi uczniami w tej 
Trzeciej Erze. Mówię wam jednak, że nie wolno wam nigdy pozwolić, by zaślepiła was próżność. 
Gdybyście bowiem ulegli tej słabości, sami nie słuchalibyście już sumienia, gdy ono wytyka wam 
wasze przewinienia. Kto nie zacznie oczyszczać i uszlachetniać swego ludzkiego życia, ten nie może 
oczekiwać, że będzie się rozwijał w górę w duszy, bo jego kroki będą zwodnicze, a jego dzieła nie 
będą miały w sobie ziarna prawdy. 
33 Rozważcie więc, że w Moich lekcjach schodzę niekiedy z pouczeń duchowych do rad, abyście mogli 
postępować właściwie w waszym ludzkim życiu. Następnie przemawiam do serca człowieka, 
nakłaniając je do odnowy, uświadamiając mu szkody, jakie wady wyrządzają ciału i zło, jakie czynią 
duszy. Powiedziałem wam, że człowiek, który pozwala się zdominować wadom, zapomniał, że ducha 
nie wolno pokonać ─ zapomniał, że prawdziwa siła polega na pokonaniu zła przez cnotę. 
34 Człowiek ten, pokonany przez ciało, zdegradował się, naruszył swój szacunek dla samego siebie, ze 
swego wysokiego stanu człowieka stał się biednym stworzeniem, zbyt tchórzliwym, by walczyć. 
35 Zamiast przynieść światło, chleb i wino do swojego domu, człowiek ten przynosi cień, cierpienie i 
śmierć, czyniąc swój krzyż i krzyż swojej żony i dzieci ciężkim, i utrudnia rozwój duchowy wszystkich, 
którzy są wokół niego. 
36 Przemówiłem do serca kobiety, matki i żony, która nie była w stanie zachować czystości w swoim 
sercu, ani dać ciepła czułości i zrozumienia swojej towarzyszce i dzieciom. 
37 Jakże mężczyźni i kobiety mogliby podnieść swoje życie duchowe, jeśliby najpierw nie naprawili 
poważnych błędów, które istnieją w ich ludzkim życiu? 
38 Moje dzieło wymaga, aby jego uczniowie wiedzieli, jak dawać temu świadectwo przez szczerość i 
prawdziwość postępowania w swoim życiu. 
39 Pytam zarówno jednego, jak i drugiego: Czy masz dzieci? Więc zmiłuj się nad nimi. Gdybyście choć 
przez chwilę mogli zobaczyć ich dusze, czulibyście się niegodni, by nazywać się ich rodzicami. Nie 
dawajcie im złych przykładów, wystrzegajcie się krzyków w obecności dzieci. 
40 Wiem, że obecnie, jak nigdy przedtem, istnieją problemy w małżeństwach, dla których 
zainteresowani znajdują tylko jedno rozwiązanie: separację, rozwód. 
41 Gdyby człowiek posiadał niezbędną wiedzę duchową, nie popełniałby tak poważnych błędów, 
gdyż w modlitwie i uduchowieniu znalazłby natchnienie do rozwiązywania najtrudniejszych uwikłań i 
do przechodzenia najcięższych prób. 
42 Moje światło dociera do wszystkich serc, nawet tych smutnych i przygnębionych, aby dodać im 
nowej odwagi do życia. 
43 Moja siła udziela się słabym, aby wkrótce powstali z żelazną wolą przekształcenia swego ciemnego 
i pustego istnienia w promienne życie przez wiedzę, przez cnotę i uduchowienie. 



44 Uczniowie, chcę, abyście wszyscy głosili przykład, abyście nie udawali, abyście nie trąbili o 
prawdomówności, a czynili coś przeciwnego, aby owoc, który zbieracie, zamiast być gorzkim, był 
smaczny. 
45 Dlatego ludzie, nie zapominajcie, że najpierw powinniście oddać sprawiedliwość waszemu życiu na 
ziemi, abyście potem mogli znaleźć spełnienie w moim dziele. 
46 Zanim będziecie nadal lamentować nad swoimi cierpieniami na świecie, zatrzymajcie się na kilka 
chwil, abyście mogli odkryć przyczynę waszych kłopotów. 
47 Zgadzam się, abyś szukał tak długo, aż znajdziesz przyczynę swojego bólu, abyś mógł zastosować 
lekarstwo. To od Ciebie zależy, jak zapobiegniesz przedostaniu się bólu do Twojego domu. 
Zapewniam was, że nie tylko znajdziecie przyczynę tego wszystkiego, co sprawia, że cierpicie, ale 
jednocześnie zostanie ujawniona procedura uzdrowienia waszych cierpień. Miłosierdzie moje zstąpi 
na tych, którzy umieli się modlić i rozmyślać, a miłosierdzie to będzie jak balsam na waszą duszę i na 
wasze ciało. 
48 Udowodnię wam, że obiecany Pocieszyciel przyszedł do was, aby osuszyć wasze łzy i zamienić 
wasz ból w pokój. 
49 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy nosicie w sercu ukryty smutek. Potajemnie nosicie w sobie ból, 
który spowodowała zdrada, a wasza gorycz jest bardzo wielka, ponieważ była to bardzo ukochana 
istota, która głęboko was zraniła. 
50 Zamilknijcie w sobie, aby modlitwa was oświeciła i abyście wiedzieli, czy nie byliście kiedyś 
przyczyną zdrady. Wtedy modlitwa umocni cię w myśli, że musisz przebaczyć tym, którzy zdradzają 
cię w twojej miłości, w twojej wierze, w twoim zaufaniu. 
51 Zaprawdę, powiadam wam, w chwili, gdy przebaczycie temu, kto was obraził, odczujecie w pełni 
Mój pokój, gdyż w tej chwili duch wasz zjednoczy się z Moim, a Ja rozpostrę Mój płaszcz, aby wam 
przebaczyć i otulę was oboje Moją miłością. 
52 Przygotowuję cię na czas bitwy. Dlatego nigdy nie myślcie, że wasze dzisiejsze cierpienia są 
bezowocne. Czego chcecie, ludzie? Wciąż jednak potrzebujesz bólu, który nauczy cię lekcji. 
53 Ten czas próby i lekcji dla waszej duszy przeminie, ale pozostawi w każdym z moich uczniów ziarna 
wiary, doświadczenia, mądrości i siły. Potem nadejdą czasy walki, kiedy będziecie prześladowani, 
oczerniani i wyśmiewani, nawet przez tych, którzy nazywają się waszymi przyjaciółmi. Zdziwicie się 
jednak, że nie staniecie się słabi w obliczu zdrady, że wtedy nikt nie będzie w stanie was rozczarować, 
ponieważ nauczycie się przebaczać i być wyrozumiałymi i pobłażliwymi dla waszych bliźnich. 
54 Będę błogosławił moim uczniom, ilekroć odpuszczą, i uczynię błogosławionymi tych, którym wy 
odpuściliście. 
55 Nie jesteś sam na świecie; istoty unoszą się wokół ciebie w nieskończonej liczbie, aby ci pomagać i 
inspirować cię na każdym kroku twojego życia. 
56 Zebyście mogli otrzymać ten duchowy wpływ i światło, konieczne jest, żebyście się modlili, 
żebyście zawsze mogli korzystać z pomocy wyższych istot. 
57 Bądźcie wrażliwi na duchowe wpływy, a nie będzie więcej powodów do potknięć na ścieżce. 
58 To wąska droga, która ukazuje się waszym oczom, i trzeba czuwać i modlić się, aby nie przekroczyć 
jej krawędzi. Na niej zawsze was znajdę, bo ci, którzy przychodzą do Mnie tą drogą, są naprawdę 
wolni od wad i fałszu. 
59 Czy chcesz cieszyć się niewidzialnym nawiedzeniem i wpływem duchowych istot światła? Czy wy 
również chcecie uwolnić się od tych, którzy są w domu w cieniu swojego materializmu i swojego 
błędu? Wtedy powiem wam, że sekret polega na tym, aby żyć cicho i prosto, żyć z miłością, 
kultywować w swoim domu nasiona cnoty. 
60 Moje błogosławieństwo zstępuje na wszystkich. Ale podczas gdy jedni umieją ją przyjąć i korzystać 
z jej dobrodziejstw, inni ją odrzucają i w ten sposób pozbawiają się całej zawartej w niej łaski. 
61 Te duchowe zastępy, o których mówiłem, stanowią również część Moich błogosławieństw, które 
na was zsyłam. Moi posłańcy i słudzy, gdy tylko otrzymają Boskie natchnienie, spieszą z pomocą 
swoim braciom i siostrom, którzy zamieszkują ziemię, tę planetę, która została zamieniona przez ludzi 
w dolinę łez. 
62 Tylko moja nauka będzie w stanie doprowadzić was do kontaktu ze światem duchowym i zbliżyć 
was do siebie nawzajem, tak jak należy się to wszystkim dzieciom Pana, które, ponieważ posiadają 



ducha, nie mogą być od siebie oddzielone, ani nie powinny pozwolić, aby materia stanowiła barierę 
między tymi, którzy mieszkają na ziemi, a tymi, którzy są w świecie duchowym. 
63 Pozwólcie, aby moje słowo nadal działało w waszych sercach, aż uczyni was naprawdę wrażliwymi 
na obcy ból. 
64 Nigdy nie będziecie w stanie całkowicie wypełnić swojej duchowej misji, dopóki struny waszego 
serca nie staną się wrażliwe. 
65 Nie zwlekajcie z przygotowaniem, pamiętajcie, że w każdej sekundzie, która mija, słychać krzyki 
bólu, które wydaje ta ludzkość, wasza siostra. 
66 Kiedy po raz pierwszy przyszliście na objawienie Mojego słowa, przedstawiliście Mi ciężar waszych 
cierpień, waszych lamentów i wylaliście wiele łez, bo wierzyliście, że nikt na ziemi nie cierpi tak 
bardzo jak wy. Powodem tego było to, że twoje serce żyło tylko dla siebie, a twoje oczy były 
zamknięte na wszelkie trudności i cierpienia innych. Trzeba było, abyście usłyszeli moje słowo, które 
jest wiecznym źródłem prawdy i światła, aby ciemna opaska, która zakrywała wasze oczy, opadła i 
abyście mogli zobaczyć rzeczywistość. Ale prawda jest taka, że wasze cierpienia, choć wielkie, wydały 
się wam małe, gdy zaczęliście rozważać inne narody ziemi, przez które przetoczyła się wojna, 
wywołana przez wrogość, żądzę władzy i pragnienie zemsty ludzi. Wtedy pochyliliście głowy ze 
wstydu i rzekliście do Mnie: "Panie, przebacz mi". Dziś zdaję sobie sprawę, że kiedy ból w moim sercu 
stał się ostry, zacząłem bluźnić, choć powinienem był Ci dziękować, bo moje cierpienia były 
nieporównywalnie mniejsze niż cierpienia innych ludzi. Ale to moja ignorancja spowodowała, że 
byłem niesprawiedliwy wobec Ciebie. Dzisiaj, zdając sobie sprawę z mojego błędu, proszę Cię o 
przebaczenie za wszystkie moje przewinienia i błagam Cię, abyś to wszystko, o co prosiłem dla siebie, 
udzielił teraz tym, którzy niosą ciężar niezmiernie cięższy od tego, który ja niosłem." 
67 Jak bardzo różni się twój sposób modlitwy dzisiaj, gdy porównasz go z tym, jak się modliłeś, zanim 
usłyszałeś to słowo! Dlaczego tak jest? Ponieważ zmienił się wasz sposób odczuwania i 
interpretowania Boskich nauk. 
68 Teraz mówię wam, uczniowie, abyście nie ustawali w przekonaniu, że do prawdziwego 
miłosierdzia wystarczy już tylko współczucie, jak to czyniliście aż do dzisiaj. Nie, ludzie, bo wiele jest 
do oczyszczenia, do uwrażliwienia. Jest jeszcze wiele samolubstwa, z którym trzeba walczyć jak z 
chwastem. Jest jeszcze wiele oziębłości, która musi być przemieniona w ciepło duszy, aby w końcu w 
waszej duszy wzeszło uczucie miłości, które jest źródłem, z którego wypływa współczucie, 
miłosierdzie i wszystkie szlachetne i wysokie uczucia. 
69 Wtedy będziecie mogli podjąć prace i zadania, do których dziś byście się nie poczuwali, bo brakuje 
wam jeszcze do tego siły, która wypływa z prawdziwej miłości. 
70 Tak więc, ludzie: Czy sądzicie, że musicie bezczynnie czekać na godzinę, w której dusza wasza 
zostanie oświecona tym natchnieniem, a serce wasze napełni się tym ideałem? Czy myślicie, że przez 
samo słuchanie mojego słowa możecie uczynić struny waszego serca wystarczająco wrażliwymi? Nie, 
ludzie. W tym samym czasie, kiedy słuchacie moich lekcji, musicie zwracać się do tych, którzy cierpią, 
aby zetknąć się z bólem, skosztować kielicha cierpienia waszych bliźnich i być bezpośrednim 
świadkiem waszymi zmysłami nędzy, sieroctwa, wstrętnych wad, chorób, które napawają was 
przerażeniem, ciemności, które przysłaniają zdezorientowane umysły, głodu, pragnienia i odnowy 
dusz. 
71 Tylko w ten sposób będziecie mogli stać się mistrzami tych, którzy bardzo cierpią w życiu. Jeśli 
bowiem przygotowalibyście się tylko przez studiowanie moich słów i modlitwę, to gdy zechcecie 
stawić czoła rzeczywistości i będziecie chcieli pocieszyć, nawrócić i uzdrowić, stwierdzicie ze 
smutkiem, że będziecie słabo wypadać w porównaniu z tymi, którzy doznali tego, czego wy nie 
możecie sobie wyobrazić, i że mogą być raczej mistrzami was z powodu tego, co wycierpieli, czego 
doświadczyli i co poznali. Wtedy twoje usta musiałyby zamilknąć, a ty mógłbyś pomyśleć, że moja 
nauka nie jest wystarczająco pocieszająca i mocna, aby uwolnić ludzi od ich cierpień i wzbudzić w nich 
wiarę i nadzieję w moją sprawiedliwość, w moje przebaczenie i w moją miłość. 
72 Gdzie możecie ćwiczyć lekcję, którą otrzymujecie, aby coraz bardziej się przygotowywać? Okazji 
jest tak wiele, że jeśli umiesz obserwować, zauważysz, że nie ma dnia w twoim życiu bez przynajmniej 
jednej okazji do czynienia miłosierdzia w jednej z wielu form, w jakich może być ono czynione. 



73 Dzięki darowi intuicji, którym obdarzyłem wszystkich ludzi, możecie odkryć wiele rzeczy ukrytych 
w tajemnicy serc, wiele tragedii, które dotykają nie tylko życia ziemskiego waszych bliźnich, ale także 
ich dusz. 
74 Jak można przeniknąć intymność tych serc, nie raniąc ich i nie profanując ich tajemnic? Jak odkryć 
te ukryte cierpienia, które kładą się cieniem na życiu twoich bliźnich? Już wam mówiłem: intuicja, ta 
zdolność, która jest częścią duchowego daru wzroku i która musi się w was w pełni rozwinąć poprzez 
modlitwę, wskazuje wam drogę do złagodzenia bólu każdego z waszych bliźnich. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 313 
 
1 Daję siłę twojemu umysłowi, aby mógł wchłonąć wszystko to, co na ciebie wylewam w tych 
chwilach; Daję siłę twojemu umysłowi, aby mógł wchłonąć wszystko to, co na ciebie wylewam w tych 
chwilach 
2 Jest to czas wielkich dowodów i wielkich nauk. Wasza dusza wie o tym i dlatego podchodzi w 
obliczu mojego przejawienia się, żądna moich objawień i moich słów. Rozumie on, że będzie mógł 
naprawdę wykorzystać te dowody tylko z wielkim przygotowaniem. 
3 Nigdy przedtem dusza ludzka nie widziała tak szerokiego pola dla swego rozwoju, a teraz spieszy 
się, by je penetrować, pragnąc prawdy, którą utraciła i której nie może już znaleźć. 
4 Gdybym zostawił mężczyzn samych w ich poszukiwaniach, zbłądziliby. Ale zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli nie opuściłem ich, gdy byli na drodze do zatracenia, jak możecie przypuszczać, że opuszczę 
ich, gdy będą szukać prawdy? Dlatego przyszedłem do was w tym czasie, przynosząc wam przesłanie 
pełne objawień, które wkrótce będzie latarnią i drogą dla duszy człowieka. 
5 Najpierw przyszedłem do tego ludu, który stopniowo gromadzi się wokół mojego boskiego 
objawienia, a jutro, gdy będą silni i zdolni do nauczania, dotrę w nich do innych narodów 
6 Zrozumcie odpowiedzialność, jaką te słowa oznaczają dla was i niech cała wasza istota poczuje 
słodki ciężar Jego krzyża. 
7 Wy, ludzie, jesteście misjonarzami, którzy w tej Trzeciej Erze wytyczają ścieżki dla duszy waszych 
bliźnich, ścieżki prawdy, które prowadzą duszę do światła i pokoju. To ty musisz narysować duchowe 
więzi między ludźmi, tak, że narody mogą dojść do harmonii ze sobą i zjednoczyć się. 
8 Chociaż jesteście dziś pod wpływem mojego słowa, śpicie snem łagodnym, ponieważ nie 
uświadomiliście sobie wielkości tego czasu, ani doniosłości rozkazów, które obecnie otrzymujecie. Ale 
nie zawsze będziesz spał, wkrótce nadejdą burze, które wstrząsną listowiem tych "drzew", w których 
cieniu tak często słyszałeś śpiew Boskiego słowika. Ale kiedy zobaczysz, jak gałęzie się chwieją, a pień 
skrzypi, kiedy zobaczysz, jak spadają liście, owoce i gniazda, wtedy uświadomisz sobie, że spałeś, 
ponieważ nie chciałeś usłyszeć głosu, który ostrzegał cię od nieskończoności, niestrudzenie 
przemawiając do ciebie, abyś żył przebudzony i nigdy nie został pokonany przez ból. 
9 Czy nie byłoby lepiej dla ciebie, aby obudzić się teraz na dźwięk mojego głosu, niż jutro na ryk 
burzy? 
10 Wkrótce nie będziesz już słyszał Mojego słowa, a jeśli nie będziesz go słuchał tak, jak powinien 
prawdziwy uczeń Mojej nauki, jutro będziesz musiał wylewać łzy. Ale nie będziecie mogli wtedy 
powiedzieć, że nie mówiłem wam o niebezpieczeństwach i prześladowaniach. Wtedy bowiem 
przypomnicie sobie z największą jasnością, jak w czasie Mojego głoszenia posługiwałem się 
intelektem wszystkich Moich głosicieli, aby wam nieustannie mówić: Czuwajcie i módlcie się, bo 
walka będzie wielka, a wy musicie być mocni. 
11 Zostawię przygotowaną drogę, drogę pełną światła dla duszy. Wypełnię swoje zadanie jako Mistrz 
wobec was. Ale później każdy z tych, którzy w tym czasie zasiedli duchowo przy moim stole, aby 
spożywać chleb mojego słowa, będzie musiał zdać mi relację z każdego z zadań, które zostały mu 
powierzone na jego duchowy dzień pracy. 
12 Jaką odpowiedź chciałbyś mi dać w tym momencie, kiedy poproszę cię o owoc twojej walki? 
Później, w tych chwilach, będziesz chciał, aby Twoja odpowiedź była dobra w tej godzinie. Dlatego 
mówię wam, że już robicie coś, aby wasza dusza mogła zebrać na swojej drodze cenny owoc, który 
sprawi, że z ufnością będzie oczekiwała tej chwili. 
13 Zaprawdę powiadam wam, dusza wasza nieodwołalnie przeżyje ten decydujący moment. Dlaczego 
więc tłumić ją myślą, że dopiero po tym życiu dusza musi ostatecznie przedstawić swoje żniwo Ojcu? 
14 Daję wam czas do namysłu i do wypełnienia misji, którą wasza dusza ma do spełnienia w tym 
czasie na ziemi. 
15 Uświadom sobie, że Ja, jako Mistrz, traktuję cię sprawiedliwie i z miłością, że dostarczam ci 
wszelkich środków, abyś mógł osiągnąć pokój, który masz osiągnąć; dostarczam ci wszelkich środków, 
abyś mógł osiągnąć pokój, który masz osiągnąć 



16 Tak jak są tacy, którzy nigdy nie chcą odejść z tej ziemi, są też tacy, którzy marzą o tym, by opuścić 
ją na zawsze. Jednym i drugim mówię, że to w dużej mierze od nich zależy, czy ich pragnienie się 
spełni. 
17 Jeśli ten, kto pragnie powrócić do Duchowej Doliny, pozostawi swoje zadanie na ziemi 
zakończone, wzniesie się do tych domów i nie będzie już powodu, by dalej wracać na ten świat. Z 
drugiej strony, temu, kto odczuwa wielką skłonność do rzeczy materialnych, jeśli wie, jak używać 
życia dla dobra swojej duszy, czyniąc dobrze innym, będzie dane powracać tak często, jak to 
konieczne, z rozkoszą w swojej duszy. 
Ale jeśli ten, kto pragnie porzucić życie ludzkie i kto pragnie życia duchowego, nie wypełnił swojego 
zadania, i jeśli ten, kto pragnie pozostać na ziemi na zawsze, nie wie, jak wykorzystać szansę, jaką 
daje mu życie, to nie doczeka się spełnienia swoich pragnień: Ten pierwszy będzie musiał powrócić 
do świata i opuścić Dolinę Duchową, aby ponownie powrócić na ziemię ─ nieustannie ─ aż wypełni 
swoje zadanie i zbierze owoce, które wielokrotnie odrzucał. Drugi będzie musiał zostać zatrzymany w 
świecie duchowym, dopóki zgodnie ze swoim duchem nie podejmie w sobie mocnego postanowienia, 
by na ziemi wypełnić zadanie, które zawsze pozostawiał za sobą, nie wykonując go. 
18 Nie myślcie, że czynię wam wyrzuty, gdy okazujecie Mi miłość w waszym życiu na ziemi. Jeśli 
wasze pragnienie jest szlachetne i pragniecie ziemskiego życia, aby przynieść chwałę Mojemu 
Imieniu, nie będę czynił wam wyrzutów. Jeśli jednak wasze zakorzenienie w świecie będzie posłuszne 
bezsensownym celom lub niecnym namiętnościom, będę pierwszym, który wam powie, że nie 
jesteście godni zamieszkiwać tego świata, który obsypałem błogosławieństwami dla rozwoju waszej 
duszy. 
19 Kochajcie Mnie, żyjcie w Moim Prawie, bądźcie w zgodzie ze wszystkim i wszystkimi, a wtedy 
miejsce, w którym zamieszkacie, będzie wam obojętne. Liczy się bowiem tylko wasz duchowy rozwój 
w górę. 
20 Nie wiesz, jak wielką zasługą jest dla duszy rozwijać się w górę pośród ludzkich okoliczności, 
przezwyciężając wszystkie pokusy świata. Aby nabyć te zasługi, pozwoliłem twojej duszy stać się 
człowiekiem i sprawiłem, że zamieszkała ona na światach materialnych, mądrze przeze mnie 
przygotowanych. 
21 Każdy świat, każda płaszczyzna istnienia została stworzona po to, aby dusza mogła się na niej 
rozwijać i uczynić krok ku swemu Stwórcy, a tym samym, postępując coraz dalej na drodze 
doskonałości, miała możliwość osiągnięcia celu swej wędrówki, szczytu duchowej doskonałości, 
którym jest właśnie mieszkanie w królestwie Bożym, bez skazy, czyste i dobrze uformowane. 
22 Dla kogo wydaje się niemożliwe, aby zamieszkać "na łonie Boga"? Ach, wy nędzni ludzie intelektu, 
którzy tak naprawdę nie wiecie, jak myśleć! Czy już zapomniałeś, że powstałeś z mojego łona, to 
znaczy, że istniałeś w nim już wcześniej? Nie ma nic dziwnego w tym, że wszystko, co wyszło ze źródła 
życia, wraca do niego w swoim czasie. Każda dusza, gdy wychodziła ode mnie do życia, była dziewiczo 
czysta, ale potem wiele się splamiło na jej drodze. Niemniej jednak, ponieważ wszystko zostało 
przeze Mnie przewidziane w sposób mądry, kochający i sprawiedliwy, natychmiast przystąpiłem do 
zapewnienia wszystkich niezbędnych środków dla ich zbawienia i odnowy na drodze, przez którą 
musiały przejść Moje dzieci. 
23 Nawet jeśli to duchowe dziewictwo zostało sprofanowane przez wiele istot, nadejdzie dzień, w 
którym oczyszczą się one ze wszystkich swoich przewinień i w ten sposób odzyskają swoją pierwotną 
czystość. Oczyszczenie to będzie bardzo zasłużone w moich oczach, gdyż dusza uzyska je przez wielkie 
i ciągłe próby swojej wiary, miłości, wierności i cierpliwości. 
24 Wszyscy powrócicie drogą pracy, walki i bólu do królestwa światła, gdzie nie będziecie już 
potrzebowali wcielać się w ludzkie ciało, ani żyć w świecie materii, gdyż wtedy wasze duchowe 
zdolności działania już umożliwią wam wysyłanie i odczuwanie waszego wpływu i waszego światła z 
jednego planu istnienia na inny. 
25 Dlaczego utrudniasz swoją duszę, uniemożliwiając jej postęp i tym samym opóźniając jej wejście 
do królestwa światłości, gdzie jest wszystko chwalebne, czego dusza może pragnąć? 
26 Pracować bezustannie, nawet jeśli jest to tylko trochę każdego dnia, zawsze z myślą o dotarciu do 
domu, który naprawdę odpowiada duszy ─ tego domu, który czasami nazywam "Ziemią Obiecaną", 
gdzie nie leje się łez, nie cierpi i nie umiera. 



27 Do tego stanu wzniesienia i światła prowadzi duszę duchową ta nauka, która jest drogą, latarnią 
morską, pokarmem i laską. 
28 Błogosławiony niech będzie każdy, kto słysząc to słowo, wznosi się na skrzydłach myśli. Gdy 
bowiem powróci z uniesienia do codziennych zmagań życiowych, będzie nosił w sobie płonące 
światło, które sprawi, że krok po kroku będzie posuwał się naprzód i przybliży go do tego wiecznego 
domu, z którego wszyscy przybyliście i do którego wszyscy musicie powrócić. 
29 Przemawiam w tych chwilach do wszystkich uczniów, którzy woleliby oddać życie, niż nie 
przestrzegać moich przykazań. Niech moje słowo dotrze do najczulszych strun twojego serca, bo w 
nadchodzących czasach często będziesz się opierał na tym słowie. 
30 Jeśli naprawdę zachować znaczenie mojego słowa, nie będzie wśród tych, którzy lamentują 
ustanie mojej duchowej manifestacji, bo wiedział, jak zachować moje objawienia i nauki. Ani 
przygnębienie, ani smutek, ani bunt, ani rozproszenie nie będą istnieć wśród was, ponieważ 
zobaczycie, że wszystko spełni się zgodnie z moimi obietnicami i ani przez chwilę nie będziecie mieć 
pragnienia, aby się buntować lub sprzeciwiać wypełnianiu mojej Woli. 
31 Już dziś miejcie pełną świadomość, że kto z wytrwałością podejmie ten krok ku uduchowieniu, ten 
wkrótce doświadczy nagrody, odczuje Moją obecność wokół siebie i w sobie, będzie się cieszył Moim 
natchnieniem, a postęp wszystkich jego darów duchowych będzie widoczny. Będzie nie tylko wiara, 
że jestem wokół ciebie, ale rzeczywistość mojej obecności w twoim duchu. 
32 Mylą się ci, którzy sądzą, że po 1950 roku popadną w stagnację lub stracą duchowość. Bo właśnie 
po braku mojego słowa, niektórzy z was zrobią prawdziwe kroki w kierunku postępu i zrozumienia w 
mojej nauce. 
33 Jeśli uważacie, że w czasie Mojego objawienia osiągnęliście wielkie wyżyny uduchowienia i że to 
było powodem tego, że Moje słowo zakwitło w umysłach i na ustach nosicieli głosu, to jesteście w 
wielkim błędzie. Bowiem mówię wam zgodnie z prawdą, że do tej pory nie zrobiliście mocnego kroku 
w kierunku uduchowienia, który to cel został wskazany wszystkim moim dzieciom poprzez moje 
miłosierne słowo. 
34 Konieczne jest, aby głos-nosiciel zniknął, abyście nie słyszeli już moich myśli 
antropomorfizowanych na ustach tych istot, abyście porzucili wszelki rytuał i wszelki symbolizm, 
abyście mogli odnaleźć istotę duchowości. 
35 Mówię to do jednych i do drugich ─ do tych, którzy pragną postępu swych dusz i rozkwitu mojej 
nauki w tym czasie, a także do posiadaczy tradycji, przyzwyczajeń i zwyczajów, którzy sądzą, że 
praktykując swoje znaczące kulty, wypełniają prawo. 
36 Tak, ludzie, dobrze wiecie, że w czystej, prostej i zasadniczo duchowej Nauce, takiej jak ta, którą Ja 
objawiłem, ponownie stworzyliście zewnętrzny kult, który z biegiem czasu uznaliście za Moje dzieło. 
Ale nadszedł czas, kiedy mówię do was z absolutną jasnością. Na razie jesteś wystarczająco silny, aby 
poznać tę prawdę. 
37 Wraz z pszenicą Mojego słowa wyrosła też pokrzywa i chwasty waszych błędów. Ale tutaj wypełni 
się jedna z moich przypowieści podanych w Drugiej Erze, ta, która nauczała, aby pozwolić chwastom 
rosnąć razem z pszenicą, bez prób wyrywania chwastów zanim pszenica dojrzeje, ponieważ istniałoby 
niebezpieczeństwo wyrwania również dobrego nasienia. 
38 Tak będzie w tym czasie, błogosławiony ludu. Wyznaczona jest godzina, kiedy sierp mojej 
sprawiedliwości zstąpi, aby skosić pola, na których zostało zasiane moje nasienie, abyście wreszcie, 
po oddzieleniu prawdy i istoty mojego Dzieła od wszelkich ludzkich wpływów, mogli cieszyć się 
kontemplacją mojego światła i uczynić znajomość tego Boskiego objawienia swoją własną. 
39 Wyznaczona jest też godzina, kiedy ten sam sierp zstąpi na każdą wspólnotę religijną, aby skosić 
jej pola w celu oddzielenia prawdy od wszystkiego, co w niej fałszywe i nieczyste. 
40 Całe ludzkie istnienie rozwinęło się ─ jego nauka, jego sposób myślenia i życia, jego wiedza, jego 
podboje i jego cele. Tylko swoją stronę duchową, swoją duchową duszę człowiek zaniedbał, nie chcąc 
sobie uświadomić, że dusza jest przedmiotem nieustannego gwałtu, nie troszcząc się o wszystkie 
prawa, jakie dusza posiada w życiu. I dlatego ludzkość od wielu wieków żyje w duchowej stagnacji. 
41 Jak mało ludzie dają swoim duszom ze swoimi kultami religijnymi! Jak wielkie pragnienie, jak 
wielki głód i jak wielkie pragnienie światła ma dusza człowieka! 



42 Jest bardzo mało pszenicy, której pozwoliła wyrosnąć, a jest wiele chwastów. Przychodzę jednak z 
pomocą wszystkim, kosząc pola bezlitosnym i tworzącym sprawiedliwość sierpem prawdy, który w 
końcu ujrzycie świecący na waszym świecie. 
43 Wy, którzy słuchacie nauk z ostatniego roku mojego objawienia się wśród was: Pozwólcie, by 
odcisnęły się one w najsubtelniejszych, najwrażliwszych organach waszego rozumienia i waszego 
serca, aby światło Ducha, które świeci w najwyższej części waszej istoty, mogło się urzeczywistnić w 
każdym z was. 
44 Ślad, który wam zostawię, będzie z pokoju, tak że gdy już nie usłyszycie tego słowa i nie będziecie 
musieli dawać o nim świadectwa, powiecie: "Mistrz odszedł i zostawił nam drogę przygotowaną 
swoim boskim światłem". 
45 Mój znak pozostanie wyryty w najbardziej ukrytej części twego serca, tam gdzie jest wewnętrzne 
sanktuarium. 
46 Konieczne jest, aby moje słowo było wyciśnięte na waszych umysłach, abyście je dokładnie 
przestudiowali. Tylko w ten sposób wasza wiara i siła ducha będą prawdziwe. 
47 Wkrótce zobaczysz, że wielu nie uwierzy w ustanie Mojego Słowa. Ale zaprawdę, powiadam wam, 
po tym poznacie, że oni również nie wierzyli w Moją Obecność, podczas gdy Ja dałem się poznać w tej 
postaci. Ci, którzy wahali się między zwątpieniem a wiarą, nawet gdy udawali, że mają absolutną 
wiarę w Moje manifestacje, będą właśnie tymi, którzy zaprzeczą, że Moje słowo ustało. Ci bowiem, 
którzy prawdziwie uwierzyli we wszystko, co wam objawiłem i nakazałem, nie będą mogli 
zlekceważyć ani jednego z Moich słów. 
48 Ci, którzy zwątpili i nie mieli pełnej wiary, jaką powinna być wiara ucznia wobec Mistrza, 
zatrzymają się w miejscu, karmiąc się monotonnym i rutynowym obrzędem, który sami stworzyli. 
Ci natomiast, którzy uwierzyli Mi obecnie, nieuchronnie będą nadal we Mnie wierzyć nawet po 
zakończeniu manifestacji Mojego Słowa. Będą posłuszni Moim rozkazom i zrobią to, co jest dla nich 
możliwe, aby poprawnie interpretować Moje nauki. Będą mieli ideał: uduchowienie, i będą mieli 
światło, które będzie im zawsze towarzyszyć: wiarę. 
49 Wzrok Mój spocznie na pracy tego ludu, gdy skończy się okres Mojego głoszenia, aby nagrodzić 
każdego posłusznego ucznia, udzielając mu Mojej łaski, zachęcając go do kontynuowania jego 
dziennej pracy, zachęcając go do coraz to nowych kroków duchowego postępu. Wiem, że wśród tego 
ludu są tacy, którzy nie tylko wierzą w moje słowo, ale także uważają za słuszne i doskonałe, aby 
Ojciec zakończył swoją manifestację w tej postaci, aby mogła rozpocząć się walka o uduchowienie. Te 
serca mają pewność, że nie będzie wtedy opuszczenia ani pustki, a moja obecność będzie jeszcze 
bardziej odczuwalna, ponieważ w ten sposób zbliży się nowy sposób komunikacji z moją boskością, 
etap czystszy i doskonalszy, ponieważ będzie to dialog ducha z duchem. 
50 Nie jest już odległy czas, kiedy wasi współtowarzysze podejdą do was, aby was zapytać o Moje 
objawienie, żądając waszego świadectwa o dowodach, które wam dałem o Mojej prawdzie. Ale jakże 
inny będzie sposób, w jaki jedni i drudzy będą świadczyć o mojej pracy. Podczas gdy niektórzy będą 
ściśle trzymać się prawdy, którą usłyszeli, inni będą musieli szukać argumentów, aby usprawiedliwić 
swoje błędy. 
51 Konieczne jest, abym tak do was przemówił, umiłowani, abyście w porę zastanowili się i dokonali 
jak najdokładniejszego rachunku waszych dzieł, myśli, uczuć, słów i zamiarów, pozwalając, aby to 
wasze sumienie decydowało o tej introspekcji i rachunku 
52 Ten moment jest konieczny, abyście w pełni otworzyli oczy na prawdę, ponieważ wtedy możecie 
jeszcze poprawić się, jeśli popełniliście błąd i nadrobić stracony czas. 
53 Wielka będzie satysfakcja tych, którzy prowadzą moją naukę do zwycięstwa i czynią ją znaną w 
całej jej czystości i prawdziwości. Ale Ja, jako Mistrz, który bardzo was kocham, pragnę, aby wszyscy 
Moi uczniowie doświadczyli tej radości. 
54 Słuchajcie Mnie, ludzie: przechowuję w Moim Skarbie wiele cudów dla was, aby nagrodzić wasze 
uduchowienie. Lecz Ja poczekam, aż wszyscy zjednoczycie się jako bracia i siostry, aż okażecie 
posłuszeństwo Moim dyrektywom, a wtedy wyleję na waszą duszę i ciało strumień światła, 
miłosierdzia, pociechy i objawienia, które zachowuję na dni waszego uduchowienia. 
55 To słowo, które jest przekazywane przez wszystkich moich głosicieli, nie może mieć większej 
wyrazistości. Gdy zostanie to zrozumiane przez wszystkich, moja sprawiedliwość będzie gotowa do 



kontemplowania tych, którzy dążą do większego uduchowienia, a także do osądzania dzieł tych, 
którzy nadal szukają swego królestwa na tym świecie. 
56 Kto spowodował, że człowiek od samego początku szukał orientacji dla swoich działań? Kto 
sprawił, że szukał swojej nieśmiertelnej istoty w jądrze swojego jestestwa? Duch. To On stopniowo 
objawił mu, że wyższa natura ożywiała go i oświecała. 
57 Człowiek od najwcześniejszych lat swego istnienia, choćby stopniowo, dzięki darowi intuicji i 
objawienia oraz dzięki swej inteligencji, poświęcił się zadaniu poszukiwania swego pochodzenia, swej 
istoty, przyczyny swego istnienia, swego pobytu na świecie i celu, dla którego został stworzony. 
58 Odkąd uświadomił sobie, że istnieją w nim zdolności, które odróżniają go od innych stworzeń, 
zrodziła się w nim myśl, że pośród wszystkich istot stworzonych zarezerwowane jest dla niego wyższe 
przeznaczenie, i stopniowo w tajemnicy jego istoty zrodziła się intuicyjna wiedza o Bogu, o istnieniu 
duszy, a zatem potrzeba oddania czci lub złożenia duchowej ofiary Temu, którego, jak czuł, od Niego 
wyszedł. 
59 Był to początek duchowego rozwoju ludzkości, który nie był jednakowy u wszystkich ludzi. Wśród 
nich bowiem ─ podzieleni na rasy i oddzieleni narodowościami, zwyczajami i językami ─ jedni 
postępowali szybciej niż inni, jedni mieli jeden sposób oddawania czci Bogu, a inni przybrali różne 
formy. 
60 Prześcignąłem wszystkich ludzi Moim światłem, objawiając im jedyną prawdę, jaka istnieje; ale 
widzisz, jak każdy człowiek i każdy naród czuje, myśli, wierzy i interpretuje na różne sposoby. 
61 Te różne sposoby myślenia wśród ludzi spowodowały ich podziały, bo każdy lud i rasa podąża 
innymi drogami i podtrzymuje inne ideały. 
62 Większość odeszła od świetlanej i prawdziwej drogi, myśląc, że wypełnianie Boskiego prawa 
wymaga nadludzkich ofiar, wyrzeczeń i wysiłków, i wolała zakładać dla siebie wspólnoty religijne i 
sekty, których wypełnianie prawa i działania kultowe są dla nich łatwiejsze do naśladowania. W ten 
sposób ludzie wierzą, że mogą zaspokoić pragnienie światła i wzniesienia, które odczuwają w swoich 
duszach. 
63 Minęło wiele wieków i wiele epok, a ludzie nie zdawali sobie sprawy, że wypełnianie mojego 
Prawa nie jest ofiarą z ludzi, a wręcz przeciwnie, gdy nie przestrzegają moich przykazań, składają 
światu ofiarę z ciała i duszy. Nie zdawali sobie sprawy, nie chcieli zrozumieć, że kto żyje według 
mojego słowa, znajdzie prawdziwe szczęście, pokój, mądrość i chwałę, które zmaterializowani ludzie 
wyobrażają sobie w tak różny sposób. 
64 Świat moralny i naukowy, który was otacza, jest dziełem ludzi o ideałach materialistycznych, 
którzy dążyli jedynie do materialnego udoskonalenia ludzkości, a ja pozwoliłem im wykonać ich 
pracę, doprowadzić ją do końca, poznać jej konsekwencje i zebrać jej owoce, aby mogli czerpać z niej 
światło doświadczenia. W tym świetle objawi się Moja sprawiedliwość, a w tej sprawiedliwości 
uobecni się Moje prawo, którym jest miłość. 
65 Gdy ludzie uświadomią sobie swoje błędy i wyruszą na poszukiwanie prawdziwej drogi, stanie się 
tak, ponieważ się przebudzili, ponieważ żałowali, ponieważ zostali oświeceni, a wtedy ich dzieła będą 
miały nie tylko cel ludzki, ale także duchowy. 
66 Każdy naród, wspólnota religijna, sekta, nauka i człowiek nosi w sobie swój udział w fałszu i 
błędzie, jak również swój udział w prawdzie. Ale nadejdzie czas, kiedy potrzeba zjednoczenia się 
zbliży się do nich jak potężna i nieodparta siła, a każdy wniesie swoje nasienie w pragnieniu dojścia 
do harmonii ze wszystkimi. W tym procesie będą musiały pojawić się zmagania, kłótnie i 
nieporozumienia. Będą one jednak konieczne, aby wszyscy mogli dojść do jednego rezultatu, którym 
jest niezmienna prawda o moim istnieniu i o moim Prawie. 
67 Po zakończeniu walki ludzie, którzy teraz żyją w pokoju z samymi sobą i ze swoimi sąsiadami, 
zrozumieją, że aby osiągnąć cel wiedzy i zaznać prawdziwego pokoju, trzeba żyć w harmonii z Boskim 
Prawem, które pochodzi właśnie z miłości Stwórcy. Jednocześnie zrozumieją, że nie trzeba wyznawać 
tak wielu i tak różnych religii, aby móc zachować siebie w dobroci i moralności, ale że aby osiągnąć 
prawdziwą harmonię między wszystkimi i mieć moralność, która wykracza poza to, co tylko ludzkie, 
wystarczy nosić w sercu słowo, które nazywacie "Nauką Chrystusa", a które, aby w pełni je pojąć, 
trzeba żyć i kochać w sposób prosty i pokorny. 



68 Światło objawienia, które wam posłałem w tym czasie, przemieniłem w słowa proste i zrozumiałe 
za pośrednictwem Moich nadawców lub głosicieli, aby cała ludzkość mogła je poznać i pomóc mu w 
przebudzeniu ─ dzisiaj, kiedy wszyscy szukają ziemskich środków i rozwiązań, aby uratować się z 
chaosu, w którym coraz bardziej pogrąża się świat ─ dzisiaj, kiedy nikt nie próbuje inspirować się 
duchowo, aby znaleźć we Mnie odpowiedzi na swoje pytania i rozwiązanie swoich problemów. 
69 Moje słowo dotrze do pałaców i prostych chat, zapuka do drzwi serc, wprawi w drżenie dusze, 
uzdrowi i pocieszy chorych na ciele i duszy, oświeci zaciemnione umysły. 
70 Błogosławieni, którzy go chętnie przyjmują, którzy go słuchają i rozważają jego znaczenie; 
albowiem będzie to owocne nasienie w ich sercach. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 314 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Po raz kolejny wysłuchałem was, a zjednoczenie waszych modlitw było najlepszą pieśnią chwały, 
jaką mi ofiarowaliście. 
2 Od każdego z was owoc miłości jest wydany, który jest jak nuta harmonii z Ojcem waszym, a 
związek waszych myśli tworzy koncert pełen duchowej czystości. 
3 U jednych widzę, że ten dźwięk jest modlitwą, dziękczynieniem za dobrodziejstwa, które ode mnie 
otrzymali; u innych jest dziękczynieniem za dobrodziejstwa, które ode mnie otrzymali 
4 Dla innych ta myśl jest pełna smutku i goryczy z powodu nieszczęść, które spotkały ich na drodze. 
Ale łącząc te myśli tworzycie akt wiary, który jest hołdem i czcią dla mojej Boskości. 
5 To jest przywiązanie, którego Ojciec oczekiwał od ducha swoich dzieci ─ to jest dar miłości, którego 
nigdy nie chcieliście Mu dać. 
6 Lecz modlitwa, której was uczyłem przez cały czas, a którą nie zawsze byliście w stanie ofiarować z 
powodu braku rozwoju duchowego, jest tym, co was poprowadzi i w jej świetle osiągniecie teraz 
prawdziwą duchową komunię z waszym Bogiem; to ta modlitwa was poprowadzi i to ona doprowadzi 
was do waszego Boga. 
7 Tak długo, jak jesteś pod wpływem mojego słowa, świat z jego ciernistych dróg zniknie dla Ciebie. 
8 Siódmego dnia twoje ciało odpoczywa od ziemskich trudów, a twoja dusza, wolna jak skowronek, 
przychodzi, pragnąc niewyczerpanego źródła Mojej mądrości. Przychodzi na moje objawienie i 
umacnia się w blasku mojej miłości, którą ofiarowuję mu w nauczaniu mojego słowa. 
9 Nie szukam wiary w jednych, ani niewiary w drugich. Nie szukam wielkich zasług u jednych, a 
małych u drugich. Nie, ludzie. Moja Boska Miłość jest doskonała, jestem Ojcem wszystkich i kiedy 
daję wam Moje pouczenia, daję wam wszystkim tę samą Esencję, tę samą Miłość. 
10 Gdyby cała ludzkość usłyszała moje słowo, nie byłoby błogosławieństw dla jednych, a cenzury dla 
drugich. Albo Moje napomnienie byłoby powszechne, albo Moje błogosławieństwa byłyby dla 
wszystkich. Lecz teraz jest czas, kiedy przejawiam się poprzez ludzki intelekt i nie wszyscy będą 
świadkami tego przejawu. Liczba Moich świadków, którzy są przeznaczeni do usłyszenia Mojej nauki 
przez nosiciela głosu, jest bardzo mała. Ale zaprawdę powiadam wam, jeśli ci świadkowie będą umieli 
się przygotować, ludzkość usłyszy moje słowo przez ich usta. Wszyscy bowiem poznają, że Duch 
Święty nauczał was za pomocą ludzkiego intelektu. 
11 Na to przygotowuję was jako Ojciec, abyście po 1950 r., kiedy wyjdziecie do tłumów i będziecie 
musieli przemawiać w imię moje, słowo moje, które jest prawdą, nie było zmieszane z nieczystością i 
kłamstwem, aby wypływało jak strumień krystalicznie czystej wody. Albowiem źródło tej wody, 
którym jest Duch mój, jest czyste i przejrzyste, a to, co pochodzi z ust waszych, musi być również 
czyste. 
12 Chcę, abyście zawsze byli czyści, abyście byli jak oaza wśród ludzi, gdzie wszyscy spragnieni 
prawdy mogą ugasić pragnienie i nie znaleźć w tej wodzie nieczystości błota. 
13 Kiedy ten czas instrukcji jest ponad, powiesz do mnie: "Ojcze, dlaczego byłeś z nami na tak krótki 
czas? Dlaczego tak szybko odszedłeś?" Lecz odpowiem wam: czas trwania Mojego nauczania dla 
Moich uczniów Trzeciej Ery został ustalony przez zegar wieczności, i w tym będziecie mogli zrozumieć 
i kontynuować lekcje minionych czasów. Nie dałem wam żadnego innego rodzaju nauczania. 
14 Muszę wam wskazać moje rozkazy aż do ostatniego z moich słów, abyście się nie zachwiali w 
chwili próby. Moją wolą jest, abyście mieli odpowiedź na każde pytanie, promień światła na każdą 
wątpliwość, siłę mojego prawa na każdą słabość. Wtedy będziecie mogli zwyciężać w wypełnianiu 
waszej misji, a czyniąc to, odświeżycie swoją duszę w najpiękniejszej i najwznioślejszej misji, którą 
wam powierzyłem od początku czasów, a którą jest odkupienie i przebaczenie z miłości, czynienie 
dobra nie dla waszego dobra, lecz aby przypodobać się waszemu Ojcu i udoskonalić waszą duszę. 
15 Pełnienie waszej misji da wam pokój, a gdy będziecie silni mocą miłości, będziecie nauczać tę 
ludzkość, która dziś jest naga, głodna i chora, że tylko czynienie dobra przyniesie ich duszom balsam, 
którym jest pokój Boży. 



16 To będzie nauka, którą przyniesiesz ludziom w moim imieniu, gdy pewnego dnia nie znajdą już 
dobrobytu i pokoju, który jest najwyższym dobrem duszy, w nauce, ani w bogactwach, ani w 
poruszeniach umysłu tego świata. Wtedy spotkają na swojej drodze pokornego brata, mojego ucznia, 
mojego apostoła, który nie chwaląc się, nie obnosząc się ze swoją misją, naucza poprzez swoje dzieła 
miłości i prawdomówności. Wtedy ludzie odkryją tajemnicę pokoju i oczyszczą swoje serca, aby 
otrzymać od mojego Królestwa doskonały pokój. Bo pokój między ludźmi często znika przez strach 
przed sobą nawzajem. To jest tylko pozorny spokój, jest zmartwienie. Z tym nie ma pokoju w duszy. 
17 Walczcie, uczniowie, kształtujcie w sercu Moich dzieci królestwo pokoju, z którego będą mogły żyć 
w lepszym świecie, świecie silnym, a nie w tym słabym, który mi dzisiaj przedstawiają. Bo słabym 
oddechem lub wzburzeniem sił natury mógłbym zniszczyć próżne i dumne dzieło ludzi. Jest to jednak 
praca Moich dzieci i szanuję ją, pozwalając, aby wydała swoje owoce, ponieważ wiem, że w końcu, 
zmęczeni swoimi dziełami, przyjmą nauki Mojej miłości. 
18 Wszystkie moje dzieła mają miłość i sprawiedliwość jako swoje źródło. Wszystko, co widzicie, co 
jesteście w stanie rozeznać za pomocą rozumu, nawet najmniejsze atomy, żyje i porusza się na 
drodze miłości i sprawiedliwości. Wszystko bowiem przeze Mnie zostało stworzone, a w Moim Duchu 
nie ma nieczystości, ani niedoskonałości. 
19 Wiele z wielkich dzieł, które człowiek mi pokazuje, i którym poświęcił swoje życie, swoją siłę i 
swoją dumę, nie ma miłości i sprawiedliwości jako swego źródła, a każde dzieło, które nie ma tego 
źródła, zostanie zniszczone, a ludziom pozostanie jako owoc tylko światło doświadczenia. 
20 Człowiek oparł swoje nowe życie na nauce, badając i budując swoją wieżę pychy, swoją wieżę 
Babel, z której nie oddaje mi czci, nie uznaje mnie. Ale zaprawdę powiadam wam: Człowiek popadnie 
w zamęt i w swoim zamęcie zniszczy swoją nową Wieżę Babel. Wtedy ludzkość zrozumie, że od czasu 
Pierwszej Ery człowiek zbudował swoją wieżę próżności, nieufności wobec Mnie, a konsekwencje, 
jakie to miało w czasach minionych, powtórzą się w Trzeciej Erze. 
21 Materializm, arogancja, i duma zostaną zrzucone, a zamieszanie rozpocznie się wśród ludzi. 
22 Uczeni zwątpią w swoją naukę, naukowcy ─ kiedy myślą, że znaleźli cel ─ natrafią na niezgłębioną 
tajemnicę. Siły natury zwróci się przeciwko naukowcom, ponieważ nie zostały one wykorzystane z 
miłością, a chaos będzie panował wśród ludzi. 
23 Pamiętaj, że Ja jestem początkiem i końcem, nauką i wiedzą. Dałem to światło ludziom i cieszyłem 
się z ich uczynków, gdy używali go w służbie dobra; gdy używali darów i zdolności, którymi ich 
obdarzyłem, dla rozwijania duszy i umysłu. Wtedy okazali Mi cześć, wiernie wypełnili zadanie, które 
im powierzyłem. Lecz gdy używali swych darów w służbie zła, próżności, pragnienia własnej chwały, 
nie byli Mi posłuszni, zagięli drogę, zranili Mnie. Ale w Mojej mądrości posłużyłem się nimi, aby 
zrealizować Moje Boskie plany, posłużyłem się nimi jako przykładami dla ludzkości, jako narzędziami 
Mojej sprawiedliwości. 
24 Czy jestem wrogiem nauki? Czy jestem przeszkodą w postępie i rozwoju moich dzieci? Jeśli ktoś 
jest takiego zdania, to dlatego, że nie zrozumiał, jak interpretować Moje słowo, nie zrozumiał Ojca w 
Jego prawdzie. Każdy dar czy zdolność, która istnieje w człowieku, musi mieć swój rozwój, ponieważ 
rozwój jest Prawem Uniwersalnym. 
Wszystko w Moim Stworzeniu musi być udoskonalone, wszyscy musicie powrócić do Mnie czyści, 
doskonali i pomnożeni. Jeśli jednak przez krótki czas interweniowałem w wolę człowieka, to dlatego, 
że grzech i zło ludzkie mają swoją granicę, którą jest Moja sprawiedliwość. 
25 Kiedy ludzkość przejdzie przez ten tygiel, kiedy światło prawdy zwycięży nad ciemnością, wtedy 
ludzie zbudują na mocnych fundamentach nową wieżę, która będzie świątynią dziękczynienia Bogu, 
sanktuarium pokoju, gdzie nigdy nie będzie sporu o moje istnienie, gdzie wiedza o Jednym będzie 
wiedzą wszystkich. Tam nie będzie bałwochwalstwa, tajemnicy ani oszustwa wobec mojego prawa. 
Wtedy, z moją pomocą, ludzie ustanowią w tej dolinie łez świat pokoju, w którym rozkwitną 
wszystkie cnoty, w którym udoskonalone zostaną wszystkie nauki. W łonie wszystkich instytucji 
poczują, że rozbrzmiewa mój głos, który im mówi: "Miłujcie się wzajemnie", a w ich harmonijnym 
życiu ludzie rozpoznają obraz wiecznej ojczyzny. 
 Jeśli człowiek, pomimo swoich niedoskonałości, odkrył tak wiele, to co się stanie dopiero wtedy, gdy 
będzie czuwał, modlił się i karmił się Mną? Co się stanie, gdy podejdzie on do Mojego źródła światła i 



prawdy z czcią, pokorą i miłością? Duch Święty wyleje się na ludzi wszystkie objawienia On wstrzymał 
w Jego tajemnicy skarbca. 
26 Kiedy to się stanie, nie będzie już konieczne, aby uczony wytężał swój umysł i konsultował swoje 
książki, ponieważ jego duch poprowadzi go do niewyczerpanego źródła Mojej mądrości. Tam znajdzie 
Mnie czekającego na niego, zawsze czekającego na niego, aby mu objawić nowe i wielkie lekcje. W 
ten sposób będę prowadził ludzi od objawienia do objawienia, od domu do domu, od doskonałości 
do doskonałości, aż do wieczności. 
27 Na te czasy, które mają nadejść, przygotowuję was. Wszyscy będziecie świadkami wypełnienia się 
tych obietnic, wszyscy będziecie mieli szczęście być harmonijną nutą w koncercie Pana. 
Jeśli posługuję się wami, gdy łamiecie moje prawo, aby objawić moją sprawiedliwość, to posłużę się 
wami także wtedy, gdy żyjecie zgodnie z moimi przykazaniami, aby nagrodzić was moimi 
objawieniami, moimi orędziami miłości. 
28 Dziś buduję sanktuarium w sercu Moich dzieci. 
Ale w tym przedsięwzięciu muszę polegać na pomocy was wszystkich. 
29 Które sanktuarium Ojciec ma na myśli, o ludzie? To z twojej duszy. Bo w tej chwili widzę ją w 
ruinie. Ale pomogę ci go odbudować. 
30 Sanktuarium Pana istnieje od zawsze, nie ma początku ani końca, jest Jego własnym dziełem. To 
jego boski i nieskończony Duch czeka na wasze przygotowanie, abyście mogli poczuć się w nim sobą, 
gdzie wszystko jest harmonią i doskonałością. 
31 Wasza planeta, która jest atomem pośród ogromu wszechświata, ma za zadanie być obrazem tej 
harmonijnej świątyni. 
32 Dlatego, gdy dojdziecie do tej wiedzy, która nie będzie tylko słowami czy teorią, nie, uczniami, 
która będzie czymś, co czujecie i czym żyjecie, wtedy nie będziecie już potrzebowali kamiennych 
kościołów. Twoja dusza nie będzie miała pragnienia do tych miejsc, które uniemożliwiają jej lepsze 
poznanie swego Pana. Będzie szukało wolności, a w błogosławionej łasce, którą mu powierzyłem, 
znajdzie drabinę do swej doskonałości. 
33 Stanie się to wtedy, gdy człowiek poczuje, że towarzyszy mi i jest przeze mnie kontemplowany, 
gdy zrozumie, że nie ma brudnego pyłu pod jego stopami. Wtedy zrozumie, że jego dom jest małym 
sanktuarium dla Mnie, że jego świat, choć jest tylko atomem w ogromie stworzenia, jest w całości 
Uniwersalnym Sanktuarium Boga. 
34 Wszystkie światy, na których doskonalą się moje dzieci, są jak nieskończony ogród. Dziś jesteście 
jeszcze delikatnymi pędami, ale obiecuję wam, że nie zabraknie wam kryształowych wód moich nauk, 
a dzięki ich nawadnianiu będziecie coraz bardziej wzrastać w mądrości i miłości, aż pewnego dnia w 
wieczności, gdy drzewa wydadzą w pełni dojrzałe owoce w obfitości, Boski Ogrodnik będzie mógł 
odświeżyć się w swojej pracy, smakując owoce swojej własnej miłości. 
35 Tak więc przygotowuję was, uczniowie, otwieram przed wami Księgę Życia, abyście nie pragnęli 
już żadnego szczególnego miejsca, abyście Mnie czcili ─ abyście Mnie odczuwali w każdym miejscu i w 
każdej chwili ─ czy to na polach, w dolinach, na górach, czy nad morzem. Twoja obecność w każdym 
miejscu wystarczy, aby było ono uświęcone, ponieważ Ja jestem w Tobie. 
36 Kiedy mówię do was w ten sposób i pouczam was, to po to, aby uwolnić was od fanatyzmu, który 
tradycyjnie posiadacie, a nie po to, aby stworzyć wśród was nowy fanatyzm. 
37 Uznajcie, że moja nauka, choć głęboka, jest prosta i jasna. 
38 Zanim zostaniecie nauczycielami, chcę, abyście byli dobrymi uczniami, którzy uczą się ode Mnie, 
aby ludzie was nie mylili, abyście na każde pytanie odpowiadali ze stanowczością i prawdą, z dobrocią 
i miłością, bo takie słowo najbardziej przenika serca 
39 Powiedziałem wam, że w wielu przypadkach słowo mądrości i miłości wystarczyło, aby uratować 
duszę, że to słowo nie zostało zapomniane, ponieważ pozostało w tej duszy jak pieczęć wiecznego 
ognia, a ona zachowała to słowo, które było jej zbawieniem, nie tylko w życiu ziemskim, ale nawet w 
zaświatach. 
Dlatego przekazuję wam moje słowo jako dziedzictwo, które jest jak klucz, który otwiera drogę do 
pokoju dla dusz. Nie bójcie się dróg krzyżowych, nie pozwólcie, by wasze nieszczęścia was 
przygniatały, usuńcie zwątpienie, zanurzcie się w mojej nauce, a wtedy ta moc da wam wielkie 



szczęście. Biada słabym, biada tym, którzy nie są wzmocnieni moją nauką, bo nadal będą się potykać 
na drodze! 
40 Chcę, aby mój lud, mój świadek, mój uczeń był mocny na drogach, aby mógł uratować tłumy, 
które postawiłem na jego drodze. 
41 Dziś nie jesteś jeszcze w stanie pojąć siły swojej duszy, bo jesteś jeszcze słaby w wierze. Ale Ja 
uczynię tę wiarę silną przez wielkie próby. Ale ufność, którą macie we Mnie, musicie mieć także w 
sobie, ponieważ Ja wam dałem dary, które nosicie w sobie. 
42 Wkrótce zakończy się Moja manifestacja poprzez ludzki umysł, a po 1950 roku nie będziecie mnie 
już słyszeć poprzez tę manifestację. Lecz nie będziecie zwracać się do tych, którzy byli nosicielami 
głosu lub nosicielami darów, by przywoływać Mnie lub przywoływać Mój świat duchowy. Nawet w 
największej próbie nie będziecie próbowali sprzeciwić się Mojej Woli. 
43 Przygotujcie się, abyście mocą mojej nauki mogli zapobiec wielu wydarzeniom i uniknąć ich, o ile 
taka jest moja wola. Jeśli jednak śpicie, próby te będą musiały nadejść i utrudnić waszą pracę. 
44 Jakże wielu mężczyzn i kobiet chodzi innymi drogami niż te, które wam wyznaczyłem, choć mają w 
duszy duchowej te same dary, które wy posiadacie. Jeśli ci mężczyźni i kobiety znajdą w tobie 
dobrego Nauczyciela, poznają przyczynę tych darów, a w znajomości Moich nauk osiągną szeroki 
rozwój. Jeśli jednak nie znajdą na swej drodze dobrego nauczyciela, niektórzy popadną w 
zamieszanie, inni użyją swych darów, by je rozwinąć według własnej wyobraźni i woli, a jeszcze inni 
staną się narzędziami niewidzialnych mocy, które mogą być zarówno mocami światła, jak i ciemności. 
45 Nie śpijcie więc, uczniowie, co do wypełnienia waszego posłannictwa. Po 1950 roku dam wam 
czas, abyście mogli zastanowić się nad waszą misją i w tym zastanowieniu dojść do zjednoczenia 
wiedzy w Mojej nauce. Z powodu tego związku będziecie musieli stawić czoła wydarzeniom i walce. 
46 Tak więc ostrzegam was przed wszystkimi próbami, a w ostatnim roku mojej obecności wśród was 
przy tym objawieniu, będę wam mówił o wszystkich niebezpieczeństwach i podam wam sposób 
postępowania, aby je ominąć. 
47 Słuchajcie dobrze tego, co wam teraz powiem: w łonie wielkiego Kościoła, duchowni będą mówić 
do ludzkości o Duchu Świętym. Będą oni mówić o Trzeciej Erze. Będą oni mówić o siedmiu 
pieczęciach. Będą oni wzywać kościoły, twierdząc, że wybiorą sto czterdzieści cztery tysiące i 
zapieczętują je znakiem, którym Ja naznaczyłem tych wybranych z Mojej woli. Ale nawiedzę 
wszystkich ludzi, objawię się przez sumienie duchowieństwa ludzkości i poddam je wielkim próbom. 
Wówczas będę wiedział, z którego z państwa skorzystam, aby złożyć zeznania w tej sprawie. Będę 
przemawiał przez wasze pośrednictwo z mocą przekonywania, którą wam dałem. 
48 To nie będzie ludzi, którzy sprawiają, że znane ludzkości objawienia Ducha Świętego, bo w 
wysokich radach Pana jest tylko On sam. 
49 Trynitarno-maryjna doktryna o Duchu Świętym nie została wam objawiona przez żadnego 
człowieka. Ja, jako Ojciec, już wam to zapowiedziałem w Pierwszej Erze przez Moich proroków. Przez 
Jezusa, Słowo Ojca, ogłaszam wam to, obiecuję wam to jako niezbyt odległe objawienie. 
50 W tej Trzeciej Erze Ja, objawiając się poprzez ludzki umysł, spełniłem Swoją obietnicę, ujawniając 
ukryte lekcje. To nie człowiek obdarzył dary waszego ducha; powierzyłem je wam, gdy wyszliście ode 
Mnie. 
51 To nie człowiek naznaczył symbol trynitarny na waszych czołach. To Pan naznaczył cię w duchu. To 
nie człowiek określił waszą misję, lecz mój wszechmocny głos. 
52 Jak Ojciec pozwoliłby ludziom takie profanacji i oszustwa? Ja, ofiarowany Baranek, jestem 
jedynym godnym złamania pieczęci Księgi Mądrości, Wielkiej Księgi Życia, która zawiera 
przeznaczenie wszystkich stworzonych rzeczy. Ja, Alfa i Omega Boskiego Słowa, jestem jedynym, 
który może opowiedzieć wam intymne objawienia Mojej Boskości. Jak mógłbym pozwolić, aby 
człowiek światowy i bezmyślny marnował Boskie lekcje zgodnie ze swoją wolą, aby zwodził 
nieświadomych i wywyższał się wśród ludzi? 
53 Znaki tych profanacji pojawią się (nawet wśród was), ale stanie się to tylko po to, abyście wy, 
umiłowani ludzie, mogli się przebudzić. Ujawnią się wśród ludzi znaki profanacji, fałszywe 
świadectwa, fałszywe cuda; pojawią się fałszywi prorocy, fałszywe manifestacje, które będą 
przypisywane mojej Boskości. Ale to będzie tylko dowodem pragnienia postępu dusz, przyjścia Ducha 
Świętego, wypełnienia się moich proroctw i wszystkich moich obietnic. 



54 Nie opóźniajcie czasu mojego duchowego przyjścia wśród ludzi, nie bądźcie przeszkodą, przez 
wasze niedostateczne przygotowanie, w moim objawieniu się wśród ludzkości przez wasze dzieła. Bo 
chociaż nie jesteście Odkupicielem, ani nie powinniście głosić, że zbawicie ludzi, ani nie jesteście 
jedynymi w tym dziele, to jednak byliście żyzną glebą, która cierpliwie czekała na moje ziarno 
zbawienia. Jesteście częścią Moich legionów światła, Moich armii pokoju i prawdy, które już walczą w 
tym czasie o fundamenty pokoju. Ale przygotowuję was, abyście mogli wypełnić swoją misję silnego 
Izraela, misję, której nie wypełniliście w żadnym czasie, ale którą musicie wypełnić dzisiaj, abyście 
mogli dotrzeć do tego domu światła, który na was czeka, z którego zobaczycie inne horyzonty, gdzie 
będziecie wykonywać moją sprawiedliwość i moją miłość, i podnosić się do poziomu doskonałości, aż 
zajmiecie miejsce, które jest wasze na łonie Boga. 
55 Czy są to fantazje, które ci przekazuję? Nie, ludzie. Wam, jako mężczyznom, udzielam pouczeń 
moralnych i obdarzam was cnotami, abyście żyli z miłością i w pokoju w waszych domach, aby wasz 
chleb nie był gorzki. Moje nauczanie przynosi dobre samopoczucie, zachętę i postęp, ale to 
pożywienie nie wystarcza dla waszej duszy. Waszej duszy brakuje wyższego pokarmu, aby 
kontynuować swoją podróż w nieskończoność po śmierci ziemskiego ciała. W tej podróży udzielam 
nauk duszy, które człowiekowi jawią się jako fantazje ─ głębokie i niezgłębione lekcje nawet dla 
najbardziej czujnej wyobraźni. Powierzam ten klucz twojej duszy, aby dzięki niemu mogła otworzyć 
wszystkie drzwi, które napotka na swojej drodze i aby mogła kontynuować swoją podróż ku 
duchowej doskonałości. 
56 Moja nauka zawiera wszystkie nauki. To jest "droga, prawda i życie". Dlatego należy się nim 
kierować we wszystkich momentach swojego istnienia. 
57 Oddajcie Boskości najwyższe miejsce w waszej duszy, a ciału oddajcie to, co mu się należy. 
Oddajcie Bogu to, co Boskie, a cesarzowi to, co cesarskie! 
58 Jeśli nauczysz się być sprawiedliwym w swoim życiu, twój krok będzie stanowczy, a wątpliwości i 
niepewność znikną. 
59 Gdy nadejdzie czas waszego przepowiadania, gdy znikną wasze słabości i zbyteczne akty kultu, gdy 
będziecie się zajmować tylko tym, co konieczne i podnoszące na duchu, wtedy będziecie mieli więcej 
czasu na wykonanie mojego dzieła. Wtedy, jeśli na swojej drodze spotkacie kogoś potrzebującego 
tego, co posiadacie, nie okażecie się wątpliwi jak Tomasz, ani jak Piotr w chwili tchórzostwa, ani nie 
będziecie słabi jak Judasz w obliczu próżności i pokus. 
60 Dusza twoja mówi do Mnie: "Mistrzu, dlaczego porównujesz nas z tymi niezwykłymi duszami?". 
Ale Mistrz mówi wam: to prawda, moi uczniowie z Drugiej Ery byli wielkimi duszami, które pracowały 
wśród ludzi dla ich duchowego postępu, postępu, którego nie osiągnęli ani ludzie tamtych czasów, 
ani obecni. Ale oni byli duszami, jak wy sami, i byli ludźmi, jak wy sami. Ich cnota walczyła z ich 
niedoskonałościami; ale ponieważ ich dusza była silniejsza, przezwyciężyła ludzkie słabości, i 
poświęcili się praktyce moich nauk, osiągając, dzięki swojej cnocie i miłości, dokładne przestrzeganie 
mojej nauki, a przykład, jaki każdy z nich pozostawił po sobie, był godny Mistrza, który ich pouczał. 
61 Wy również będziecie dawać wspaniałe przykłady godne Mistrza, który przemówił do was w tej 
Trzeciej Erze. Czy wątpicie we mnie i w siebie? Czekam cierpliwie na was, abyście interpretowali Moje 
słowo i chcę, abyście również cierpliwie pouczali ludzkość. 
62 Ja, najcierpliwszy Mistrz, wyjaśniam wam jasno lekcję, której nie zrozumieliście, i test, którego nie 
umieliście zdać, stawiam ponownie na waszej drodze. Wtedy, gdy ją przejdziesz, twoja dusza poczuje 
się silna i podziękuje mi. Wtedy Mistrz weźmie do ręki Księgę Mądrości i udzieli ci nowej lekcji. 
63 Ale gdy ta książka będzie przechowywana w świątyni waszego serca, Mistrz powie wam: Nie 
jesteście już uczniami, jesteście mistrzami. Idźcie do ludzkości, która nie zna Moich objawień, i 
otwórzcie przed nią Księgę Mądrości, i pouczajcie waszych bliźnich z tą samą cierpliwością, z jaką Ja 
was pouczałem. 
64 Kiedy pokazałem ci twoje braki, to po to, abyś mógł je poprawić. Wy też, kiedy idziecie do swoich 
bliźnich i znajdujecie w nich te same wady, pamiętajcie, że można je poprawić cierpliwością i 
miłością. 
65 Czy w moich naukach głosiłem przemoc? Czy użyłem bicza, żeby cię nauczyć? Nie, uczniowie, Ja 
wam z miłością przebaczyłem. Wy, mężczyźni, czy macie już cierpliwość do swojej towarzyszki? Żony: 
Czy byliście cierpliwi dla waszego współmałżonka? A wy, dwaj mężowie: Czy byliście cierpliwi w 



wychowywaniu swoich dzieci? Jeśli działaliście w ten sposób, to działaliście tak jak ja działałem. Jeśli 
tego nie zrobiliście, wybaczam wam. Ale będę was testował na waszej drodze przez życie, aż 
przejdziecie. 
66 Jeszcze raz zostawiam wam moje słowo jako ziarno miłości. Kiedy ją zasiewasz, pamiętaj, że nawet 
materialne nasienie nie kiełkuje w momencie zasiewu, a tym bardziej nie może już zakwitnąć i 
przynieść owoców. Wszystko to wymaga miłości, zasług i poświęcenia dla jego wychowania. 
67 Ziemia, którą ci daję, to serce człowieka, a nasieniem jest Moje objawienie w postaci Ducha 
Świętego. Poświęćcie się waszemu uprawianemu polu, kochajcie je, błogosławcie je. Bowiem poprzez 
wasz przykład będziecie uczyć nowych pracowników, którzy razem z wami będą siewcami Trzeciej 
Ery. 
68 Naucz się rozpoznawać moje nauczanie. Gdzie można ją odkryć? W słowach wypowiadanych przez 
nosiciela głosu? Nie, uczniowie. Masz moją instrukcję co do istoty tego słowa. Kiedy obcujecie z 
waszym Panem z ducha na ducha, jak możecie rozpoznać mój boski głos? Przez głos twego ducha. 
Tam będę w tobie wiecznie, ucząc cię. 
69 Moja miłość sprawi, że najczulsze struny waszych serc zadrżą. Ale będzie to zgodne z waszym 
sumieniem, że usłyszycie Mój Boski koncert i wielu z was zobaczy Mnie w duchowej postaci Jezusa. 
Muszę wam zaznaczyć, że postać Jezusa nie jest najdoskonalszym sposobem, w jaki będziecie mnie 
widzieć. Gdy w dawnych czasach mówiłem wam: "Wszystkie oczy mnie zobaczą", dawałem wam do 
zrozumienia, że wszyscy zobaczycie prawdę, choć muszę wam powiedzieć, że ograniczę Siebie 
zgodnie z rozwojem każdej duszy. Ale kiedy wejdziesz na drabinę doskonałości, na pewno zobaczysz 
Mnie w całej Mojej chwale. 
70 Nie próbujcie teraz wyobrażać sobie mnie w jakikolwiek sposób. Zastanówcie się: Jeśli wasz duch, 
choć ograniczony, jest istotą, jest światłem, to jaką formę mógłby mieć Uniwersalny Duch waszego 
Pana, który nie ma początku ani końca? Zostaw to, co niezgłębione w mojej Księdze Boskiej Mądrości. 
Czuwajcie i módlcie się, a kiedy ludzka śmierć uwolni waszą duszę, usunę dla niej kolejną zasłonę z 
Mojej nieskończonej księgi objawień, aby mogła rozpoznać Ojca i poznać samą siebie ─ tak, że kiedy 
dotrzecie do zaświatów, będziecie zachwyceni kontemplacją lepszego świata, cudownego świata, 
który czeka na was, ale który nie będzie ostatnim, w którym zamieszkacie. 
71 Módlcie się, ludzie, módlcie się za ludzkość. Z waszą modlitwą czy bez niej, jestem z każdym. 
Pragnę jednak, aby modlitwa miłości wzajemnej zakwitła wśród Moich dzieci. 
72 Odwiedziłem wasz świat, a widząc wasze potrzeby, zostawiłem wam dar miłości. Nie chcieliście 
nauczyć się Mojego Boskiego języka. Ja jednak znam twoje, nawet jeśli jest niedoskonałe. 
73 Idź mocno moją ścieżką, a znajdziesz ją usianą cudami. Kto ci powiedział, że czas cudów się 
skończył? Czy wasze istnienie nie jest cudem miłości? Czy nie przewidujecie niebezpieczeństwa, które 
zagraża waszemu środowisku? Czy nie znacie niebezpieczeństwa, które otacza wasz świat? Dlaczego 
nie giniecie? Bo chroni cię cud miłości. 
74 Wszystko, co was otacza, zostało stworzone przeze Mnie jako cudowny cud miłości, aby 
uszczęśliwić Moje kochane dzieci. 
75 Czas cudów trwa wiecznie. Jestem niekończącym się cudem miłości dla wszystkich moich dzieci. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 315 
 
1 Błogosławiony lud, który pospieszył na wezwanie swego Pana. Moja Księga otwiera się przed wami, 
aby ujawnić wam inną lekcję. Pouczenie, które wypływa z mojego Ducha, jest istotą i życiem dla was. 
Bierzcie i jedzcie z niego, bo to jest chleb życia wiecznego. 
2 Ja obecnie sieję Moją naukę w sercu tej rzeszy słuchaczy i zbiorę jej owoce w słusznym czasie. 
Słowo moje nie zaginie, bo przechowuję je w najczulszej części twego jestestwa, którą jest twoja 
dusza duchowa. 
3 Zaspokój swój głód i swoje pragnienie przy tym stole miłości. Zapomnijcie o swoim nieszczęściu i 
zagnieżdżcie się w swoich cierpieniach, abyście mogli naprawdę cieszyć się tymi chwilami. 
4 Ogień bólu pali twoje serce i tylko krystalicznie czysta woda Mojego Słowa może go ugasić. Dlatego 
zapraszam was do wysłuchania mnie, abyście mogli żyć i odzyskać spokój ducha. 
5 Tak, ludzie, uczynię was posiadaczami Mojego pokoju, abyście potem mogli go rozdzielać między 
drogi i ludy ziemi. Wezwałem was, aby was przygotować i uczynić was posłańcami Mojego przesłania 
pokoju. Pamiętajcie, że nie jesteście jedynymi, którzy mnie potrzebują w tym czasie, ale że cała 
ludzkość, która was otacza, pragnie miłości i światła. 
6 Nie bójcie się, jeśli was nie zrozumieją ─ moje światło oświeca wszelkie zrozumienie. Nie 
dopatrujcie się w różnorodności języków i wyznań przeszkód nie do pokonania w rozpowszechnianiu 
mojej nauki. 
7 Wieża Babel nadal stoi, ale prawdą jest również to, że na świecie pojawiają się spirytualiści, którzy 
mają za zadanie stopniowo niszczyć fundamenty tej wieży podziałów, różnic i arogancji. 
8 Chcę, abyście nauczyli się zachowywać pokój pośród życiowych zmagań, abyście wszyscy mogli 
nadal myśleć o tym świecie jako o jednym domu, domu, który, choć tymczasowy, zapewnia ciepło i 
pożywienie, którego wszyscy potrzebujecie, aby żyć. 
9 Nie myślcie jeszcze o pokoju, który może wam dać życie duchowe, gdy zostawicie to życie za sobą. 
Pomyśl o wielu rzeczach, które masz jeszcze do zrobienia na tym świecie. Raczej zajmijcie się 
zdobywaniem jak największej zasługi, aby być godnymi lepszego świata. A gdy o tym pomyślisz, nie 
wątp, że będziesz wiedziała, jak wykorzystać dni, których moje miłosierdzie udziela ci na ziemi. 
10 Zostaw ślad miłości na swojej drodze przez życie. Bo jeśli tego nie zrobicie, nie będziecie mogli 
wejść do królestwa pokoju. 
11 Jeśli Mnie kochasz, jeśli we Mnie wierzysz, jeśli chcesz Mi się podobać i wypracować w swojej 
duszy spokojną przyszłość, weź ze sobą to pouczenie, postępuj według niego szczerze i zgodnie z 
prawdą. Gdy to się stanie, doznacie bardzo wielkiej zachęty i oświecenia w całej swojej istocie, 
ponieważ wtedy weźmiecie mnie za swój przykład. 
12 Gdy twoje zmagania dobiegną końca, będziesz mógł usłyszeć w swoim sercu nieskończony, 
niebiański głos, który powie do ciebie: "Błogosławiony jesteś, który usłyszał mój głos na pustyni i 
uwierzył w niego. Od tego momentu masz bowiem doskonały ideał, którym się inspirujesz. 
Błogosławieni są ci, którzy byli w stanie wytrzymać oszczerstwa, ciosy i upokorzenia. Bo w końcu 
zdobyliście ziemię, gdzie będziecie pielęgnować wszystkie swoje rany. 
13 Zachowaj moje słowo, o ludu błogosławiony, pamiętaj, że musi ono być mocnym fundamentem 
nowej wieży, którą ludzie będą musieli zbudować. Ale nie ta wieża, która symbolizuje ludzką 
arogancję, ani ta, która nie ufa boskiej mocy i sprawiedliwości, ale wieża niematerialna, która 
symbolizuje wzniesienie duszy, miłość, miłosierdzie i harmonię między ludźmi. 
14 Aby pomóc wam w waszym rozwoju duchowym, konieczne było, abym komunikował się z tym 
ludem tutaj za pomocą ludzkiego intelektu, aby przypomnieć wam moje prawo, wyjaśnić wam moje 
słowo i określić waszą misję. 
15 Prawo, normy i rady, które wam powierzyłem, abyście wiedzieli, jak kierować waszymi krokami, 
gdy Mojego słowa nie będzie już z wami. To prawo i te normy, dane ludzkości za pośrednictwem 
ludzkiego rozumu, będą służyć temu, aby ludzie, którym udzieliłem darów duchowych, wiedzieli, jak 
ich właściwie używać i w ten sposób uniknęli zagubienia własnego i swoich bliźnich. 
16 Mówię wam na nowo, że wasza duchowa praca w tym dniu nie będzie smutny. Jeśli wszyscy 
będziecie umieli połączyć różne dary i misje, które wam powierzyłem, stworzycie związek, który 



będzie niezwyciężony w próbach, ponieważ wszyscy okażecie się mocni i będziecie się wzajemnie 
wspierać w walce o Ziemię Obiecaną. 
17 Świat w obecnym czasie nie był gotowy oczekiwać na mnie tak, jak oczekiwał na mnie naród 
izraelski w tamtej Drugiej Erze. Moi wielcy prorocy zapowiadali Mesjasza, Zbawiciela, Syna Bożego, 
który miał przyjść, aby wyzwolić uciśnionych i oświecić świat światłem Słowa. Im więcej ludzie 
cierpieli, tym bardziej tęsknili za przyjściem Obiecanego; im więcej pili z kielicha upokorzenia i ucisku, 
tym bardziej tęsknili za obecnością Mesjasza i wszędzie szukali wskazówek i znaków, które mówiłyby 
im o bliskości przyjścia ich Odkupiciela. 
18 Z pokolenia na pokolenie, z rodziców na dzieci, Boska obietnica była przekazywana, powodując, że 
naród wybrany przez Pana długo czuwał i modlił się. Wreszcie przyszedłem do Mojego ludu, ale nie 
wszyscy potrafili Mnie rozpoznać, choć wszyscy Mnie oczekiwali: jedni czynili to w sposób 
uduchowiony, a inni w interpretacji materialistycznej. Ale szczerość i miłość tych, którzy czuli moją 
obecność i widzieli królestwo niebieskie w świetle mojego słowa i wierzyli w moje objawienie się, 
była dla mnie wystarczająca. Wystarczyli mi ci, którzy wiernie szli za mną i widzieli we mnie swego 
duchowego odkupiciela, bo to oni po moim odejściu z tego świata świadczyli o mojej prawdzie. 
19 Chociaż moje poselstwo było przeznaczone dla wszystkich narodów ziemi, to jednak moje 
wezwanie trafiło do serca Narodu Wybranego, aby potem stał się on rzecznikiem mojego słowa. 
Jednak nie tylko tam ludzie odczuwali moją obecność, ale także w innych narodach ludzie potrafili 
odkryć znaki mojego przyjścia i wyczuwali czas mojej obecności na ziemi. 
20 Kiedy oznajmiłem światu, że jestem Mesjaszem, a Moje Słowo zaczęło karmić serca jak strumień 
życia, wszędzie panował głód i nędza ciała i duszy. Tylko światło nadziei podtrzymywało ten lud, gdyż 
nawet ich kult Boży doznał profanacji przez przekształcenie go w inny bałwochwalczy kult. 
21 Głód, pragnienie, choroby, niewola, zamieszanie, trąd, ciemność, nędza - oto ciężary, które cesarz 
włożył na barki ludu Bożego. To dlatego oczekiwano Mesjasza, dlatego oczekiwano go z dnia na 
dzień, a kiedy Moje słowo dotarło do serc i mówiło im o miłości, o sprawiedliwości, o braterstwie i o 
wolności, tłumy szły za Mną. Kiedy Moja ręka dotykała chorych, dając im odczuć pokój i Boskie 
pocieszenie, wołali na ulicach i placach, aby świadczyć, nie mogąc się opanować, że jestem 
obiecanym Chrystusem, zapowiedzianym Mesjaszem. 
22 Ale teraz, w tym trzecim czasie, co ludzie czekali na mnie? Kto czuwał i modlił się w oczekiwaniu 
na spełnienie Mojej obietnicy? Bardzo niewiele. Bo zamiast brać za przykład tych ludzi, którzy 
przekazywali wiedzę o proroctwach z pokolenia na pokolenie, to, co wy zrobiliście, to: zgasiliście 
Moje Słowo z biegiem czasu. 
Wiedzcie jednak, że w moim słowie, które dałem w Drugim Czasie jako Jezus, obiecałem przyjść 
ponownie i tak potwierdziłem słowa proroków z dawnych czasów, którzy nie tylko mówili o moim 
przyjściu jako człowieka, ale także zapowiedzieli moje przyjście w duchu w tym czasie, w którym teraz 
żyjecie. 
23 Znaki, które by mówiły o moim powtórnym przyjściu, jak również dowody mojej obecności wśród 
ludzi, zostały spisane, i wszystkie się spełniły. 
Dlaczego więc świat mnie nie oczekiwał? 
Ludzkość opróżnia obecnie najbardziej gorzki kielich ze wszystkiego, co człowiek wypił na świecie. 
Dlaczego więc on nie tęsknił za mną, ani mnie nie wzywał? Ponieważ jego materializm osiągnął taki 
stopień, że wyłączył mnie ze swojego życia, wyrzucił mnie ze swojego serca. Bo nawet nie pokorni są 
wśród tych, którzy pokłonili się przed swoim Panem, aby modlić się i być posłusznym Jego woli. 
24 Dziś człowiek czuje się świetnie, jest kompetentny, silny, potężny i niezależny. Posiada on światło 
nauki, dlaczego miałby tęsknić za światłem ducha? On jest panem sił natury, więc dlaczego oczekuje, 
że przyjdę uwolnić go od jego wrogów, skoro może to zrobić za pomocą swojej broni? 
25 Ludzkość była duchowo uśpiona w czasie, gdy spełniła się Moja obietnica powrotu do was. Ani 
jeden człowiek nie był obudzony i nie czekał na mnie. I pamiętaj, że w Pierwszej Erze obietnica 
Mesjasza była dla jednego narodu, ale obietnica Mojego powrotu była dla wszystkich narodów. 
26 Zaprawdę powiadam wam: Światło moje już przeszło drogę jak błyskawica ze wschodu na zachód, 
a świat o tym nie wie. 



27 Moje Słowo przyszło do was i obudziło i zaskoczyło ludzi niewykształconych, którzy nie znali 
powodu Mojego wezwania, aby posługiwali się Mną swoim intelektem i przekazali światu Moje nowe 
przesłanie. 
28 Gdy to przesłanie zostanie ukończone, nie będę już mówił przez te nadajniki, lecz będę się 
przejawiał w duszach w subtelny sposób. Ale Moje słowo, wyciśnięte w sercach tych, którzy je 
słyszeli, i zapisane w nowej księdze, będzie przyniesione ludom i narodom świata jako ziarno pokoju, 
jako światło prawdziwej wiedzy, jako lekarstwo na wszelkie zło, które dręczy ciało i duszę człowieka. 
29 Moje słowo nie przyjdzie do serc, gdy moi posłańcy pragną go, ale gdy jest to moja wola. Bo to Ja 
będę czuwał nad moim ziarnem, który przygotuję mu glebę i utoruję drogę. To Ja sprawię, że dotrze 
ona do ludów, narodów i rodzin mądrze, we właściwym czasie. Przyjdzie wtedy, gdy będzie już 
oczekiwane, gdy serca będą oczekiwać, bo pamiętają moje obietnice, gdy obudzą się z głębokiego snu 
samouwielbienia, arogancji, materializmu i próżności. 
30 Wy, którzy zgromadziliście się wokół objawienia Mojego Słowa: Skoro nie umieliście czuwać w 
oczekiwaniu na Moje przyjście, zrozumcie przynajmniej wartość Mojego dzieła, rozpoznając 
nieskończoną miłość, z jaką przyszedłem do was, aby wam powiedzieć: skoro nie oczekiwaliście 
Mojego powrotu, czuwajcie przynajmniej odtąd, modląc się i błagając o zbawienie świata. 
31 Szukałem was, aby z każdego z was uczynić ucznia Mojego, pozostawić wam w dziedzictwie Moje 
Słowo, które jest wiecznym nasieniem, a po zasianiu w was Mojego własnego nasienia i 
pielęgnowaniu go ─ posłać was jako Moich zastępców do innych krajów, abyście zanieśli ten dar 
miłości wszystkim waszym bliźnim. 
32 Jestem głodny wiary i uduchowienia Moich dzieci. Dałem wam ducha, który jest częścią Mnie, 
która czyni was lepszymi od reszty stworzeń zamieszkujących ten świat. 
Człowiek jest podobny do Mnie ze względu na cechy i cnoty, którymi go obdarzyłem. Dałem wam 
wszystko, abyście żyli życiem bogatym w uczynki miłości i miłosierdzia. 
33 Nie ukrywajcie mojej nauki z obawy przed odrzuceniem. Jeśli przygotujecie się w sposób godny, 
jeśli będziecie przestrzegać moich praw, któż mógłby was upomnieć? Moje nauki prowadzą was do 
najwyższej moralności i uduchowienia, i możecie żyć w pokoju z tymi, którzy wyznają swoją wiarę w 
innych formach, jak również z tymi, którzy należą do innych ras lub innych klas. Chcę tylko, żebyście 
wyrazili pieczęć najczystszego uduchowienia, żebyście zostali uznani za uczniów tej pracy. Dlatego nie 
czujcie się ani więksi, ani mniejsi od waszych bliźnich, ale poczujcie się w obowiązku pomagać im, 
niosąc im moje słowo, aby i oni mogli stać się moimi uczniami. 
34 Dałem wam ziemię, abyście mogli ją wszyscy jednakowo posiadać, abyście mogli żyć w pokoju i 
używać jej jako tymczasowego domu, w którym możecie rozwijać swoje zdolności i przygotować 
swoją duszę do wstąpienia do jej nowego domu. Powiedziałem wam: "W domu Pana jest wiele 
mieszkań". Poznacie je proporcjonalnie w miarę wznoszenia się. Każdy z was będzie zbliżał się do 
Mnie w coraz większym stopniu, a te "dwory" zostaną osiągnięte przez was zgodnie z waszymi 
uczynkami. Wszystko bowiem podlega Boskiemu porządkowi i sprawiedliwości. 
35 Nikt nie będzie w stanie przeszkodzić w przejściu z jednego etapu do drugiego, a na końcu 
każdego z nich będzie radość i uczta w twoim duchu, a także w moim. 
36 Przygotowuję was więc, abyście wiedzieli, że droga, którą musicie przebyć, jest długa, i nie 
zadowalajcie się pierwszymi uczynkami, myśląc, że one otworzą wam bramę do tych domów. 
Powiem wam również, że jest to piękne i satysfakcjonujące dla duszy, gdy zbliża się do końca etapu i 
zatrzymuje się, aby kontemplować za sobą przebytą drogę, z jej wielkimi zmaganiami, dniami goryczy 
i godzinami pokoju, po pokonaniu niezliczonych przeszkód. Na końcu jest triumf, nagroda i 
sprawiedliwość, która jaśnieje w waszym otoczeniu, a Duch waszego Ojca jest obecny, chwalebny, 
błogosławi dziecko, pozwala mu odpocząć na swoim łonie, gdzie jest przygotowywane do następnego 
etapu, i tak przechodzi od jednego do drugiego, aż w końcu osiąga najwyższe spełnienie, aby potem 
zamieszkać wiecznie ze mną. 
37 Na razie wypełnij swoje przeznaczenie na ziemi. Przynieś pokój, gdzie króluje spór, miłość, gdzie 
króluje nienawiść, i być charytatywne, gdzie króluje egoizm. Gdy dotrzecie do końca tej drogi, zwrócę 
wam z procentem to, co daliście swoim bliźnim. 
38 To jest Moje proste i jasne słowo, które jest w zasięgu waszych umysłów. Cieszy mnie wasze 
oddanie i uwaga. Widzę w każdym z was pragnienie podążania za Moją nauką, odnawiania się, 



doskonalenia się i tworzenia rodziny zdrowej na duszy i ciele, kochającej się wzajemnie, uznającej się 
wzajemnie i łączącej się w jedną duszę, która wysyła ludzkości światło, siłę i pokój. 
39 Swiatło mojej Boskości jest w każdym duchu, jako najwyższy dar, który Ojciec dał swoim dzieciom 
jako dziedzictwo. Jesteście więc najwyżsi spośród wszystkich moich stworzeń, ponieważ macie w 
sobie światło ducha, które sprawia, że wiecie, kim jesteście, od kogo wyszliście, jakie jest wasze 
przeznaczenie i dokąd zmierzacie. 
40 Teraz wasza dusza żyje w czasie większego światła, gdzie powinna zrobić krok naprzód, gdzie 
będzie wznosić się do Mnie w zwiększonym stopniu, który jestem celem waszej doskonałości i 
uduchowienia. 
41 Drabina, którą Jakub widział w obrazach sennych, wznosi się dziś promieniście przed każdą duszą, 
zapraszając ją do wejścia na górę i poznania tajemnic, których ludzie nie byli w stanie rozwiązać. 
42 Nastał czas jasności dla duszy i dla ludzkiego umysłu, gdy będziecie mogli odkryć treść, istotę lub 
znaczenie wszystkich tych objawień, które już były wam dane w przeszłości, lecz których nie mogliście 
poprawnie zinterpretować, ponieważ były wam dane za pomocą języka symbolicznego lub w 
przypowieściach. 
43 Brak uduchowienia ludzi był powodem, dla którego intelekt nie rozpoznał prawdy ukrytej w 
każdym ze słów lub figur zawartych w Boskich przesłaniach. Ludzkość przyjęła więc, że musi tylko 
wierzyć, nawet jeśli czyni to bez zrozumienia. Mówię wam teraz, że nie jestem dla nikogo tajemnicą, 
że to przez wasz brak podniesienia duszy, przez brak modlitwy, przez brak miłości i pokory tworzycie 
tę "tajemnicę". 
44 Nie mogę być w ogóle tajemnicą, bo jestem wszędzie i objawiam się jawnie we wszystkim, co 
istnieje i co was otacza. Ale jeśli będziecie uparcie twierdzić, że mnie nie widzicie, jeśli będziecie 
zamykać oczy, gdy wam się ukazuję, lub uciekać ode mnie, gdy was wzywam, będę musiał pozostać 
dla was nieprzeniknioną tajemnicą. 
45 Czy znasz znaczenie tej drabiny, którą Jakub widział w obrazach sennych? Drabina ta reprezentuje 
życie i rozwój dusz. 
Ciało Jakuba było uśpione w momencie objawienia, ale jego dusza była przebudzona. On podniósł się 
do swego Ojca, używając modlitwy, a gdy jego dusza weszła w regiony światła, była w stanie 
otrzymać niebiańskie przesłanie, które zostanie zachowane jako świadectwo duchowych objawień i 
prawd dla jego ludu, którym jest cała ludzkość. Albowiem "Izrael" nie jest imieniem ziemskim, lecz 
duchowym. 
46 Jakub widział, że drabina ta stała na ziemi, a jej wierzchołek dotykał nieba. Wskazuje to drogę 
wznoszącej się ewolucji duszy, która rozpoczyna się na ziemi w ciele i kończy się, gdy dusza jednoczy 
swoje światło i istotę z Ojcem, z dala od wszelkich materialnych wpływów. 
47 Patriarcha widział, że na tej drabinie aniołowie wstępowali i zstępowali. Symbolizowało to 
nieustanne narodziny i śmierć, ciągłe przychodzenie i odchodzenie dusz w pragnieniu światła, a także 
w zadaniu pokuty i oczyszczenia się, aby wznieść się nieco wyżej po powrocie do świata duchowego. 
Jest to droga rozwoju duszy, która prowadzi do doskonałości. Dlatego Jakub widział na szczycie 
drabiny emblematyczną postać Jehowy, która wskazywała, że Bóg jest celem twojej doskonałości, 
twojego dążenia i najwyższą nagrodą nieskończonej błogości ─ nagrodą za ciężkie zmagania, długie 
cierpienia i wytrwałość w dążeniu na łono Ojca. 
48 Dusza zawsze znajdowała w ciosach losu i próbach okazję do zdobycia zasług, aby się wznieść. W 
każdej próbie zawsze symbolizowana była drabina Jakuba, która wzywała cię do wejścia na kolejny 
szczebel. 
49 Było to wielkie objawienie, o uczniowie, gdyż w nim zostało wam powiedziane o życiu duchowym 
w czasie, gdy przebudzenie duszy do czci Boskości, Wysokiego, Czystego, Dobrego i Prawdziwego 
ledwie się rozpoczęło. 
50 To przesłanie nie mogło być przeznaczone tylko dla jednej rodziny, ani nawet dla jednego narodu; 
jego istota była duchowa i dlatego miało znaczenie uniwersalne. Z tego właśnie powodu głos Ojca 
przemówił do Jakuba: "Ja jestem Jehowa, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, w której przebywasz, 
dam tobie i twemu potomstwu, a potomstwo to będzie liczne jak proch ziemi. Rozszerzysz się na 
zachód i na wschód, na północ i na południe, i będą błogosławione w tobie i w twoim potomstwie 
wszystkie rodziny ziemi." 



51 To przesłanie może wydawać się wam mało ważne, ale jest nieskończenie głębokie w swej 
duchowej treści. Ale jak ludzie mogli odkryć jego duchowe znaczenie, skoro nie przywiązywali do 
niego żadnej wagi, ponieważ unikali każdego znaku lub objawienia duchowego? Ja sam musiałem dać 
wam interpretację tego przesłania, którego udzieliłem wam w innym czasie, gdy przebudzenie duszy 
na świecie ledwo się zaczynało, żeby zachęcić was do waszej misji. 
52 Dzień po dniu pojawiają się znaki i są wydarzenia, które mówią wam o końcu wieku. 
53 Nauka ludzka osiągnęła granicę, do której człowiek może ją posunąć w swoim materializmie. 
Nauka inspirowana duchowym ideałem miłości, dobra i doskonałości może bowiem zajść znacznie 
dalej, niż ją zaprowadziłeś. 
54 Dowodem na to, że wasz postęp naukowy nie ma za motyw miłości wzajemnej, jest upadek 
moralny narodów, bratobójcze wojny, głód i nędza, które panują wszędzie, jest ignorancja duchowa. 
55 Pełne arogancji wielkie narody powstają, chwaląc się swoją potęgą, zagrażając światu swoją 
bronią, dumne ze swojej inteligencji i nauki, nieświadome kruchości fałszywego świata, który 
stworzyły; wystarczy bowiem lekkie dotknięcie mojej sprawiedliwości, aby ten sztuczny świat zniknął. 
Ale to ręka samego człowieka zniszczy jego własne dzieło; to jego umysł wymyśli sposób, by zniszczyć 
to, co wcześniej stworzył. Dopilnuję, aby przetrwały tylko te dzieła ludzkie, które przyniosły ludziom 
dobry owoc, tak aby mogły być nadal wykorzystywane dla dobra przyszłych pokoleń. Ale wszystko, co 
służy skorumpowany lub egoistyczny cel zostanie zniszczony w ogniu mojego nieubłaganego wyroku. 
56 Na ruinach świata stworzonego i zniszczonego przez materialistyczną ludzkość powstanie nowy 
świat, którego fundamentem będzie doświadczenie, a celem ideał rozwoju duszy ku górze. 
57 Wyobraźmy sobie postęp ludzkości, której moralność wypływa z duchowości; wyobraźmy sobie 
ludzkość bez ograniczeń i granic państwowych, dzielącą po bratersku wszystkie środki życia, jakie 
ziemia oferuje swoim dzieciom. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak wyglądałaby ludzka nauka, gdyby jej 
ideałem była miłość bliźniego, gdyby człowiek otrzymywał wiedzę, której poszukuje, poprzez 
modlitwę. Zastanów się, jak mi będzie przyjemnie, gdy ludzie przez całe życie będą oddawać Mi cześć 
miłością, wiarą, posłuszeństwem i pokorą, bez uciekania się do obrzędów i zewnętrznych form kultu. 
58 Tylko to będzie życiem dla ludzi, bo w nim będą oddychać pokojem, będą cieszyć się wolnością i 
będą się żywić tylko tym, co zawiera prawdę. 
59 Istnienie, które prowadzisz na ziemi, ma w sobie więcej śmierci niż życia. Jest to piekło dla wielu, 
jest to więzienie, niewola, wygnanie. Nie zna się w nim pokoju, ani nie można cieszyć się wolnością. 
Ani w ciele, ani w duszy nie ma zdrowia, nie ma też radości, które choć trochę rekompensują ci tak 
wielki ból. 
60 Ale zależy ci na tym, żeby wyglądać na szczęśliwego. Zastanawiasz się, jak ukryć swoje ciągłe 
porażki. Nakładasz na twarz uśmiechniętą maskę, aby udawać, że jesteś szczęśliwy, i chełpisz się siłą i 
odwagą do życia, aby ukryć strach przed przepaścią, którą otworzyłeś pod swoimi stopami. 
61 Dawniej ziemia była doliną łez, obecnie jest doliną krwi. Co to będzie jutro? Pole bitwy z 
dymiących ruin, nad którymi ogień wyroku przeszedł, pochłaniając grzech i rzucając arogancję 
niemiłosiernych ludzi, ponieważ zaniedbali swoje dusze. 
62 Podobnie też ze świątyni mądrości będą wyrzuceni kupcy nauki, ponieważ uprawiali lichwę ze 
światłem, ponieważ sprzeniewierzyli się prawdzie. 
63 O jakich przyszłych czasach teraz do ciebie mówię? Nie wiecie, ani nie określę ich dokładniej, bo 
wydarzenia będą wam coraz bardziej mówić o wypełnianiu się Mojego słowa. 
64 Podczas gdy jednym mówię, aby zebrali cały owoc swoich dzieł, aby ogień go zniszczył, innym 
mówię, aby zebrali swoje nasienie i zachowali je, tak że gdy dzień sądu się skończy, to nasienie będzie 
nadal pomnażać się jako nasienie życia. 
65 W Moim nauczaniu tego dnia powiem wam, że "Moje Słowo" powróciło, aby oświecić tę ludzkość, 
aby mogła się obudzić i wznieść do uduchowienia. 
66 Wyobrażenie, jakie ludzie mają o mnie, jest bardzo ograniczone, ich wiedza o duchowości bardzo 
mała, ich wiara bardzo mała. 
67 Religie drzemią w wielowiekowym śnie bez zrobienia kroku naprzód, a kiedy się budzą, są tylko 
wzburzone w sobie i nie mają odwagi wyłamać się z kręgu, który same sobie stworzyły poprzez swoje 
tradycje. 



68 Będą to ludzie niscy, biedni, prości i nieświadomi, którzy opuszczą ten krąg, pragnąc światła, 
czystego środowiska duchowego, prawdy i postępu. To oni zabrzmią jak dzwon i wezwanie do 
przebudzenia, kiedy poczują, że nadchodzi czas moich nowych objawień w Wieku Duchowości. 
69 Ludzie chcą odkryć tajemnicę życia duchowego ─ tej egzystencji, w którą muszą nieodwołalnie 
wejść i którą z tego właśnie powodu chcą poznać. 
70 Ludzie proszą, błagają, proszą o światło z miłości, ponieważ czują potrzebę przygotowania; ale w 
odpowiedzi na wszystko mówi się im, że życie duchowe jest tajemnicą, a pragnienie uchylenia 
zasłony, która je okrywa, jest zarozumiałością i bluźnierstwem. 
71 Zaprawdę, powiadam wam: Ci, którzy pragną prawdy i światła, nie znajdą na świecie źródła, 
którego wody ugaszą ich pragnienie. Ja będę Tym, który zsyła z Nieba tę Wodę Mądrości, którą dusze 
pragną pić. Sprawię, że Moje źródło prawdy zostanie wylane na każdego ducha i każdy umysł, aby 
"tajemnice" zostały unieważnione. Powtarzam wam bowiem raz jeszcze, że to nie ja owijam się w 
tajemnice dla ludzi, ale to wy je tworzycie. 
72 To prawda, że zawsze będzie coś w twoim Ojcu, czego nigdy nie poznasz, biorąc pod uwagę, że 
Bóg jest nieskończony, a ty jesteś tylko cząsteczką. Ale żebyście nie wiedzieli, kim jesteście w 
wieczności, żebyście byli dla siebie samych nieprzeniknioną tajemnicą i żebyście czekali, aż wejdziecie 
w życie duchowe, żeby to poznać, to nie jest przeze mnie zalecane. 
73 To prawda, że w przeszłości nie mówiono do was w ten sposób, ani nie było daleko idącego 
zaproszenia do wniknięcia w światło duchowej wiedzy, ale tylko dlatego, że w przeszłości ludzkość nie 
odczuwała tak pilnej potrzeby wiedzy, jaką odczuwa dzisiaj, ani nie była duchowo i intelektualnie 
zdolna do zrozumienia. Chociaż zawsze szukał i szturchał, robił to bardziej z ciekawości niż z 
prawdziwego pragnienia światła. 
74 Aby ludzie mogli znaleźć drogę, która prowadzi ich do tego światła i aby mogli otrzymać tę wodę 
ze Źródła Życia i Mądrości, muszą najpierw porzucić wszelki kult zewnętrzny i wyeliminować ze 
swoich serc wszelki fanatyzm. Wtedy, gdy zaczną odczuwać w swoich sercach obecność Boga żywego 
i wszechmogącego, poczują, że z wnętrza ich istoty wyrasta nowa i nieznana pobożność, pełna uczuć i 
szczerości, pełna wzniosłości i serdeczności, która będzie prawdziwą modlitwą, objawioną przez 
Ducha Świętego. 
75 Będzie to początek jego wznoszenia się ku Światłu, pierwszy krok na drodze do duchowości. Jeśli 
Duch Święty może objawić człowiekowi prawdziwą modlitwę, będzie mógł również objawić mu 
wszystkie zdolności, jakie posiada, a także sposób ich rozwijania i prowadzenia drogą miłości. 
76 Żyjecie jeszcze w czasach, gdy potrzebujecie książek, które zawierają świadectwo moich 
manifestacji, by się w nich uczyć, albo by ci z waszych bliźnich, którzy wiedzą więcej, przekazali wam 
swoją wiedzę. Ale nie liczycie się z tym, że zbliża się czas intuicjonistów, tych, którzy mówią przez 
natchnienie, tych, którzy otrzymują światło w modlitwie, tych, którzy nie ucząc się na ziemi, mają 
większą wiedzę niż uczeni. 
77 Moja manifestacja i manifestacja Mojego Świata Duchowego poprzez tych biednych, 
nieświadomych i niewykształconych ludzi jest dowodem na to, co wam mówię: początek ery, której 
kulminacją będą manifestacje od Ducha do Ducha. 
78 Wkrótce ludzkość będzie zmierzać do tego celu bez żadnych przeszkód, które uniemożliwią jej 
osiągnięcie sukcesu w jej najwyższych duchowych aspiracjach. Każdy człowiek ma święte prawo do 
poznania prawdy i nikt nie może stanąć mu na drodze, ponieważ to ja czekam na niego na końcu 
drogi, aby objąć go z nieskończoną miłością i pokazać mu całe piękno, jakie wieczność ma w zanadrzu 
dla każdego, kto pragnie jej z miłością ─ dla wszystkich, którzy łakną i pragną prawdy. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 



Instrukcja 316 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Uczeń: Oto jestem znowu wśród was jako Mistrz. Mój Duch odbiera wasze wezwanie i natychmiast 
słyszy waszą prośbę i wysyła wam swój Uniwersalny Promień, aby otoczyć was swoim światłem. 
2 Zwracam się do przygotowanych umysłów, aby dać wam Moje pouczenie. Ale nie tylko głosiciele 
otrzymują Moją Obecność ─ nie, Ja jestem ze wszystkimi Moimi dziećmi, od dziecka-ucznia do ucznia. 
Wszyscy czują w tym momencie obecność Ducha Świętego. 
3 Prawdę mówiąc, to nie tylko ty mnie czujesz. Ze wszystkich stron waszego świata, dusza moich 
dzieci wznosi się w pragnieniu najlepszego ze wszystkich Lekarzy, aby otrzymać od Niego pieszczoty, 
balsamy uzdrawiające i wzmacniające. 
Ponieważ teraz jest czas objawienia się Mojego Ducha pośród ludzkości, daję się odczuć pośród 
wszystkich Moich dzieci. Ograniczam się i pozwalam się widzieć według rozwoju każdego, aby 
rozpalić wiarę i miłość Moich uczniów. 
4 Trzecia Era w pełni nadeszła dla ludzkości. Minęło około 2000 lat od czasu, kiedy dałem wam Moje 
słowo, ale ta Nauka, pomimo upływu czasu, nie została jeszcze uznana przez całą ludzkość, ponieważ 
nie jestem kochany przez wszystkie Moje dzieci. A jednak wszyscy mnie czczą, wszyscy szukają 
jednego Boskiego Ducha, który jest Mój. Ale nie widzę jedności wśród ludzi, nie widzę wśród nich tej 
samej wiary, tego samego wyniesienia, tej samej wiedzy i dlatego przychodzę jako Duch Święty, aby 
ich zjednoczyć we Mnie, aby ich udoskonalić Moją nauką prawdy, Moim niezmiennym Słowem, Moim 
prawem miłości i sprawiedliwości. 
5 Większa część tej ludzkości nazywa siebie chrześcijanami; ale Mistrz mówi wam: Gdyby był 
prawdziwym chrześcijaninem, już pokonałby resztę ludzkości swoją miłością, swoją pokorą i swoim 
pokojem. Ale moja nauka, pozostawiona już jako testament w Drugiej Erze, nie jest w sercu ludzkości, 
nie żyje i nie kwitnie w dziełach ludzkich. Jest ona przechowywana w zakurzonych książkach, a ja nie 
przyszedłem rozmawiać z człowiekiem o książkach. Zamiast książki przyniosłem wam moje życie, 
moje słowo i moje dzieła, moje cierpienie i moją śmierć jako człowieka. Powodem, dla którego 
większość ludzkości, która nazywa siebie chrześcijanami, nie posiada pokoju ani łaski Chrystusa, jest 
to, że ludzie nie biorą Go za przykład, ponieważ nie żyją zgodnie z Jego nauką. 
6 Królestwo nieprawości zapanowało wśród ludzkości, ponieważ ludzie zlekceważyli Moje objawienia. 
Lecz teraz przychodzę w Trzeciej Erze, aby przypomnieć im Moje lekcje z czasów minionych. 
7 Dlaczego królestwo niesprawiedliwości panuje w obecnym czasie? Bo ja widzę jako władców tych, 
którzy powinni być sługami, a tych, którzy powinni być panami w miłości i pokorze, widzę jako 
"niewolników". 
8 Ten, kto kradnie i duplikuje dobrą wiarę innych, odkrywam, że jest bogaty, a gwałtowny władca jest 
chwalony i otoczony pochlebcami. Ten, który plami się ludzką krwią, zostaje wywyższony na wysoki 
tron, a ci, którzy są ofiarami ludzkiego okrucieństwa, zostają poniżeni. 
9 Oto jak widzę twoje życie, człowieczeństwo. Widzę wiele instytucji o pięknych nazwach, ale nie 
emanuje z nich prawda, miłość ani miłosierdzie. Widzę, jak duchowni powstają na łonie sekt i 
kościołów, mówiąc swoim kongregacjom: "Czyńcie dobro". Zaprawde, zaprawde, powiadam wam! 
Jedynym, który może powiedzieć: "Czyń dobro", jestem ja. Bo tylko ja czynię wam dobrze. Niech lud 
zawsze mówi: "Czyńmy dobrze". 
10 Nie widzę ani prawdomówności, ani szczerości, ponieważ ludzie pozwolili się zarazić złem, które 
panuje. Są jednak tacy, którzy pozostali wierni mojemu Prawu i którzy cierpieli, nie zbaczając z drogi, 
którą wskazuje im moja miłość. 
11 Przez tych, którzy pozostali wierni Mojemu Prawu mimo otaczającego ich środowiska, mówię do 
tych, którzy cierpią: Wytrwajcie w dobrym, pamiętajcie o Moich przykładach z minionych czasów i 
żyjcie nimi, a pokonacie ludzkie słabości. 
12 Wiele lekcji objawiłem wam w Drugiej Erze i ta nauka była przygotowaniem, które dałem wam na 
Trzecią Erę, ponieważ wasza dusza nie mogła wznieść się do Mnie. Przyszedłem do was w Jezusie, 
urodziłem się, cierpiałem i umarłem jako człowiek. Przez moją ofiarną śmierć otworzyłem ci drzwi do 
nieba, aby twoja dusza, budząc się z drzemki, wzniosła się do mnie. Otworzyłem przed wami Księgę 



Siedmiu Pieczęci, wielką Księgę Życia, i zaprawdę powiadam wam, przez Moją ofiarną śmierć z miłości 
do ludzkości, uwolniłem wtedy Piątą Pieczęć. 
13 Dziś nie przychodzę do was jako człowiek, przychodzę jako Duch Święty, aby was nauczać, abyście 
mogli otrzymać objawienie z ducha na ducha. Jednak, aby to objawienie mogło osiągnąć swoją 
doskonałość, zacząłem objawiać się poprzez ludzką zdolność rozumu. Ale ta manifestacja zakończy 
się w 1950 roku, a wtedy uczniowie staną się uczniami i będą komunikować się ze swoim Mistrzem z 
ducha na ducha. Chociaż w Moich oczach są Moimi uczniami, to w oczach ludzi będą dobrymi 
nauczycielami. 
14 Dziś przygotowuję was tak, jak to uczyniłem w Drugiej Erze. Wy i oni jesteście tacy sami, jesteście 
uczniami i świadkami Mojej nauki. 
15 Próby oblegly was na waszej drodze. Ale nawet jeśli na tej drodze napotkacie przeszkody, nie 
odwrócicie się ode Mnie, nie zaprzecie się Mnie, bo byliście świadkami Mojej obietnicy powrotu i 
widzieliście jej spełnienie w tym czasie. 
16 Możecie znaleźć w Moim przejawie te same nauki, które były w Drugiej Erze, lecz w tej Erze, 
poprzez światło Mojego Świętego Ducha, objawiłem wam to, co niezgłębione, i w dialogu ducha z 
duchem będę nadal objawiał wam nowe i bardzo wielkie nauki. Całą zawartość Szóstej Pieczęci 
podam wam do wiadomości w tej epoce Objawienia, co przygotuje was na czas, gdy rozwiążę Siódmą 
Pieczęć. W ten sposób będziecie coraz bardziej poznawać Tajemnicę i odkryjecie, że świat duchowy 
jest domem wszystkich dusz, nieskończonym i cudownym domem Ojca, który czeka na was w 
Najwyższym Pośredniku, gdzie otrzymacie nagrodę za dzieła, które wykonaliście z miłością i 
miłosierdziem dla waszych bliźnich. 
17 W tym czasie twoja dusza jest nasycona moimi objawieniami ─ czy otrzymała je za pośrednictwem 
nosiciela głosu, czy też z powodu swoich darów duchowych. 
18 Jest to czas, kiedy wy, ponieważ nie znajdujecie wśród ludzi brata, który by was prowadził, 
doradzał wam i był waszą podporą, przychodzicie do Mnie, ponieważ Ja jestem Boskim nosicielem 
krzyża, który was podnosi i pociesza w waszych udarach losu. 
19 Poprzez spirytualizm poznaliście to, co w waszym przeznaczeniu oznacza duchowe 
zadośćuczynienie, a idąc za moją nauką wnikacie w przyszłość zgodnie z moją wolą, a próby, które 
was spotykają na waszej drodze, uważacie za pobudkę, jeśli nie czuwacie i nie modlicie się. 
20 Twoje sumienie jest sędzią, który nie śpi, zawsze radzi ci wstawiać się za twoimi bliźnimi i za siebie. 
21 Dlaczego ludzie przynoszą nieszczęście i zniszczenie narodom? Dlaczego nie szanują życia swojego 
i swoich sąsiadów? Z braku rozwoju duchowego, bo oddalili się od wypełniania mojego Prawa. 
22 Czy mógłbyś, w chwili przemocy, chwycić za morderczą broń, aby zabić swojego kolegę? Nie, 
uczniowie, nikt z was nie czuje się do tego zdolny, nawet gdybym poddał go ciężkiej próbie. 
Dlaczego? Bo wiesz, że każde stworzenie ma w swoim przeznaczeniu swoje spełnienie i swoją 
godzinę, by do mnie powrócić. Pamiętacie o zadośćuczynieniu, jakie was czeka, jeśli splamicie się 
ludzką krwią, i ta obawa przed Moim sądem sprawia, że szanujecie życie waszego bliźniego i 
pragniecie, aby wszyscy czuli ten sam szacunek. Ojciec mówi do ciebie: Dziś panowanie 
niesprawiedliwości jest u szczytu. Ale spirytualizm, który jest objawieniem Ducha Świętego, nie 
pozostawi ani jednego zakątka świata bez Jego obecności, a gdy moja nauka zakorzeni się w sercach 
ludzi, moje Królestwo sprawiedliwości zapanuje wśród wszystkich ludzi dobrej woli. 
23 Gdy to boskie objawienie zostanie właściwie zrozumiane przez wszystkich, nie będzie więcej 
samobójstw i morderstw, nikt nie będzie odbierał życia sobie, a tym bardziej bliźniemu. Człowiek 
będzie miał pełną wiedzę o wszystkich swoich sposobach działania. Ale zanim to nastąpi, będę go 
nadal testował i tak jak wam przekazałem Moje pouczenia poprzez ludzką zdolność pojmowania, Ja, 
"Słowo", będę wiedział, jak uczynić Siebie słyszalnym i zrozumiałym dla wszystkich Moich dzieci. 
24 Skoro powiedziałem wam w Drugiej Erze, że ujrzy Mnie każde oko, spełnię moją obietnicę daną 
wam, pozwalając, by wszyscy ludzie widzieli i czuli Mnie w całej Mojej prawdzie 
25 To jest powód, dla którego Mistrz ciągle wam powtarza, że wasza misja rozpowszechniania mojej 
nauki nie będzie trudna, a tym bardziej niemożliwa. Ziemia bowiem stała się żyzna, a wy, jako dobrzy 
robotnicy, codziennie będziecie się uczyć, jak ją lepiej uprawiać. Wiedzcie jednak, że nie będziecie 
jedynymi posłańcami czy nosicielami głosu mojej nauki. Świat duchów również wypełnia swoją misję 



wśród ludzkości. Razem uczynicie waszych braci i siostry pionierami mojej Nauki dla przyszłych 
pokoleń. 
26 Przez naturę mieliście znaki mojego przyjścia w tym czasie. Daję znaki ludzkości w tym czasie i 
wzbudzam uwagę naukowców. Bo w tym roku 1950 wstrząsnę sercem wszystkich Moich dzieci. Wielu 
zbłądzi na skutek tych prób, ale inni się obudzą, a po tych wydarzeniach przyjdę jako Duch Święty i 
powiem im, aby szukali Moich uczniów, którzy posiadają Moje objawienia tej Trzeciej Ery. 
27 Jeśli jako początkujący popełnią błędy, Ja, jako doskonały Mistrz, wybaczę im i udzielę im, przez 
wasze pośrednictwo, Moich nauk przygotowawczych, które obecnie wam powierzam poprzez ludzką 
zdolność pojmowania. Wtedy, gdy zobaczę, że wszyscy z miłością wnikacie w duchowy sens Moich 
nauk, zaskoczę was, czyniąc wam znane wielkie objawienia, a pełni radości powiecie Mi wtedy: 
"Mistrzu, zaprawdę, Twoja mądrość nie ma końca". 
28 Wytrwajcie w dobrym, uczniowie, co was nie zawiedzie. Zaprawdę, powiadam wam: kiedy 
wejdziecie w zaświaty, znajdziecie u mnie plon waszych dobrych uczynków. Wtedy doświadczysz, jak 
piękna jest twoja nagroda. Na razie nie wiesz, co to będzie, ani nie próbujesz sobie tego wyobrazić. 
Mówię wam tylko: czuwajcie i módlcie się. Zasiewaj moje ziarna miłości słowami, spojrzeniami, 
modlitwami. Ponieważ miłosierdzie jest przekazywane w wielu formach, postępuj w ten sposób 
wobec swoich bliźnich. Zaprawdę powiadam wam, wasza myśl o tym, że pragniecie zbawienia 
wystarczy Mi, aby uczynić wasze pragnienie Moim i aby dać potrzebującym według Mojej Woli. 
29 Tak więc ujrzę was, uczniowie Ducha Świętego, jako posłańców pokoju, jako lekarzy ciała i duszy, 
jako siewców boskich atrybutów. Nigdy nie przestaniesz siać pocieszenia, balsamu i pokoju. W ten 
sposób wypełnisz swoją misję do końca dnia pracy. Twoja praca będzie ukoronowana moją boską 
pieszczotą, a ja uczynię twoją duszę silną wiecznymi szatami mojego błogosławieństwa. 
30 Otrzymujecie teraz moje ostatnie lekcje poprzez ludzki umysł, a w nich proszę o wasze 
zjednoczenie po 1950 r. Kiedy nie będziecie już mieli tej manifestacji, kto zajmie moje miejsce? Kto 
odezwie się swoim głosem i przypomni wam pouczenia Boskiego Mistrza? Przerażenie i strach 
ogarnie was, nawet głosiciele, przez których przekazałem wam moją naukę, odczują strach, nawet 
przywódcy kościelni znający swoje kościoły ośmielą się przekazać wam moje słowo. Co więc 
uczynicie, o uczniowie? 
31 Ludzie: Będę teraz mówił o tych, którzy kiedyś pozostali na świecie, aby dawać świadectwo 
mojemu słowu: o moich uczniach Drugiej Ery. 
32 Jezusa już nie było, apostołowie Jego prawdy byli w podróżach misyjnych, wchodzili do miast, 
odwiedzali domy, pisali do swoich dalekich braci. 
33 Słowo Boże, jak nowa jutrzenka, zaczęło rozświetlać życie ludzkości i rozproszyło ciemności, w 
których ludzie żyli. 
34 Moja nauka, na ustach i w dziełach moich uczniów, była mieczem miłości i światła, który walczył z 
ignorancją, bałwochwalstwem i materializmem. Krzyk oburzenia wznosili ci, którzy widzieli rychły 
upadek swoich mitów i tradycji, podczas gdy z innych serc płynął hymn uniesienia z powodu 
świetlistej drogi, która otworzyła się dla nadziei i wiary tych, którzy pragnęli prawdy i byli obciążeni 
grzechem. 
35 Ci, którzy zaprzeczali życia duchowego, byli oburzeni, gdy usłyszeli objawienia o królestwie 
niebieskim, podczas gdy ci, którzy poznali to istnienie, i miał nadzieję na sprawiedliwość i zbawienie z 
niego, dziękował Ojcu, że posłał na świat swego jednorodzonego Syna. 
36 Ludzie, którzy zachowali w swych sercach błogosławione pragnienie służenia swemu Bogu ze 
szczerością i miłowania Go, ujrzeli, że ich droga stała się jasna, a ich umysły rozjaśnione, gdy zanurzyli 
się w Moim słowie, i odczuli ożywienie w swym duchu i w swym sercu. Nauczanie Chrystusa, jako 
prawdziwy chleb duchowy, wypełnił ogromną pustkę, która była w nich, a z jego doskonałości i 
znaczenia obficie wypełnione wszystkie tęsknoty ich ducha. 
37 Powstała nowa epoka, otworzyła się bardziej świetlista droga, która prowadziła do wieczności. 
38 Jakie piękne uczucia wzniesienia duszy, miłości i czułości obudziły się w tych, którzy zostali 
oświeceni przez wiarę, aby przyjąć moje słowo! Jakaż odwaga i niezłomność towarzyszyła tym 
sercom, które umiały cierpieć i przezwyciężać wszystko, nie rozpaczając ani na chwilę! 



39 Ponieważ krew Mistrza była jeszcze świeża? Nie, ludzie: duchowa esencja tej krwi, która była 
materialnym ucieleśnieniem Boskiej Miłości, nie wysycha, ani nigdy nie wygasa; jest obecna teraz tak 
samo jak wtedy, żywa i gorąca życiem. 
40 Powodem tego jest, że w tych sercach była również miłość do prawdy, której poświęcili swoje 
życie i za którą oddali nawet swoją krew, udowadniając w ten sposób, że nauczyli się lekcji swego 
Mistrza. 
41 Ta krew, hojnie dana, przezwyciężyła przeszkody i utrapienia. 
42 Jakiż kontrast został ukazany między duchowością uczniów mojego Słowa a bałwochwalstwem, 
materializmem, egoizmem i ignorancją fanatyków tradycji starożytnych lub pogan, którzy żyli tylko po 
to, by oddawać hołd przyjemnościom ciała! 
43 Nigdy nie było prawo Boże tak jasne, jak to było na ustach Jezusa. Dlatego świat poczuł się 
wstrząśnięty do jego najgłębszych korzeni, a wiele ludów usunął z ich serc stare tradycje i poświęcił 
się do słowa, które stało się zrozumiałe dla ludzi w Chrystusie. 
44 Nigdy nie było na świecie człowieka, który by objawił większe nauki i dokonał większych dzieł. 
45 Jak wiele tajemnic rozwikłał wtedy człowiek? Ileż światła zalało jego duszę, jego serce i jego umysł! 
Te pełne czułości słowa Mistrza, Jego mądre, głębokie i jednocześnie jasne przypowieści, te 
porównania, w których posługiwał się dzieckiem, kwiatami, aby się zrozumieć, te potężne dzieła, 
które były możliwe tylko dla Boga, a które świat nazywał "cudami", wszystko to było jak nowa 
poranna rosa, która czyniła żyznymi pola, suche jak pustynia, istniejące w sercach ludzi. 
46 Do tego czasu ludzie nie odkryli jeszcze duchowego sensu obecnego we wszystkim, co zostało 
stworzone przez Pana, nawet w najmniejszych istotach. Kiedy brali dziecko w ramiona i patrzyli mu 
głęboko w oczy, słuchając jego pytań pełnych niewinności i intuicyjnego pragnienia wiedzy, czuli 
obecność duszy, istoty, która była czymś więcej niż to dziecko. 
47 Kiedy zauważyli delikatną roślinę rosnącą w ukryciu pod podszyciem, natychmiast odkryli w niej 
pragnienie, by rosnąć i móc ofiarować kwiat swego piękna, a tym samym wypełnić przeznaczenie, 
jakie przypisał jej Stwórca. 
48 Tak więc ludzie ci obudzili się, mając wrażenie, że żyją w świecie, którego nigdy wcześniej nie 
widzieli. Stało się tak dlatego, że byli "ślepi" i nie mogli widzieć swoimi oczami, ponieważ byli "głusi" i 
nie mogli słyszeć swoimi uszami. Jednak przyszedłem do ludzi, aby dać im wzrok, słuch, głos, zdolność 
poruszania się, wolę, zrozumienie i wrażliwość, aby ich dusze, uwięzione w więzieniu ciała, uwolniły 
się z ciemnego lochu i nauczyły się czytać i interpretować Księgę Życia Wiecznego. 
49 Zapytajcie się teraz, nowi słuchacze Mojego Słowa: Czy są jeszcze na świecie tacy prości i jasni 
interpretatorzy Boskich objawień? "Nie", odpowiadacie mi z głębi serca, ponieważ dobrze wiecie, że 
każdy krok, jaki świat robi w swojej nauce, jest kolejnym krokiem, który oddala go od uduchowienia. 
Zamiast bowiem szukać sensu czy duchowej istoty, którą zawierają wszystkie byty, interesowało ich 
odkrycie substancji i czysto materialnej siły. 
50 Poznajcie, dlaczego powróciłem do ludzi, i pozwólcie, aby Moje słowo przeniknęło wasze serca. W 
tym czasie bowiem wśród ludzkości urzeczywistni się nowy cud nawrócenia, uduchowienia i ewolucji 
w górę. Uczcie się ode Mnie, abyście byli dobrymi uczniami w tym czasie. 
51 Oto księga Moich nauk, którą wam przekazuję w tym czasie. W nim są zapisy, które będą 
kontynuowały Moje Dzieło wśród was. Gdy przestaniecie słyszeć mnie w tej postaci, będziecie 
powtarzać moje lekcje, a w nich zawsze odkryjecie nowe objawienia. 
52 Czytając moje nauki, będziesz otrzymywał moją mądrość, wielkie przesłania i inspiracje. Będziecie 
pamiętać rady świata duchowego z takim samym zapachem, z jakim je otrzymaliście. Czas ten będzie 
poświęcony na studiowanie, na interpretację, na przygotowanie, a kiedy najmniej o tym myślicie, 
pojawią się wśród was tacy, którzy będą wymownie odtwarzać moje nauki otrzymane przez 
natchnienie. Ale jak wielkie musi być ich przygotowanie, aby uwierzyły w nie tłumy. Dziś patrzycie na 
tych głosicieli, którzy mówią do was w uniesieniu, i jak wielkie jest niedowierzanie niektórych, 
uważacie, że moje przejawienie jest możliwe poprzez tych nadawców. Ale kiedy ludzie widzą moich 
uczniów w ich normalnym stanie głosząc boskie objawienia, będą wątpić w nich. 
53 W waszej wspólnocie ci, którzy wątpią, powstaną, gdy usłyszą, że przemawiacie pod Moim 
natchnieniem, i trzeba będzie wielkiego przygotowania i czystości duszy, aby znaleźć wiarę. W ten 
sposób będę nadal dawał o sobie znać, czy to jeden, który cię słucha, czy tłum ludzi, czy twój tłum 



słuchaczy składa się z wybranych, niewykształconych, czy tak zwanych uczonych ─ przed niektórymi, 
jak i przed wszystkimi będę dawał o sobie znać przez twój zmysł rozumienia. Jeśli wiecie, jak się 
przygotować, dam wam dowody, o które proszą ci, którzy was słuchają. 
W ten sposób będę nadal zasiewał moje trynitarno-maryjne dzieło duchowe, moje objawienie jako 
Ducha Świętego w sercach ludzi. Wtedy zrozumiecie, że mój związek z wami nie zostanie zerwany 
pod koniec 1950 roku. Bo więzi między Bogiem a Jego dziećmi są wieczne. 
54 W trzeciej erze, poprzez jasność Moich objawień, dokonałem tego, co było niemożliwe dla ludzi: 
przekazałem Siebie poprzez ludzką zdolność pojmowania. Zrozumcie Mnie, uczniowie, bo w dialogu 
ducha z duchem, który was czeka, będziecie wiecznie odczuwać Moją Obecność. Jeśli wiecie, jak się 
przygotować, nie będziecie już mówić do mnie: "Panie, dlaczego nie przychodzisz? Dlaczego nie 
widzisz mojego bólu?" Nie będziesz już tak do mnie mówił. Zaprawdę, uczniowie, powiadam wam: 
Kto by tak do Mnie mówił, da namacalny dowód swej niewiedzy i nieprzygotowania. Nie chcę widzieć 
Moich uczniów oddzielonych ode Mnie, chcę, abyście w swoim duchu mówili do Mnie: "Mistrzu, Ty 
jesteś wśród nas, nasz duch Cię czuje, Twoja mądrość jest źródłem moich natchnień." To jest 
prawdziwe wyznanie, które chcę od ciebie usłyszeć. 
55 Nie chcę widzieć w Moim nowym apostolstwie Tomasza, chcę widzieć w was pobożność Jana, 
abyście Mnie wszyscy czuli zawsze w waszej duszy. Nie chcę jednak, byście czuli się moimi 
niewolnikami, bo wtedy moglibyście popaść w nowy fanatyzm. 
56 W chwilach wypełniania waszego posłannictwa oddawajcie się całkowicie duchowo Mojej nauce, 
a w chwilach waszych ziemskich obowiązków oddawajcie się im z całą pilnością. Powtarzam wam, że 
nie powinniście czuć się moimi niewolnikami. Miejcie prawdziwą duchowość, która przekazuje moją 
Naukę, abyście mogli oddać Bogu to, co jest Boże, a "cesarzowi" to, co jest "cesarskie". W ten sposób 
będziecie mieli pokój i będziecie szczęśliwi w wypełnianiu swojej misji bez przerwy. Nie będziecie 
głosić, że jesteście moimi świadkami, ale udowodnicie swoimi uczynkami, że siejecie moją prawdę. 
57 Kiedy po 1950 roku nie daję wam już Mojego słowa w tej formie, nie odchodzę na emeryturę, gdyż 
Mój Duch Uniwersalny nigdy nie odpoczywa. Ja jestem wiecznym działaniem, zawsze walczę o 
doskonałość wszystkich Moich stworzeń. Jestem towarzyszem podróży w rozwoju moich dzieci, 
jestem ich doradcą, a na końcu każdego etapu rozwoju, to ja otrzymuję owoce ich wypełnienia misji 
w moich Prawach. 
58 Jestem doskonałym ogrodnikiem i nie będę zrywał owoców, gdy są zielone. Będę umiał przemienić 
Siebie w burzę, aby wstrząsnąć drzewami, i sprawię, że ich złe owoce spadną, ale te dobre moja 
miłość zachowa, a wiecznie mój duch będzie się radował z ich postępu i rozwoju. 
59 Wspinajcie się po ścieżce, która doprowadzi was na szczyt góry, a z każdym waszym krokiem 
będziecie lepiej rozumieć moje nauki i coraz bardziej doskonalić się w interpretacji Boskiego 
przesłania. 
60 Jaki jest język ducha? To jest miłość. Miłość jest uniwersalnym językiem wszystkich duchów. Czy 
nie widzicie, że miłość ludzka również przemawia? Często nie potrzebuje słów, lepiej przemawia 
przez czyny, przez myśli. Jeśli miłość ludzka wyraża się w ten sposób, to jaki będzie jej język, gdy 
udoskonalicie się w moich prawach? 
61 Idźcie mocno, uczniowie, nie stańcie się tchórzliwi w obliczu prób, nieszczęść. Pamiętaj, że 
przeszedłem tę drogę przed tobą i zostawiłem ją pobłogosławioną moim znakiem. Módlcie się za 
ludzkość, to jest wasze zadanie. Przyjdźcie do Mnie, który jestem niewyczerpanym źródłem pociechy i 
balsamu, i zanieście ten dar także waszym bliźnim. 
62 W tej chwili wkraczam do serca Moich dzieci i rozrzucam Moje ziarna miłości. Ale które serce 
będzie jak żyzna gleba, która sprawi, że ziarno zakiełkuje? Dzisiaj nie wiesz. Ale jeśli staniecie się 
dobrymi robotnikami, będziecie umieli siać moją naukę w chorych, w opętanych, w złych, w tych, 
którzy pragną miłości i pokoju. 
63 W nich wszystkich złożysz niezmierzony skarb słowa mego, który będzie się powiększał i wzrastał 
w duszy twojej. 
64 Jeśli wszyscy jesteście pracownikami Boskiego Ogrodnika, jeśli wszyscy jesteście 
współpracownikami w moim sadzeniu miłości, to dlatego, że wszyscy macie się cieszyć kulminacją 
mojej pracy. 



65 Wszyscy usiądziecie przy moim stole, bo w niebie jest uczta. Wszyscy będziecie mądrymi 
dziewicami z mojej przypowieści. Nie będzie tam syna marnotrawnego, wszyscy wezmą moje 
królestwo i usłyszą najpiękniejszy i najbardziej podnoszący na duchu koncert. Wasza dusza 
doświadczy największego szczęścia, bo w końcu zrozumie wielką miłość waszego Ojca i Pana. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 317 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Umiłowani uczniowie: widzę was przygotowanych, zgromadziliście się duchowo, aby otrzymać łaskę 
słuchania i rozumienia mojego słowa. Na swojej drodze mieliście moją Obecność, która dała wam 
cud, zapewniła wam moją ochronę lub przemówiła do was poprzez wasze sumienie. Chcę mieszkać w 
twoim sercu, aby być twoim przewodnikiem i mistrzem. 
2 "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem" - powtarzam wam. Moje słowo jest chlebem, który karmi twoją 
duszę, Moja obecność przynosi ci pokój, za którym tęsknisz. Jak wiele prób doświadczyłeś na świecie! 
Szukaliście pokoju i pociechy w przyjemnościach ziemskich, a gdy ich nie znaleźliście, wracaliście do 
Mnie, aby powiedzieć: "Panie, tylko u Ciebie znajdujemy pokój i pociechę dla naszych dusz". 
3 Izraelu, naucz się szukać mnie w swoich modlitwach w tym czasie utrapienia. Jeśli próby będą 
jeszcze większe, szukajcie mnie jako świecącej latarni morskiej lub jako łodzi ratunkowej. Zaufaj Mi, 
bo zaprowadzę cię do bezpiecznej przystani. Każdy, kto mnie szuka, znajdzie mnie. Każda dusza, która 
wznosi się w wierze we Mnie, osiąga zbawienie. Dlatego posłałem was na świat i powiedziałem wam: 
Czuwajcie i módlcie się za ludzkość, bo nie usłyszeli Mojego słowa, a tylko lud Izraela słyszy Moje 
polecenie, aby się obudzić i przygotować. A do ludzkości Mistrz powie: Oto powiernik waszego 
zbawienia, oto lud izraelski, który jest moimi uczniami, który wyruszy w drogę do was, aby udzielić 
wam Mojej lekcji, aby dać wam Chleb Życia Wiecznego, którego nie chcieliście przyjąć, dopóki 
przekazywałem go przez ludzki intelekt, ponieważ środki, które wybrałem, aby dać się poznać w tym 
czasie, wydawały się wam niedoskonałe. 
4 Jakże wielu słyszało Moje słowo, a gdy go nie zrozumieli, zboczyli z drogi. Wezwę ich ponownie, 
dam im dowody Mojej prawdy, a oni będą musieli uwierzyć we Mnie, ponieważ ziarno życia i 
uduchowienia, które zasiałem w ich sercu, zakwitnie w wierze. Ta prawda zabłyśnie w nich, a oni 
wyznają przed swoimi bliźnimi, że byłem z ludźmi i dałem się poznać przez ludzki intelekt. 
5 Jak ludzie mogliby osądzać Moje dzieła i przeniknąć Moje najskrytsze wyroki? Ale dałem im wolność 
woli, własną wolę, i na podstawie tych darów poddałem ich próbie. Ci, którzy uwierzyli, zwyciężyli w 
próbie, umocnili swoją wiarę, wznieśli się w rejony ducha, karmiąc się znaczeniem Moich objawień. 
6 Zaprawdę, powiadam wam, spotkanie Mojego Ducha z waszym miało miejsce w świecie poza 
domem. Poleciłem wam, abyście mnie szukali wstępując po drabinie modlitwy i spotykając się ze mną 
z tą szczerością duchową, ponieważ nie uczłowieczyłem się w tych czasach. Używam tylko umysłów i 
serc Moich stworzeń, aby się przez nie przejawić. 
7 Dałem wam tę księgę nauk, aby ci, którzy przyszli ostatni, poznali także moje objawienia. 
Powtórzyłem lekcje, widziałem, że wielu wniknęło w moje Dzieło i chce wiedzieć wszystko od 
początku. Dlatego powtórzyłem wam Moje nauki. Mówiłem wam, że Eliasz, przekazując Roque 
Rojasa, otworzył Trzeci Czas, żebyście mogli spotkać Boskiego Mistrza na swojej drodze. 
8 Błogosławiony jest ten, kto słucha Mnie z miłością, kto przychodzi do Mnie i otwiera swoje serce, 
aby przyjąć istotę Mojego Słowa, bo otrzymuje światło. Dzięki tej mądrości zrozumie Moje Dzieło, 
będzie wiedział jak je realizować po 1950 roku i słusznie nazwie siebie Moim uczniem. 
9 Nazwę was wszystkich moimi uczniami. Pamiętajmy jednak, że dobry uczeń musi być wierny 
naukom i brać przykład ze swego Mistrza. 
10 Pamiętasz, że twoja walka duchowa tu na ziemi jest wielka, a twoja dusza każe ci sobie wyobrazić, 
że gdy wejdzie do życia, które czeka ją poza tym światem, musi nadal walczyć, by się wznieść. Kiedy o 
tym myślisz, w końcu doświadczasz pewnego smutku na myśl, że nie ma odpoczynku, kiedy ludzkie 
życie dobiega końca. Ten smutek nie pochodzi z duszy, ale z "ciała", które jest słabe i małej wiary, 
ponieważ jego natura nie jest wieczna i musi rozpaczać w obliczu wieczności. 
11 Dla duszy wieczność oznacza jej największe błogosławieństwo. Kiedy myśli o błogości, wie, że nie 
będzie ona miała końca, a kiedy myśli o zadośćuczynieniu, wie, że będzie miało dość czasu, aby 
naprawić swoje przewinienia i udoskonalić siebie. 
12 Odpoczynek duchowy, tak jak go pojmuje i rozumie wasza ziemska natura, nie istnieje. 
Odpoczynek, który czeka duszę, to aktywność, to pomnażanie się w czynieniu dobra, to korzystanie z 



każdej chwili. Wtedy dusza odpoczywa, pozbywa się wyrzutów sumienia i cierpienia, odpoczywa 
czyniąc dobro, odpoczywa kochając swego Stwórcę i braci i siostry. 
13 Zaprawdę, powiadam wam, gdybym pozostawił duszę waszą bezczynną, aby odpoczęła, jak 
wyobrażacie sobie odpoczynek na ziemi, ciemność rozpaczy i strachu wzięłaby ją w posiadanie; 
albowiem życiem i światłem duszy, jak również jej największym szczęściem jest praca, walka, 
nieustanna aktywność; powiadam wam, gdybym pozostawił duszę waszą bezczynną, aby odpoczęła, 
jak wyobrażacie sobie odpoczynek na ziemi, ciemność rozpaczy i strachu wzięłaby ją w posiadanie 
14 Dusza, która powraca z ziemi do "duchowej doliny", przynosząc ze sobą odciśnięte w sobie 
zmęczenie ciała i szukając Poza jako miejsca odpoczynku, aby odpocząć, zapomnieć, zatrzeć ślady 
zmagań życiowych, będzie się czuła jak najbardziej nieszczęśliwa istota i nie znajdzie ani spokoju, ani 
błogości, Dopóki nie przebudzi się z letargu, nie zrozumie swojego błędu i nie podejmie życia 
duchowego, które jest, jak właśnie wam powiedziałem, miłością, aktywnością, nieustanną walką na 
ścieżce prowadzącej do doskonałości. 
15 Tu na ziemi, z drugiej strony, twoja dusza musi czuć się uciśniona, ponieważ na niej wszystko jest 
ograniczone i przemijające. Tutaj musi naprawdę odpocząć od tak wielkiej ilości grzechu i 
nieuczciwości, jaka jest w ludzkim życiu. Nie jest to jednak potrzeba odpoczynku, ponieważ zwycięża 
ciało, ale obrzydzenie do wszystkiego, co złe, wstręt do wszystkiego, co nieuczciwe, znużenie ciągłą 
walką i cierpieniem z powodu niemoralności lub z powodów, które nie są uzasadnione. 
16 Gdyby ludzie uczynili z tego życia tutaj czystą egzystencję i przygotowali swoje ciało na godne 
mieszkanie dla pobytu duszy, to nie byłoby znanego wyczerpania, ani nie byłoby obrzydzenia czy 
wstrętu, a zatem bezcielesna dusza nie przyszłaby do świata duchowego z pragnieniem odpoczynku 
przez odpoczynek. Przeciwnie, przybędzie pełen sił i wiary, aby kontynuować swoją codzienną pracę, 
walkę, której nigdy nie był w stanie przerwać w świecie i której nie mogła przerwać nawet śmierć. 
17 Pragnę, aby na końcu walki, gdy wszystkie moje dzieci zjednoczą się na wieczność w Domu 
Duchowym, miały udział w moim nieskończonym szczęściu jako Stwórcy, w uznaniu faktu, że każdy z 
was uczestniczył w Boskim dziele w sposób konstruktywny lub naprawczy. 
18 Tylko jako istoty duchowe odkryjecie, że ze wszystkiego, co stworzyłem od początku, nic nie 
zostało utracone, że wszystko zmartwychwstaje we Mnie, wszystko ożywa i jest odnawiane. 
19 Dlatego też, gdy tak wiele istot zbłądziło na długi czas, gdy wiele z nich zamiast dzieł życia 
dokonywało dzieł niszczących, przekonają się one, że czas ich zbłądzenia był tylko chwilowy, a ich 
dzieła, jakkolwiek złe by nie były, znajdą zadośćuczynienie w Życiu Wiecznym i zostaną przemienione 
w współpracowników mojego nieustannego twórczego dzieła. 
20 Czymże jest kilka wieków grzechu i ciemności, jakie ludzkość miała na ziemi, gdy porównamy je z 
wiecznością, z czasem ewolucji i pokoju bez końca? Oddaliliście się ode Mnie z powodu waszej 
wolności woli i, powodowani sumieniem, powrócicie do Mnie. 
21 Ciało" było zbyt uparte i krnąbrne, aby podążać za wskazówkami tego wewnętrznego światła, 
które wy nazywacie sumieniem, a o wiele łatwiej było mu podążać za impulsami, które kusiły go do 
rozpusty jego instynktów i namiętności. 
22 Od dawna ludzkość kroczy drogą życia na tej ziemi w trudnej walce między sumieniem, które nigdy 
nie milczało, a "ciałem", które chce uczynić z materializmu swój kult i swoje prawo, przy czym do dziś 
ani materia, ani duch nie zwyciężyły, gdyż walka trwa nadal. 
23 Pytasz mnie, kto będzie zwycięzcą? I powiadam wam, że już niedługo nastąpi absolutne 
zwycięstwo sumienia, które dokona się za pomocą duszy w "ciele". 
24 Czy nie wiecie, że po tak wielu zmaganiach i tak długiej walce ciało, które jest ludzkie i nietrwałe, 
musi ustąpić miejsca duchowi, który jest moją wieczną światłością? 
25 Zrozumcie, że po tak długim antagonizmie człowiek w końcu osiągnie tę wrażliwość i uległość, 
jakiej nigdy przedtem nie miał wobec tego głosu i tego życia duchowego, które wibruje i żyje w jego 
istocie. 
26 Wszyscy zmierzacie do tego punktu, nie zdając sobie z tego sprawy. Ale kiedy zobaczysz 
zwycięstwo dobroci i sprawiedliwości na ziemi, zrozumiesz powód zmagań, bitew i prób. 
27 Z takim przygotowaniem chcę się z wami zobaczyć, abyście mogli siać na waszej drodze dobre 
przykłady, dając świadectwo temu wszystkiemu, co ode mnie otrzymaliście i usłyszeliście. 



28 Gdy ta manifestacja dobiegnie końca, ujrzycie moją naukę jako nadprzyrodzoną, przekraczającą 
wasze pojmowanie, i zapytacie samych siebie: "Jak to możliwe, że Pan przemówił do nas w naszym 
własnym języku w tym czasie większego rozwoju ludzkości?". 
29 Słuchajcie, uczniowie: już w dawnych czasach było napisane, że przyjdę i dam się poznać 
wszystkim Moim dzieciom, i w ten sposób przygotuję nadejście czasu pokoju wśród ludzi, 
doprowadzając ich do praktyki uduchowienia. Teraz spełnienie tego proroctwa jest tutaj, dzisiaj 
przygotowuję was, otoczonych światem duchowym, podczas gdy inne dusze czekają w Poza na Moje 
instrukcje i przyjdą zamieszkać wśród ludzi w nadchodzących czasach. Wśród nich są ci, którzy będą 
rządzić narodami, ci, którzy dzięki swej wielkiej cnocie sprawią, że ludzie będą przestrzegać Moich 
przykazań i skierują ich na dobrą drogę. Oni przyjdą po ciebie. 
30 Moje Dzieło wzrasta coraz bardziej, aż w końcu wszystkie dusze zjednoczą się w wypełnianiu 
mojego Prawa, a ten ziemski dom stanie się światem doskonałości. Ci, którzy zamieszkają w nim w 
tym czasie, odczują moją miłość działającą we wszystkich stworzonych rzeczach i przygotują się do 
życia w lepszym świecie. Ten ziemski świat będzie tylko tymczasowy dla waszej duszy, będzie ona 
podążać do innych regionów, innych płaszczyzn Poza, w pragnieniu swojej doskonałości. Pamiętajcie, 
że powiedziałem wam: "W domu Ojca mego jest wiele dworów". I w tym czasie większego rozwoju, 
kiedy lepiej rozumiecie Moje nauki, powiedziałem wam: "W domu Ojca jest nieskończona liczba 
mieszkań." Nie myślcie więc, że kiedy odchodzicie z tego świata, osiągnęliście już największy duchowy 
szczyt. Nie, uczniowie. Gdy zakończy się wasz etap rozwoju na tej planecie, poprowadzę was do 
innych domów, i tak będę was wiecznie prowadził po nieskończonej drabinie waszej doskonałości. 
Zaufaj mi, kochaj mnie, a będziesz zbawiony. 
31 Nie stójcie w miejscu, ludzie. Pospieszcie się, bo znacie drogę. Wypełniajcie Moje Prawo, żyjcie z 
miłością i bądźcie miłosierni dla waszych bliźnich. Wtedy wszystkie dary, którymi was obdarzyłem, 
będą jak światła oświetlające drogę ludzi. 
32 Dlaczego czasem wątpicie w siebie i we Mnie, choć powiedziałem wam, że jesteście uczestnikami 
Mojego Ducha? Dlaczego wątpisz, że posiadasz Moje atrybuty? Skoro przyszliście na ten świat, aby 
zadośćuczynić za dawne przewinienia, dlaczego bluźnicie, kiedy napotykacie na swojej drodze 
trudności? 
33 W ten sposób przygotowuję was, uczniowie, w ten sposób wyciskam w waszych sercach księgę 
Moich nauk. Gdy pragniesz pociechy dla swoich cierpień, szukaj Mojego słowa w swoim sercu, a 
wypłynie ono z niego jak źródło krystalicznie czystej wody. 
34 Nauczam was w tym roku 1950, ostatnim z Mojego pobytu wśród was. Chcę, abyście osiągnęli 
uduchowienie, o które was prosiłem. Zrozumiałeś swojego ojca i pokutowali duchowo. Umiłowaliście 
Mnie, a z niektórych spadły nieczyste szaty, które okrywały ich dusze, a innych widzę dążących do ich 
oczyszczenia. Nie zapominajcie, że aby podążać za Moimi wskazówkami, powinniście pozbyć się 
wszelkiego materializmu. 
35 Umieściłem Moje światło w twoim sumieniu, abyś kierowana nim mogła usunąć każdą 
niedoskonałość, a cnoty, które odkrywam w twojej duszy dzięki Mojemu słowu, mogły zakwitnąć. 
Stworzyłem was wrażliwymi na miłość i na ból. Powiedziałem wam: "Miłujcie się wzajemnie", abyście 
mogli odczuć moje słowo w całej jego czystości. Podziel się swoim pokojem z bliźnimi, pomóż im 
wypić kielich cierpienia. 
36 Pamiętajcie, co wam powiedziałem: W Moich oczach wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Jeżeli 
pozwalam wam rozwijać się i macie w tym swoje zmagania, to dlatego, że gorąco pragnę, abyście 
osiągnęli swoją doskonałość. 
37 Nadszedł czas, abyście rozpoczęli duchową pracę, która została wam powierzona. Zobaczcie, jak 
jałowe są pola, bo ziarno miłości i miłosierdzia żyje ukryte na dnie waszych serc. 
38 Przyszedłem z moją nauką, aby was zachęcić w dobroci. Prowadzę was po ścieżkach miłości, 
abyście mogli iść do waszych bliźnich z moim przesłaniem światła i pociechy. Jeśli czas moich kazań 
był dla was długi, to po to, abyście mogli przyswoić sobie treść mojej nauki i nigdy nie zniekształcić jej 
znaczenia. Wy bowiem jesteście Nowym Izraelem, ludem, który będzie świadczył o mojej prawdzie. 
39 Na każdym kroku budzi was głos waszego sumienia i uświadamia wam, że macie wysokie 
przeznaczenie wśród ludzkości i wielką misję do spełnienia. 



40 Czy nie ma w tobie siły, która nie pozwala ci upaść, i głosu, który nie pozwala ci drzemać? Kiedy 
zbaczacie ze ścieżki lub zapominacie o swojej misji, czy nie czujecie niepokoju, który nie pozwala wam 
odpocząć? Bo ta siła, to wewnętrzne światło, ten głos, który mówi do ciebie wewnętrznie, to twoje 
sumienie, w którym wypisane jest niezatarte prawo moje i twoje posłannictwo. 
41 Pozwólcie się prowadzić z miłością temu wewnętrznemu przewodnikowi, a zaprawdę powiadam 
wam, każde duchowe zmartwienie zniknie, pozostawiając na swoim miejscu głęboki pokój i 
prawdziwe zadowolenie. 
42 Jeśli wykorzystasz te cenne chwile, jutro nie będziesz płakał nad straconym czasem, nie będziesz 
ubolewał nad błędami, nie upadniesz. Pamiętajcie, że to wasze dobre uczynki muszą świadczyć o 
mnie. Czy też sądzicie, że wasi bliźni będą mogli poznać Moją prawdę nawet przez niedoskonałe 
uczynki? Nie zapominajcie, że "drzewo poznaje się po owocach". 
43 Nie bójcie się być zbyt nieliczni i zbyt mało znaczący. Z wami pójdzie niewidzialna armia istot 
światła, które przygotują waszą ścieżkę, otwierając drzwi, przez które będziecie mogli przejść, 
rozbijając przeszkody i pokonując trudności. 
44 Przeciwko światu ciemności, będziesz liczył na ten świat światła. Aby przezwyciężyć wpływ wojny, 
będziesz liczył na Anioła Pokoju. Przeciwko chorobom, zarazie i śmierci będziecie mieli ze sobą 
miłosierdzie tych niewidzialnych istot, które są gotowe wylać na ludzkość swój balsam miłosierdzia i 
pociechy. 
45 Nigdy moi uczniowie nie byli przeze mnie niechronieni, nigdy nie byli opuszczeni przez te istoty, 
które mieszkają w regionach światła i harmonii. 
46 Kto natchnął tych moich uczniów z Drugiej Ery, aby pamiętali o boskim słowie swego Mistrza i 
spisali je jako dziedzictwo dla wszystkich pokoleń? Kto prowadził moich uczniów nieznanymi drogami 
do odległych miast? Kto uwolnił Piotra z jego więzienia, gdy jego więźniowie spali, i kto stał przy tych 
apostołach mojej prawdy w najtrudniejszej godzinie ich ofiarnej śmierci? Duchy, wasi bracia i siostry, 
których ludzie nazywają "aniołami". 
47 Gdybyście tylko znali wartość tego wpływu na wasze życie! Bylibyście bardziej chętni, pokorni i 
posłuszni ich wezwaniom i wskazaniom. Ale wy jesteście istotami małej wiary, ponieważ chcecie 
dotknąć i zobaczyć życie duchowe swoimi zmysłami cielesnymi. A ponieważ tego nie osiągnęliście, 
poczuliście się oszukani w swojej wierze. 
48 Zaprawdę, powiadam wam, gdyby wasza wiara była mocna, nie mielibyście pragnienia odczuwać 
obecności tego, co duchowe, zmysłami ciała, gdyż wtedy to dusza odbierałaby swoją delikatną 
wrażliwością ten świat, który nieustannie pulsuje wokół was. 
49 Tak, ludzkości, jeśli czujecie się oddaleni od świata duchowego, to te istoty nie mogą czuć się 
oddalone od ludzi, ponieważ dla nich nie ma żadnych odległości, żadnych granic, ani przeszkód. Żyją 
one w tym, co duchowe i dlatego nie mogą być odległe od życia istot ludzkich, których najwyższym 
przeznaczeniem jest rozwój i doskonalenie duszy. 
50 Wszyscy jesteście braćmi i siostrami, wszystkie dusze posiadają te same cechy, nawet wasze ciała 
zostały stworzone na równi z innymi. Dlaczego więc podzieliliście się na klasy społeczne i narody, 
ludzkości? Kocham cię jak jedyne dziecko i podobnie ci wybaczam. Ale bądź godny tej łaski, osiągnij 
swoje odkupienie. Nadejdzie czas, gdy rozważając Moją naukę, będziecie się wzajemnie miłować, 
natchnieni Moją miłością, i nie potępiać swoich wad. 
51 Radźcie i poprawiajcie z miłością wasze drogi, ale nie czujcie się wyżsi od waszych bliźnich. Tylko 
kochajcie i żyjcie w sprawiedliwości, jak was pouczyłem. 
52 Przygotujcie się, bo jutro będziecie przywódcami i nauczycielami ludzkości. W tym czasie, o którym 
do was mówię, będziecie z miłością przekazywać Moje pouczenia, tak jak was pouczyłem. Nie sądźcie 
surowo swoich bliźnich, myśląc, że w ten sposób przypodobacie się swemu Panu. Zaprawdę, 
powiadam wam: Choćbyście nauczali ludzi w imię Moje, nie będziecie wolni od grzechu. Czuwajcie i 
módlcie się. Ale gdy zobaczę, że bez miłości karzecie występki waszych bliźnich, przemówię do was 
przez sumienie i powiem wam, jak w Drugiej Erze: "Kto jest wolny od grzechu, niech pierwszy rzuci 
kamień". 
53 Moja nauka jest na wszystkie czasy. Obecnie powtarzam wam lekcje z minionych wieków, żebyście 
mogli lepiej mnie zrozumieć. Tak jak wy mnie słyszycie, słyszeli mnie również uczniowie Drugiej Ery. 



Tak jak wy stawiacie pierwsze kroki w Mojej Nauce, tak i oni. Tak jak ty walczysz, by pokonać swoje 
niedoskonałości, tak oni walczyli i w końcu zwyciężyli. 
54 Tak jak wy wątpicie w dary, którymi was obdarzyłem, tak i wśród tych uczniów byli tacy, którzy 
sądząc, że Mistrz ich nie obserwuje, potajemnie wystawiali na próbę Jego słowa. Jeśli brali Moje 
przykłady za wzór, to owoc ich przygotowania objawiał się w ich dziełach. Jeśli nie patrzyli i nie 
modlili się, żaden cud nie wydarzył się przez nich, a oni wrócili do mnie z wątpliwościami w swoich 
sercach. Lecz gdy ponownie usłyszeli prawdę Mojego słowa, żałowali swoich występków i obiecali ze 
łzami, że już więcej nie będą o Mnie wątpić. 
55 Podobnie widzę was w tym czasie, uczniowie: niektórzy z was mają za niewidzialną broń wiarę i 
dobre uczynki, i widzą, że Moje słowo objawia się w wypełnianiu przez nich nakazów. Ale inne z 
Moich dzieci twierdziły, nie przestrzegając Mojego prawa, że udzielę im cudu na oczach ludzi, dzięki 
któremu staną się rozpoznawalni jako Moi posłańcy, a kiedy go nie otrzymali, zwątpili we Mnie i 
zaparli się Mnie. 
56 Ja im przebaczam, bo choć dziś wątpią, jutro uwierzą ─ jeśli dziś nie przyjmą mojej nauki, jutro 
położą własne życie, aby wyznać i zaświadczyć o prawdzie tego objawienia. 
57 Błogosławię tych, którzy żyją w Moim Prawie i tych, którzy je odrzucają, bo przez tych ostatnich, 
gdy pojmą znaczenie Mojej nauki, dam ludzkości wielkie dowody. Będą oni bowiem niezawodnymi 
środkami dla Mojego Boskiego Ducha, aby wylał się na swoich bliźnich w sile, prawdzie i miłości. 
58 Tak Ja się w was rozkoszuję, uczniowie, tak Ojciec zachęca was na czas prób, przez które będziecie 
przechodzić. 
59 Bądźcie uważni na głos sumienia, a zaprawdę powiadam wam, będziecie nadal otrzymywać Moją 
naukę. Chociaż w 1950 roku to objawienie się głosiciela kończy się ─ słuchajcie sumienia, to wasza 
komunia z Bogiem będzie wieczna i nie będzie niczego i nikogo, kto mógłby oddzielić uczniów od ich 
Mistrza. 
60 Ufajcie słowu Mojemu. Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie proroctwa spełnią się ku 
zadowoleniu proroków i ku radości ludu izraelskiego. 
61 Czuwajcie i módlcie się, bo czasy się zmienią. Zjednoczcie się z Moim Prawem miłości, a nie będzie 
żadnej próby, która mogłaby was zatrzymać na drodze. Żyjcie według przykładów, które wam dałem 
w Jezusie, a na pewno ostaniecie się. Nikt nie będzie w stanie uciszyć mojego słowa na twoich ustach. 
Zaprawdę powiadam wam: Nawet szafot nie sprawi, że zapomnicie o Moim prawie. Bo pamięć o 
ofiarowanym Baranku uczyni was silnymi i ofiarujecie się mojej Boskości. 
62 Ilu z was opuści najbardziej umiłowany lud, aby wyruszyć do tych, którzy mają usłyszeć moje 
słowo przez wasze pośrednictwo. Ilu z was, z miłości do mojej nauki, porzuci swoje dobra materialne i 
będzie żyło w największym ubóstwie. Jeśli jednak twoje ciało zostanie pozbawione dóbr ziemskich na 
tym świecie, to ja w wieczności przyozdobię twoją duszę moją miłością. Ale nie martwcie się, o 
ukochane dzieci! Nie żądam ofiarnej śmierci od żadnego z was. Powiedziałem wam tylko w Moim 
słowie: Wszystko, co dacie w Mojej pracy, otrzymacie stokroć. Zasiej swoją ścieżkę z dobrymi 
uczynkami, a zbierzesz jej owoce w zaświatach. 
63 Tak przygotowuję was w ten poranek, kiedy chrześcijaństwo upamiętnia Mękę Jezusa. Wy też, 
uczniowie, doświadczacie zawsze obecnej ofiarnej śmierci Mesjasza i karmcie się przykładami 
Boskiego Odkupiciela. 
64 Lud Izraela: Bądźcie światłem ludzkości, przypominajcie jej Moją obietnicę powrotu, którą dałem 
jej przez Jezusa, i mówcie jej, że dotrzymałem Mojego słowa. 
65 Te proroctwa zostały zapomniane przez ludzi, ale ja przypominam im przez moich nowych 
apostołów. 
66 Uczniowie: Przy objawieniu się mojego słowa obecna jest miłość mojego Ojca i mój pokój. 
Przyjmijcie ją w sobie, wy, którzy wciąż mieszkacie w dolinie łez. 
67 Pij cierpliwie swój kielich cierpienia. Bo po tej goryczy będziesz się wiecznie cieszyć chlebem i 
winem mojej miłości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 



Instrukcja 318 
 
1 Błogosławieni jesteście, którzy przychodzicie do mnie, pragnąc mojej nauki. Błogosławieni jesteście, 
którzy umiecie odkryć w moim słowie skarb życia wiecznego. Lecz kim są ci, którzy umacniają się 
moimi lekcjami, aby mogli pozostać posłańcami wśród ludzkości, gdy moje słowo ustanie przez tych 
ustników? To wy oczyszczacie się ze starych plam z powodu łamania mojego prawa, wy opróżniacie 
kielich cierpienia, wy przychodzicie z wielkiego ucisku i oczyszczacie swoją duszę w kryształowych 
wodach moich nauk. 
2 Dziś, kiedy przychodzicie na to objawienie, czujecie się niegodni Mojej obecności. Widzę jednak, że 
się odnawiacie i to oczyszczenie czyni was godnymi Mnie. Poczujcie Moją pieszczotę, poczujcie Moją 
miłość, ona jest balsamem, który leczy wasze cierpienia. 
3 Po raz ostatni w tej formie upamiętniasz moją Pasję w Drugiej Erze. Nie przychodzicie, aby 
przestrzegać tradycji. Bo uczniowie Ducha Świętego nie mają być tradycjonalistami, mają być 
posłuszni mojemu Prawu. Przychodzicie tylko po to, aby upamiętnić te Boskie wydarzenia, doskonałe 
przykłady nauczania, które wam zostawiłem przez Jezusa, a które nauczą was na wieki, abyście 
osiągnęli własne zbawienie. 
4 Dziś widzę duszę twoją wstrząśnięty na wspomnienie tych lekcji i mówię do ciebie: O bardzo 
kochane dzieci, nie odrzucać tych lekcji od ciebie, bo są one dziedzictwem! 
5 Dziękujesz Mi za zachętę, jaką daje ci Moje Słowo. Ale są wśród was tacy, którzy zadają Mi to 
pytanie: "Ojcze, dlaczego nie dokonujesz w moim życiu cudu, na który czekam?". Ale Mistrz mówi do 
ciebie: Zasiałem twoje życie cudami w tym czasie. Z mojego ducha do waszego przychodziły 
nieustanne dobrodziejstwa i dary łaski. Przez pośrednictwo świata duchów rozprzestrzeniłem wśród 
was moją miłość. Dzięki waszej wierze i dobrym uczynkom widzieliście, że te cuda się spełniły. Pytam 
cię: Czy potrzebujesz codziennego cudu, aby we mnie uwierzyć? 
6 Na początku waszej ewolucji obsypałem was darami i korzyściami, które były fizycznie widoczne i 
namacalne. Lecz gdy wasza wiedza i wiara zapłonęły jak światło w waszej duszy, przestałem dawać 
wam te materialne dowody. Dzisiaj, jako uczniowie, wasza wiara musi być zgodna z Moją Wolą, 
abyście mogli pokonać wszystkie przeszkody i przeciwności. Pytacie Mnie: "Mistrzu, co to jest wiara? 
A Mistrz ci odpowiada: Wiara jest duchowym spojrzeniem, które widzi dalej niż serce i umysł. Wiara 
jest spojrzeniem, które widzi i odkrywa prawdę. Dlatego wasza wiara obserwuje przejawy, których 
często nie jesteście w stanie pojąć, i dzięki nim stajecie się silni w wierze. 
7 To jest ważne poranne uwielbienie, o umiłowany ludu, bo buduję wśród was "Nowe Jeruzalem". 
Jesteście pierwszymi kamieniami białego lśniącego miasta, które zapowiedziałem przez proroków. To 
duchowe miasto nie będzie miało swoich fundamentów na tym świecie. Jeśli bowiem sądzicie, że 
Nowe Jeruzalem jest waszą ziemską ojczyzną, jesteście w poważnym błędzie: Nowe Jeruzalem buduję 
teraz w waszej duszy, a to miasto, bielsze niż olśniewająca biel śniegu, rozprzestrzeni się na 
wszystkich ludzi, gdy nadejdzie odkupienie całej ludzkości. 
8 Dziś, gdy przychodzę do was, aby rozpocząć budowę Wielkiego Miasta, widzę wśród Mojego ludu 
brak harmonii, duchowości, a Mój Boski Duch cierpi, ponieważ nie umiecie jeszcze być całkowicie ze 
Mną. Pomimo doskonałych lekcji, których udzieliłem wam w czasie, wy uparcie trzymacie się niższych 
namiętności, rozłamu i bałwochwalstwa. 
9 Zaprawdę powiadam wam, jeśli chcecie być wielcy, nie szukajcie wielkości w próżnościach tego 
świata, bo one są przemijające. Szukajcie go w duchowym, który jest wieczny. 
10 Osiągnięcie tego wyniesienia wymaga nieustannego wysiłku, niepokornej woli, bezwarunkowej 
wiary. Tylko w ten sposób będziecie mogli osiągnąć uwielbienie duszy. 
11 Droga ta nadaje się do zdobywania zasług, gdyż jest usiana próbami. Tam będziecie mogli nauczyć 
się odrzucać swoją dumę, przyjmować ból z cierpliwością, odrzucać próżność i namiętności. Z drugiej 
strony, jest wielu, którzy są w potrzebie po drodze i możesz im pomóc, aby oni również mogli 
osiągnąć swój cel. 
12 Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy ma w swoim życiu duchowość, czy nie, niesie krzyż. Moje 
Słowo uczy, by znosić je z miłością, by uczynić je łatwym, a nawet koniecznym, by móc żyć. Kto kocha 



swój krzyż, kocha swoje przeznaczenie, bo wie, że to ja je wyznaczyłem. Ten miłuje moją wolę, a ten, 
kto pełni moją wolę, ma udział w moim pokoju, moim świetle i mojej sile. 
13 Kto unika ciężaru swego zadania, kto porzuca właściwą drogę lub lekceważy zobowiązania, jakie 
jego dusza podjęła wobec Mnie, aby zamiast tego podjąć zobowiązania według swego upodobania 
lub woli, ten nie będzie mógł mieć prawdziwego pokoju w swoim sercu, gdyż jego dusza nigdy nie 
będzie zadowolona i spokojna. To ci, którzy zawsze szukają przyjemności, aby zapomnieć o swoich 
mękach i niepokojach, oszukując się fałszywymi przyjemnościami i przelotnymi satysfakcjami. 
14 Pozwalam im iść swoją drogą, bo wiem, że nawet jeśli dziś się oddalają, zapominają o Mnie, a 
nawet wypierają się Mnie, to wkrótce zrozumieją znikomość bogactw, tytułów, przyjemności i 
zaszczytów tego świata, gdy rzeczywistość obudzi ich z marzeń o wielkości na ziemi, gdy człowiek 
będzie musiał stanąć w obliczu duchowej prawdy, wieczności, Bożej sprawiedliwości, przed którą nikt 
nie może uciec. 
15 Nie jest to nikomu obce, ponieważ wszyscy posiadacie ducha, który poprzez dar intuicji ujawnia 
wam rzeczywistość waszego życia, drogę, która została wam wyznaczona i wszystko, co macie na niej 
osiągnąć. Lecz chętnie uwalniacie się od wszelkich duchowych ślubowań, żeby poczuć się wolnymi i 
panami swojego życia. 
16 Czy większość ludzi nie pragnie wypełniać swoich religijnych obowiązków? Mówię wam, że 
stworzyliście religie po to by próbować uciec od mojego Prawa i wmówić sobie że je wypełniacie. 
17 Mógłbym zastosować do tej ludzkości te same słowa, które powiedziałem do narodu żydowskiego 
w owym czasie, gdy uświadomiłem im, że chcąc przestrzegać starych i już bezużytecznych tradycji, 
zapomnieli o Prawie. 
18 Symbol chrześcijaństwa, krzyż, jest wszędzie. Wszędzie znajduję kościoły z kamienia, większość 
ludzi wymawia moje imię, oddaje mi hołd i codziennie odprawia dla mnie obrzędy. A jednak nie 
odkrywam w sercach ludzkich żadnego przejawu miłości, która jest istotą, początkiem i ostatecznym 
celem Mojej nauki. A jednak wszyscy uważacie, że jesteście w Prawie i w Prawdzie. Dlatego 
narzekacie, gdy ujawniam wam coś przeciwnego, a gdy ktoś pokazuje wam wasze błędy, pozwalacie, 
by zawładnął wami gniew. 
19 Zaprawdę powiadam wam, chrześcijanie, gdybym miał przyjść na świat jako człowiek w obecnym 
czasie, wy ze wszystkich ludzi bylibyście tymi, którzy wciągnęliby mnie na krzyż nowej Kalwarii, 
gdybyście usłyszeli prawdę z moich ust. Ale przyjdę do waszego świata już nie jako człowiek. 
Przyszedłem w duchu, nie zobaczysz mnie oczami ciała, ale musisz mnie usłyszeć. Chcecie mnie 
spotkać, aby mnie zniszczyć. Ale kiedy mnie spotkacie, będziecie mnie czcić. Kto bowiem przemawia 
do Mnie duchowo, da dowód, że wiara powstała w jego sercu i oświeciła jego umysł. 
20 Dziś jeszcze odkrywam wśród Moich nowych uczniów słabość Piotra, zwątpienie Tomasza, ambicję 
Judasza, dlatego trzeba, abym nadal uczył was jako Mistrz.  
21 W tę ostatnią pamiątkę, którą dziś z wami obchodzę, w roku 1950, pamiętajcie o dniu, w którym 
Jezus, w towarzystwie swoich uczniów, wjechał triumfalnie do pierwszej Jerozolimy, aby na krzyżu 
wypełnić swoją boską misję; pamiętajcie o dniu, w którym Jezus, w towarzystwie swoich uczniów, 
wjechał triumfalnie do pierwszej Jerozolimy, aby na krzyżu wypełnić swoją boską misję; pamiętajcie o 
dniu, w którym Jezus, w towarzystwie swoich uczniów, wjechał triumfalnie do pierwszej Jerozolimy, 
aby na krzyżu wypełnić swoją boską misję 
22 Przeżywajcie te chwile duchowo, z prawdziwym oddaniem, a nie jako zwykłą pamiątkę. Nie 
czujcie, że właśnie daję wam Moje ostatnie lekcje poprzez Nosicieli Głosu w Trzecim Czasie. Te słowa 
będą chlebem życia wiecznego dla twojej duszy podczas jej wędrówki. Te nauki będą waszą obroną i 
waszą laską. Musicie uczynić je waszymi własnymi, wycisnąć je na waszych sumieniach ogniem mojej 
miłości, abyście później mogli je wycisnąć, tak jak Ja wam je dałem, na sercach waszych bliźnich. 
23 Duża część ludzkości celebruje tę tradycję, a mój Duch sprawia, że jego miłość jest odczuwana 
przez wszystkie jego dzieci. 
24 To jest przygotowanie, które daję duszom. Gdy odnowa duchowa i ludzka dokona się we 
wszystkich ludziach, owocem uduchowienia będzie braterstwo i miłość między narodami. Wtedy z tej 
planety będzie promieniować jasne światło duchowej harmonii, które będzie widoczne na wszystkich 
światach. Będzie to olśniewająco białe miasto, które widział apostoł Jan w swoim zachwycie. 



Nie będzie to już miasto zabijające Boga, które wywyższa swojego Mistrza na krzyżu, aby zobaczyć jak 
krwawi i umiera. Będzie to odnowione miasto oczekujące na przyjście swego Pana, Ojca, który 
zstępuje z krzyża męczeństwa, aby żyć wiecznie w sercach swoich dzieci. 
25 Kiedy Mistrz płakał w dawnej Jerozolimie, to nie z powodu tej rasy, ale z powodu ślepoty ludzi, 
którzy, choć byli tak blisko Ojca, nie rozpoznali Go. Mistrz rozłożył swoje ojcowskie ramiona, aby 
objąć swoje dzieci. Ale serce dzieci zamknięte, zaślepione przez Jego ciemność, i tak Ojciec nie mógł 
poczuć pieszczoty Jego własnego. Zamiast tego otrzymał niedowierzanie, kpiny, pogardę i śmierć. 
Ponieważ jednak nie było to miasto ziemskie, nad którym Jezus zapłakał, pozwolił na jego zniszczenie, 
aby pokazać ludzkości, że tym, czego Ojciec szukał i zawsze będzie szukał, są duchowe owce 
zagubione w ciemnych lasach grzechu. 
26 Skoro powiedziałem wam w Drugiej Erze: "Królestwo moje nie jest z tego świata", to dlaczego 
myśleliście, że moje objawienie się jako Duch Święty powtórzy się w ograniczonej postaci Jezusa? 
Pamiętajcie, że powiedziałem do kobiety z Samarii: "Nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele 
będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie." 
27 Przyszedłem do was w duchu, wypełniając moją obietnicę daną wam. Lecz nie popadajcie w 
fanatyzm w stosunku do waszego narodu, gdyż jest on tylko waszym schronieniem w tym czasie, tak 
jak mógłby nim być każdy inny naród na ziemi. Ale wy, przeznaczeni do słuchania mojego słowa w 
tym czasie, jesteście naprawdę wybrani, aby rozpocząć budowę Nowego Jeruzalem w zjednoczeniu 
waszych dusz. 
28 Dziś jeszcze daleko wam do tego, by zobaczyć Królestwo Pokoju w waszym świecie. Uwolnijcie się 
od wszelkiego egoizmu i choć nie cieszycie się pokojem w obecnym ludzkim życiu, nie przestawajcie 
do niego dążyć. Nauczyłem was, abyście zapomnieli o sobie i myśleli o innych. Dlaczego zawsze 
musisz szukać tylko własnego dobra, a dopuszczasz, że tylko ja jestem tym, który troszczy się o całą 
ludzkość? Jest wielu z was, którym brakuje waszych słów, waszych modlitw i waszej miłości. Brakuje 
im bogactwa korzyści, które dają te objawienia, a które wy roztrwoniliście. Pracuj na tych polach, 
uczyń je żyznymi swoją miłością. Jeśli pozostawicie pracę niedokończoną, gdy wezwę was do 
zaświatów, nie martwcie się, gdyż śmierć fizyczna nie położy kresu wypełnianiu waszej misji. 
29 Ja jestem Życiem, Ja jestem wieczny i sprawiłem, że zamieszkacie ze Mną, abyście nigdy nie 
porzucili rozpoczętego dzieła. Zaufajcie Mi, a zaprawdę powiadam wam, nie zginie ani jedno ziarno, a 
żniwo wasze będzie doskonałe. 
30 Pomyśl o pokoleniach, które przyjdą po tobie, i siej dla nich ziarna miłości, pozostawiając 
rozpoznawalny swój ślad cnoty. Czy wiesz, czy nie pozwolę ci wrócić w tych pokoleniach? 
Bądźcie cnotliwi w przyjemnościach i w cierpieniach, w pokoju i w walce. 
31 Bądźcie posłuszni Mojemu prawu sprawiedliwości i miłości, nie ma "niemożliwego", które by wam 
przeszkadzało w wypełnianiu Moich najwyższych przykazań. Nie wymagam od was doskonałych dzieł, 
bo wciąż widzę, jak walczycie o swoje życie na wzburzonym oceanie życia. Walczysz tam, trzymając 
się łodzi ratunkowej swojego sumienia, aby nie zginąć w wzburzonym morzu deprawacji. 
32 Wielkie kataklizmy duszy i zaćmienia spowodowane przez nauki materializmu przygotują kielich 
cierpienia i wielkich wydarzeń dla ludzkości. 
33 Wasza planeta nie jest miejscem miłości, cnoty ani pokoju. Wysyłam czyste dusze do waszego 
świata, a wy zwracacie mi je nieczyste, ponieważ życie ludzi jest przesiąknięte grzechem i zepsuciem. 
34 Widzę cnoty jak małe, odosobnione światełka pośród dusz targanych burzami egoizmu, zemsty i 
nienawiści. To jest owoc, który ofiarowuje mi ludzkość. 
35 Przez długi czas, zanim twoja dusza znalazła spokój i harmonię na tym świecie, twoja materia 
cieszyła się tym błogostanem. 
36 Aby człowiek mógł zamieszkać na tej planecie, wstrząsnąłem i przygotowałem tę ziemię z Moją 
doskonałą mądrością i poprzez siły natury. Ale zanim zamieszkał na niej człowiek, żyły na niej 
prymitywne bestie. 
37 Kiedy ten świat został przemieniony w dom pełen rozkoszy, cudów i piękna, ofiarowałem go 
Mojemu ukochanemu dziecku, człowiekowi. Tak stworzyłem was, abyście zamieszkiwali ziemię, 
abyście na niej żyli; bo kochać i rozumieć życie, to także kochać i rozumieć Mnie. Gdy miłość i 
zrozumienie wszystkiego, co was otacza, będą naprawdę obecne, wtedy rozpoznacie Mnie i 
odkupicie się w prawdziwej wiedzy, ponieważ Ja jestem we wszystkim, co jest stworzone. 



38 Ci, którzy badają przyrodę bez miłości, kierując się jedynie wiedzą ludzkiej nauki, zaprzeczają 
Mnie, a to dlatego, że nie umieli widzieć, bo nie rozumieli naprawdę, a tym bardziej nie czuli i nie 
kochali. 
Z drugiej strony, jakże wielu jest pokornych, pogardzanych, poniżanych przez pychę i ignorancję tych, 
którzy uważają się za uczonych wśród ludzkości, którzy uwierzyli, nie wiedząc, ponieważ spojrzenie 
ich wiary bezpośrednio widziało prawdę i zrozumieli, że ta planeta jest dla człowieka od początku, że 
jest rajem łaski, harmonii i błogosławieństwa. 
39 Zdumiewaliście się, gdy uświadamialiście sobie doskonałość każdej istoty, jak każde stworzenie 
stworzone przeze Mnie zajmuje swoje miejsce na swojej drodze, wszystko podlega rozkazowi, 
wszystko jest posłuszne Mojemu Prawu. Nie musicie wątpić w pochodzenie waszej natury, ponieważ 
już ufacie w dokładność i niezawodność jej prawa. Odkryliście wiele lekcji życia i zaufaliście w 
przestrzeganie jego praw natury, które was nie oszukały. 
40 Z ziemi otrzymaliście jej dobrodziejstwa. Ona była dla was jak błogosławieństwo, które zawsze was 
karmiło, jak raj pełen rozkoszy, a na końcu waszego ziemskiego życia otworzyła swoje łono, aby was z 
miłością przyjąć. Lecz podczas gdy na początku waszego istnienia na tym świecie znaleźliście piękno w 
ludzkim życiu, wasza dusza, choć znajduje się w Trzeciej Erze, wciąż walczy o osiągnięcie spokoju. Tak 
jak na początku wstrząsnąłem tą planetą poprzez siły natury, aby ofiarować ją wam jako raj pełen 
błogosławieństw, tak w tym czasie znów moje siły natury będą wami wstrząsać. To będzie Moja 
doskonała sprawiedliwość, która pomoże duszom uzyskać wolność. Podobnie, Ja objawię się pośród 
wspólnot religijnych, sekt i instytucji, eliminując ich wrogość i mściwe uczucia, które podzieliły ludzi z 
powodu braku duchowego zjednoczenia. 
41 Te wydarzenia czekają ludzkość. Czuwajcie i módlcie się, uczniowie, bo te próby będą świadkami 
przez wielu z was. Zobaczycie, jak nauki materializmu stają się bardzo aktywne, jak ogarniają ludzi i 
powodują ich krzyki udręki. 
42 Nie chcę was straszyć tym przebudzeniem, lecz ostrzec was, którzy żyjecie w tym czasie próby na 
ziemi. Wszystko to musi się wydarzyć, aby wszystkie dusze mogły osiągnąć swoje zbawienie. 
43 To mój Boski Duch będzie usuwał arogancję ludzi. To będzie moja mądrość, która objawi prawdę 
wam, którzy błądziliście w ciemności. Będzie to światło Ducha Świętego, które oświeca duszę 
człowieka w jego naukach i prowadzi go na drogę przebaczenia, miłości i sprawiedliwości. 
44 Gdy przejdziecie przez te próby Mojej miłości, nastąpi duchowa i fizyczna odnowa ludzkości. 
Wtedy, idąc drogą cnoty i uduchowienia, ludzie ze zdziwieniem uświadomią sobie, że to życie jest 
takie samo, jak to, które oferowałem im od początku, że nic się w nim nie zmieniło. Dowiedzą się, że 
planeta, którą powierzyłem im jako tymczasowy dom, nadal jest hojna w dary błogosławieństw ─ że 
Matka Ziemia, miłosierna jako Autorka życia, nadal ofiarowuje im swoje łono, aby karmić ich swoją 
miłością. Takie jest bowiem zadanie powierzone Jej przez Ojca. Słońce również będzie takie samo, 
zawsze wysyłając swoje ożywcze ciepło, jako symbol obecności Pana. Będzie to w tym czasie, o 
umiłowani ludzie, kiedy ludzie zrozumieją, że to ich złe uczynki uczyniły ich egzystencję gorzką. 
Dlatego staną się oni Moimi dobrymi pracownikami i przygotują się do harmonijnego zamieszkania w 
doskonalszych domach w wieczności. 
45 W ten sposób przygotowuję was, uczniowie, na czasy, które was czekają, kiedy nie będzie 
głodnych z sytymi, niewiedzących z uczonymi, ani mocnych z bezsilnymi. Wszyscy będziecie na uczcie 
Pana, ciesząc się wiecznym koncertem Jego miłości. 
46 W tym czasie, o uczniowie, Nowe Jeruzalem będzie w sercu człowieka. Osiągniecie wysoki stopień 
uduchowienia, a Ja nie tylko będę posyłał dusze o wielkim rozwoju, by wcielały się wśród was, żeby 
mogły przynosić wam Moje przesłania. Poślę wam również dusze, które potrzebują waszej cnoty i 
które żyjąc wśród was, oczyszczą się z grzechów. W tych czasach będzie odwrotnie niż dzisiaj, kiedy Ja 
wysyłam wam czyste dusze, a wy zwracacie mi je splamione. 
47 Znaczeniem mojego słowa stwórzcie w sercach waszych dzieci sanktuarium duchowości, a nie 
fanatyzmu czy bałwochwalstwa. Prowadź ich drogą mojego Prawa. Nie wystarczy nie szkodzić 
nikomu. Dobrze jest nie czynić zła, ale jeśli będziecie czynić dobro, będziecie mi przyjemni. 
48 Jakże jasna i prosta jest prawda! Jakże jasna i prosta jest ta duchowość! A jednak ─ jak trudno jest 
mu pojąć, kto uparcie pozostaje w mrokach swego fanatyzmu i tradycji. Jego umysł nie może pojąć, 



że istnieje coś więcej niż to, co rozumie; jego serce opiera się odrzuceniu tego, co było dla niego jego 
Bogiem i jego prawem: tradycji i obrzędu. 
49 Czy myślisz, że Ja nienawidzę tych, którzy w ogóle nie chcą poznać Mojej prawdy? Nie, Moje 
dzieci, Moje miłosierdzie jest nieskończone i to właśnie do nich się zwracam, aby pomóc im opuścić 
ich więzienie, aby mogli rozkoszować się kontemplacją światła. Próby konieczne do ich przebudzenia 
się do wiary są zarezerwowane dla nich. Nie będą to próby ponad ich siły; będą to lekcje mądrze 
dostosowane do każdej duszy, do każdego życia, do każdej osoby. 
50 Stamtąd, wśród tych zaciemnionych umysłów, wśród tych serc chorych na fanatyzm religijny i 
ignorancję, pojawią się wielcy i żarliwi żołnierze Prawdy. W dniu, w którym uwolnią się ze swoich 
łańcuchów, ze swojej ciemności i zobaczą światło, nie będą w stanie powstrzymać swojego uniesienia 
i będą krzyczeć na cały głos, że powróciłem, aby uratować świat, podnosząc go po drabinie 
uduchowienia do prawdziwego Królestwa. 
51 Zeby pomóc wam w waszej ewolucji, ukazał się wam Eliasz, wasz duchowy przewodnik, prekursor 
Trzeciej Ery, który przygotował waszą duszę. Ale widzi ze smutkiem, że wielu zbłądziło, i jak wielki jest 
wtedy ból Eliasza. On szuka swoich owiec wraz z jego duchowych sług we wszystkich aspektach. Kto z 
was przygotuje się do przyprowadzenia tych, którzy są nieobecni, tych, którzy są na drodze 
cierpienia? 
Tych, którzy cierpią, umocnię, aby nie bluźnili, aby czuli Moją obecność i spieszyli się w tym czasie, 
aby być przy jednym stole z Mistrzem i karmić się chlebem i winem, które przygotowałem z Moją 
miłością. 
52 Wy jesteście pokoleniem, które słucha Mojego Słowa w tej Trzeciej Erze, aby wasze życie było 
dostosowane do wypełnienia Mojego Prawa i abym mógł dać się poznać przez organy zrozumienia 
przygotowane przeze Mnie dla wypełnienia Mojej obietnicy z Drugiej Ery. 
53 W minionym czasie Moi apostołowie odczuwali smutek, gdy mówiłem im, że wkrótce ich 
opuszczę, że potem to oni będą szerzyć Moją Naukę. Ale zwróciłem im uwagę, że wrócę, gdy świat 
będzie u szczytu zepsucia. Niektórzy nie rozpoznali Mnie, ale przyjdą inni, którzy otrzymawszy istotę 
Mojego słowa, zrozumieją swego Mistrza i odczują Moją obecność. Znów będziesz ze Mną, a Ja 
przyjmę cię z tą samą miłością, co zawsze, abyś mogła być przy Mojej piersi. 
54 Dałem wam moje pouczenie, abyście żyjąc nim, stali się godni wejścia do mojego królestwa. 
55 Już w Drugiej Erze pouczyłem was, jak macie odrzucać pokusy i wszystko, co nie pochodzi z tego 
świata, abyście byli ze Mną, tak jak Jezus był w Ojcu. 
56 Przygotujcie się, bo jesteście uczniami, którzy idą śladami Mistrza, który jeszcze raz wspiął się na 
Kalwarię. Te ostatnie słowa nauczania są jak ostatnie chwile w życiu Jezusa. Gdy skończy się rok 1950, 
moje Boskie Słowo nie będzie już przemawiać do was przez te ustniki. Dzisiaj przychodzisz w 
pośpiechu, bo nie chcesz opuścić ani jednej z moich lekcji. Zachowujecie je w waszych sercach, bo 
chcecie być świadkami moich ostatnich słów do ludzkości. 
57 Jesteście tacy sami jak ci, którzy śpiewali Hosanna w Drugiej Erze, kiedy Jezus wjechał do 
Jerozolimy. Dziś, gdy daję wam się poznać w duchu, nie rozkładacie już swoich płaszczy na mojej 
drodze, lecz ofiarujecie swoje serca jako mieszkanie dla waszego Pana. Dzisiaj wasze hosanna nie 
płyną już z waszego gardła, to hosanna wypływa z waszej duszy jako hymn pokory, miłości i poznania 
Ojca, jako hymn wiary w to objawienie, które wasz Pan przyniósł wam w Trzeciej Erze. 
58 Kiedyś, jak i dziś, jesteście tacy sami jak ci, którzy szli za Mną, gdy wjeżdżałem do Jerozolimy. 
Wielkie tłumy otaczały Mnie, urzeczone Moimi słowami miłości. Mężczyźni i kobiety, starcy i dzieci, 
wstrząsnęli miastem okrzykami radości, a nawet kapłani i faryzeusze, obawiając się, że lud się 
zbuntuje, powiedzieli do Mnie: "Mistrzu, skoro nauczasz pokoju, dlaczego pozwalasz swoim 
zwolennikom wywoływać taką wrzawę?". Lecz Ja im odpowiedziałem: "Zaprawdę powiadam wam: 
Gdyby oni milczeli, kamienie by mówiły". Były to chwile radości, kulminacja i uwielbienie Mesjasza 
wśród tych, którzy łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, dusz, które od dawna oczekiwały przyjścia Pana 
w wypełnieniu proroctw. 
59 Z tą radością i weselem lud mój obchodził też wybawienie z Egiptu. Chciałem, aby to 
upamiętnienie Paschy było niezapomniane dla Mojego ludu. Ale zaprawdę, powiadam wam, nie 
poprzestałem na tradycji, składając w ofierze baranka ─ nie, ofiarowałem samego siebie w Jezusie, 
baranku ofiarnym, jako drogę, dzięki której wszystkie moje dzieci znajdą zbawienie. Nawet w Trzeciej 



60 Erze nie podążam za tradycją. Przez Moje Słowo sprawiłem, że przeżywasz na nowo wydarzenia z 
minionych czasów. Wiedzcie jednak, uczniowie, że Prawo, które wam podyktowałem na górze Synaj, 
jest obecne w waszych sumieniach. Ofiara Niepokalanego Baranka, jak również objawienia, które 
wam przyniosłem jako Duch Święty, i nauki, których wam udzielę w przyszłych czasach, wszystko to 
jest obecne w wieczności. 
61 Później będziecie upamiętniać te wydarzenia, lecz wasze upamiętnianie powinno polegać na 
medytacji, prawdziwych postanowieniach odnowy i wypełnianiu się w Mojej Nauce. Nie będziecie 
obchodzić świąt, nie będziecie odprawiać ceremonii ani obrzędów w celu przypodobania mi się, 
zapominając o Prawie. Nie powinniście być tradycjonalistami. Uczniowie spirytystyczni będą zawsze 
wizualizować cierpienia swego Pana, będą odczuwać Jego Boską obecność i będą nauczać swych 
bliźnich, słysząc głos Jego ducha. 
Gdy przyjdzie czas na Komunię Świętą, czyńcie to z modlitwą, wtedy poczujecie, jak Mój Boski Duch 
rozdziela między was duchowy chleb i wino. W ten sposób rozjaśnię wam lekcje, które nadal 
uważacie za owiane tajemnicą. 
62 Przebudźcie się, uczniowie! Weszliście w czas, w którym chrześcijańska ludzkość studiuje Moje 
słowo i proroctwa, pragnąc uzyskać prawidłową interpretację poprzednich objawień. W niektórych 
odkrywam odrobinę światła, inni zbłądzili. W niektórych widzę wystarczającą pokorę, szacunek i 
miłość, aby zrozumieć proroctwa w badaniu. W innych widzę pychę i próżność, a oni tłumaczą 
znaczenie Pisma Świętego narodom w ich pragnieniu sławy. Zaprawde, powiadam wam: oni swoimi 
bledami wprowadzili w blad ludzkosc. 
63 Pamiętajcie, że w Drugiej Erze powiedziałem wam, że poślę wam "Ducha Prawdy", Ducha 
Świętego, i że On wyjaśni wam objawienia, których nie mogliście zrozumieć w tamtym czasie i udzieli 
wam nowych nauk. 
64 Oto Duch Prawdy, Duch Święty, mówi do was o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
65 Czuwajcie i módlcie się, ludzie, bo w modlitwie znajdziecie światło, aby lepiej zrozumieć moją 
naukę. To jest chleb i wino ─ posilcie się, uczniowie, wzmocnijcie się, bo jutro będziecie musieli dzielić 
się tym pokarmem z ludzkością. 
66 Uczcie się ode Mnie, przekazujcie Mój przykład i Moją mądrość, o ludzie, o umiłowani uczniowie. 
67 Wszyscy jesteście robotnikami na mojej ziemi, jedni jako "pierwsi", a inni jako "ostatni", ale 
wszyscy będziecie mogli być "pierwszymi" dzięki waszej gorliwości i waszej duchowości. 
68 W tej godzinie pobożności, w której dusza wasza ofiaruje mi swoje duchowe hosanna, Mój Boski 
Duch zalewa was pokojem, miłością i błogosławieństwem. 
69 Dzięki moim błogosławieństwom legiony dusz, które oczyściły się w duchowej dolinie, otrzymują 
światło. W tym czasie doświadczają oni kontynuacji mojego Dzieła, wznoszenia Nowej Jerozolimy w 
zjednoczonych duszach ludzkich. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 319 
 
1 Przyjmij Mnie jeszcze raz. Kto objawia ci się w tym czasie? Ojciec, Syn, czy Duch Święty? Ja wam 
odpowiadam: to wasz Bóg objawia się wśród was. Jeśli powiedziałem wam w Drugiej Erze jako 
człowiek: "Kto zna Syna, zna Ojca", to mówię wam dzisiaj, ponieważ nie przychodzę do was jako 
człowiek, ale w Duchu Świętym: Ten, kto słucha Jezusa, słyszy i przyjmuje Jehowę, a to jest głos 
Ducha Świętego. 
Nie widzicie w nim trzech osób lub trzech bogów, rozpoznajcie jednego Boskiego Ducha, który 
objawia się w obfitości wśród was w tym czasie w tym głosie, w tym słowie waszego Mistrza 
wszystkich Mistrzów. Poznasz Sędziego, odkryjesz Ojca i poczujesz istotę Ducha Świętego. 
2 W moich ostatnich manifestacjach poprzez ludzkich nosicieli głosu w obecnym roku 1950, będę 
sprawdzał postęp moich uczniów. Poddam ich próbie, wycofując z was nauczanie. Ukażę wam 
bowiem, kto jest bardziej zaawansowany w Moim nauczaniu, a kto pozostaje w tyle. Ja wiem 
wszystko. Lekcje i testy, których udzielam, będą służyć temu, żeby każdy z was miał wewnętrzną 
wiedzę o swoim postępie, stagnacji lub regresie. 
3 Wnoszę coraz więcej światła do waszej duszy, abyście po ustaniu Mojego Słowa pozostali 
oświeceni, a potem, jak już wam powiedziałem, byli promiennymi latarniami na tym morzu 
namiętności i burz, które tworzy wasz świat. 
4 Ci, którzy mają wielką wiarę we Mnie, pokornie przygotowują swoją duszę na przyjęcie w niej tego 
wszystkiego, co przekazuję w tym czasie. Ale są jeszcze uczniowie, którzy otwierają szeroko oczy 
swojej duszy, ponieważ pragną odkryć prawdę o Mojej Obecności w zaświatach. 
5 Wątpliwość nadal zajmuje niektóre serca i zastanawiają się, czy to ja, czy nie. Jeszcze niektórzy są 
zdezorientowani niektórymi Moimi słowami i objawieniami. Ale pytam się ciebie: Dlaczego, skoro 
jesteście w Trzeciej Erze? Zostawcie wątpliwości Tomaszowi, bo on żył w Drugiej Erze. Ale pamiętajcie 
lekcję, której mu udzieliłem i wszystko, co zamanifestowałem w tym czasie, aby zniszczyć 
materializm, aby usunąć zwątpienie tych ludzi. Ale dziś, w Trzeciej Erze, gdy w waszej duszy i w 
waszym sercu nagromadzone są nauki i objawienia z minionych czasów i z Trzeciej Ery, dlaczego 
wciąż wątpicie? Dlaczego zastanawiacie się w swoim wnętrzu, czy to jest Ja, czy nie, czy w tej pracy, 
którą obecnie otrzymujecie, jest prawda czy fałsz? 
Przemawiam w ten sposób tylko do tych, którzy wątpią, do tych, którzy zmagają się wewnętrznie, 
ponieważ są to ostatnie czasy Mojego objawienia się poprzez intelekt człowieka. Ale ja wam mówię 
na nowo: "Błogosławieni, którzy uwierzyli nie widząc!". 
6 Pamiętacie razem z waszym Mistrzem wydarzenia, które miały miejsce w Drugiej Erze. Nauczyłem 
cię, że pozostawiłem w twojej duszy naukę, którą ci wtedy dałem. Każde z Moich dzieł i Moich słów 
było aktem życia wiecznego, które ci dałem. Krew, którą przelałem, aby wskazać wam drogę do 
waszego zbawienia, jest wciąż świeża i będzie wieczna w duszy wszystkich Moich dzieci. To bowiem, 
co wypłynęło wtedy z Mojego ciała, było symbolem życia, które przelałem, przebaczenia, którym 
ogarnąłem wszystkich grzeszników, światła, którym rozpaliłem wiarę w niewierzących, światła, 
którym rozwiałem wszystkie ciemności tej ludzkości. To życie duchowe jest wieczne w tobie, w tej 
krwi, która zawsze będzie świeża w twojej duszy. 
7 Kiedy stałem się człowiekiem, aby przynieść ludziom zbawienie, zbawienie i światło, nie 
przyszedłem tylko do nich. Był to czas wyznaczony przez Mojego Boskiego Ducha, by wyruszyć do 
wszystkich dusz, nie dając żadnego pierwszeństwa światom czy stopniom rozwoju. Dlatego po 
wypełnieniu Mojego posłannictwa jako Mistrza pośród was, Duch Mój udał się do wszystkich domów 
zamieszkałych przez dusze Pańskie. Bo chociaż mieliście obietnicę Mesjasza, to obietnica ta nie była 
przeznaczona jedynie dla dusz wcielonych, ale także dla tych, które oczekiwały Mnie w zaświatach ─ 
dla tych, którzy w zadośćuczynieniu, w odkupieniu, w gromadzeniu duchowych doświadczeń 
oczekiwali dnia, w którym Odkupiciel wszystkich dusz przyjdzie, aby otworzyć drzwi. 
8 Stało się więc tak, że ─ po dokonaniu Mojego dzieła wśród was i po otwarciu bram Mojego 
Królestwa przez Moją ofiarę miłości dla wszystkich Moich ziemskich dzieci ─ zwróciłem się do innych 
dusz i dałem im również wolność. Ale jednych spotkałem z ludzką "szatą", a innych z innymi 
"szatami". Lecz zaprawdę powiadam wam, nigdy te "szaty" nie były dla mnie ważne, lecz wznosząca 



się ewolucja dusz. Przychodzę bowiem, aby uwolnić ich od niedoskonałości i materializmu, aby 
oczyścić ich Moją nauką, aby dać im białą szatę, bielszą niż oślepiająca biel śniegu, o której często 
mówiłem wam w tym czasie. 
9 Tak jak wtedy poszedłem odwiedzić jednych i drugich w ich różnych światach, tak w Trzeciej Erze 
znów poszedłem do wszystkich. Po raz kolejny objawiłem się duszom zamieszkującym cały 
wszechświat. Zaiste, ustanowiłem więzy miłości, dążąc do jedności wszystkich dusz. Chcę jednak, aby 
Moje dzisiejsze objawienie było doskonalsze od tego z czasów minionych, abyście przez nie mogli 
wkrótce mnie dosięgnąć, abyście przez objawienie z ducha na ducha mogli z większą doskonałością 
odbierać natchnienia Ojca, Jego przykazania, Jego upomnienia i Jego sprawiedliwość. 
10 Jako Duch Święty, poświęciłem Trzeci Czas na zadanie oświecenia wszystkich dusz, aby już nigdy 
nie upadły, aby zbawić tych, którzy zbłądzili, aby nawrócić tych, którzy są zaślepieni i oczyścić tych, 
którzy bardzo się splugawili, aby uwolnić ich z łańcuchów wstydu, hańby, zbrodni i wyrzutów 
sumienia ─ wszystkich tych, którzy ciągną za sobą, odciśniętą w ich duchu, całą historię ich 
przewinień, ich pogwałcenia Mojego Prawa. 
11 Wszystko we wszechświecie jest mądrze uporządkowane. Przemawiam w tym czasie do światów, 
do wszystkich Moich dzieci, w formie, w jakiej muszę dać się poznać każdemu z nich, aby 
doprowadzić ich do doskonałego dialogu ducha z duchem, aby doprowadzić ich do doskonałości, 
która jest celem, który czeka wszystkich. Czy jesteś najbardziej zaawansowanym duchowo 
człowiekiem we wszechświecie? Nie pytaj, aby wiedzieć, bo nie można zrozumieć, to. 
12 W Drugiej Erze powiedziałem wam: "W domu Ojca jest mieszkań wiele". Dziś mówię wam w 
waszym języku: We wszechświecie stworzonym przeze mnie jest wiele światów zamieszkałych przez 
dzieci Mojego Boskiego Ducha. Wszyscy jesteście braćmi i siostrami we Mnie, wszyscy jesteście do 
Mnie podobni, i choć obecnie różnicie się w swoich niedoskonałościach, w doskonałości wszyscy 
będziecie tacy sami. Do tej doskonałości prowadzę was, a żebyście ją osiągnęli, przygotowuję was, 
uczę was, sprawdzam was i pracuję nad wami. Wprowadzam was wszystkich jednakowo na drogę do 
obcowania z Moim Boskim Duchem i prowadzę was do obcowania między sobą. Kiedy ta komunia 
między duszami będzie pełna? Jeszcze o tym nie wiesz. Wiele będzie się mówiło o wielu 
manifestacjach, w które niektórzy wierzą, a inni im zaprzeczają. Ale Duch będzie manifestował, Duch 
będzie mówił, Duch będzie panował na całej kuli ziemskiej. 
13 Do tego wszystkiego mówię wam, że to nie jest ziemski dzień, to nie jest tylko kilka godzin, które 
wam poświęcam, abyście przeniknęli do świata światła i do otchłani ciemności w poszukiwaniu dusz, 
które na Mnie czekają. Nie, ludzie, to jest cały okres czasu, to jest cały wiek w wieczności, 
przeznaczony przeze Mnie od samego początku stworzenia, by przyjść do wszystkich jako Duch 
Święty, objawiając się zgodnie z postępem dusz w Trzeciej Erze na wyższym poziomie i z większą 
doskonałością. 
14 Dziś nie patrzycie poza swój świat, tak że ani wasz duch, ani spojrzenie, ani umysł nie są w stanie 
zgłębić tego, co jeszcze nie jest wam znane i co przychodzi do was z szacunkiem i posłuszeństwem, 
abyście to przyjęli ─ poprzez modlitwę, ewolucję w górę, która prowadzi was do Mnie i do Mojego 
Świata Duchowego, który ma za zadanie was chronić. 
Dzięki temu postępowi w górę, dzięki korzyściom, jakie czerpiecie z tego, co wam objawiam w tym 
czasie, uda wam się poznać to, co chcecie poznać dzisiaj z ciekawości, a co poznacie jutro z powodu 
sprawiedliwości, jako rekompensatę, jako nagrodę, o umiłowani uczniowie Pana! 
15 Zbliża się czas, kiedy zostawię was bez tego Słowa. Kiedy już nie będziecie go słyszeć, wielu będzie 
smutnych, inni będą oziębli, ale pozostali pozostaną silni w wierze. Jeśli jednak zapytacie Mnie dzisiaj, 
jakie jest Moje Boskie pragnienie, odpowiem wam: abyście wszyscy byli mocni w wierze, abyście się 
przygotowali, zanim zakończę wśród was to słowo. 
Zbadaj moje Dzieło, jeśli chcesz, abyś był przekonany, abyś był wytrwały, abyś później nie zwątpił. To 
bowiem sprawi, że będziesz cierpiał i potykał się, ponieważ to zwątpienie pozostawi w tobie silny ból, 
przez który twoje sumienie przypomni sobie o sobie. Ale Ja nie chcę, aby moi uczniowie nosili w 
sumieniu jakikolwiek wyrzut, chcę tylko, aby odczuwali pokój mojego Ducha. 
16 Jeśli ten lud nie wie, jak się przygotować, jeśli nie skorzysta z moich ostatnich nauk, później będzie 
tęsknił za moim słowem, a czas, próby, nieszczęścia i bezsensowne słowa ludzi sprawią, że zwątpi. 
Wtedy uczeń będzie musiał zatrzymać się w drodze i zadać sobie pytanie, czy to, co usłyszał, było 



prawdą, czy też nie było prawdą, a potem, gdy tylko pozorna cisza odpowie na jego wątpliwości, 
podniesie twarz i powie do Ojca: "Panie, chociaż obiecałeś, że pozostaniesz z nami na zawsze, 
dlaczego Twoje dzieci Cię nie widzą? Dlaczego nasze uszy nie słyszą cię? Dlaczego nasze serca nie 
czują bicia Pana? Dlaczego nie objawiasz się nam jasno?". 
17 A kiedy zobaczysz doktryny ludzi i instytucji religijnych wznosi się w wielkich konkursach i 
postępuje w ich sposób, wygrywając "bitwy", powiesz: "Gdzie jest praca Ojca poszedł? Dlaczego On 
milczał i pozostawił nas samych jako ofiary ciosów losu i niebezpieczeństw?" 
Będziesz miała bardzo duże wątpliwości, tak jak inni Moi uczniowie w innym czasie, a wątpliwości 
będą jeszcze większe, gdy przypomnisz sobie wiele Moich słów, które według złych interpretacji nie 
spełniły się, i wtedy powiesz: "Dlaczego Jego słowo nie miało skutku ani mocy, aby pozostawić Jego 
lud zjednoczony? Dlaczego On nie dokonał, z całą Swoją mocą, cudu połączenia tego 
spirytualistycznego ludu Pańskiego w jedno serce? Dlaczego w czasie, gdy nauczał swoich uczniów, 
ludzie nie przychodzili ze wszystkich narodów świata, aby Go słuchać? Dlaczego nie było pokoju 
wśród ludzi, kiedy On zstąpił z mocą przez Swój Uniwersalny Promień? Dlaczego Jego rozstanie było 
tak smutne? Dlaczego odszedł od nas w milczeniu, nie będąc wysłuchanym ani uwielbionym przez 
cały rodzaj ludzki?" 
18 Wszystko to będzie dręczyć twoje serce w ogniu wątpliwości, ale ja nie chcę, aby tak się stało. 
Chcę, żeby wasza dusza, uwolniona od wszelkich wątpliwości i niepewności, nie żądała od Ojca 
niczego, co oznacza materializację dla jego Boskiego Ducha. Nie chcę, abyście po ustaniu Mojego 
słowa żądali, abym uczłowieczał Siebie, ograniczał Siebie lub przybierał postać Jezusa jako człowieka. 
Chcę, aby twoja dusza prawdziwie poszła za Mną, nie tylko z powodu pragnienia odczuwania Mnie, 
nie z powodu siły potrzeby twojej duszy, aby Mnie widzieć i słyszeć, ale abyś odczuwała Mnie z 
powodu prawdomówności, postrzegając Mnie w równowadze swojej duszy poprzez wierność swojej 
istoty. Wtedy bowiem ujrzycie Mnie większego, doskonalszego i niezmiennego. 
19 Pamiętaj, że ludzie czuli się oszukani w tych Drugich Czasach. Oczekiwali Mesjasza pełnego 
ziemskiej mocy, który wyzwoli Izraela z niewoli ludzi. Oczekiwali wojowniczego księcia, pana nad 
armiami, narodami i ziemiami. Lecz gdy usłyszeli słowa tego cichego i pokornego Mistrza, który mówił 
tylko o dziełach swego Ojca, i który obiecał im lepsze królestwo niż królestwa ziemi, który ogłosił 
duchowe zwycięstwo swej nauki, który zapowiedział im sprawiedliwość dla tych, którzy wylewają łzy 
za ubogich duchowo, za chorych, za poniżonych, dla niewolników ─ następnie dla tych, którzy czuli się 
oszukani, którzy oczekiwali na zbliżający się czas ich ziemskiego wyzwolenia i uwielbienia tego Pana ─ 
dla tych, którzy pragnęli zobaczyć Go siedzącego na tronie tego świata i ujrzeć berło sprawiedliwości 
po Jego prawicy, aby sądzić narody, aby ujarzmić wielkie królestwa tego świata. 
20 Gdy nadeszła noc aresztowania Mistrza, ich serca były wstrząśnięte w obliczu takiej łagodności, bo 
Pan nie opierał się, bo nie uderzył swoich wrogów z jego mocy, bo pozwolił się ciągnąć jak łagodny 
baranek do miejsca czaszki. A kiedy Jego apostołowie zobaczyli szyderstwa i drwiny ze strony tego 
ludu, nawet oni odeszli zdumieni i podejrzliwi. I zadawali sobie pytanie: "Dlaczego wydarzenia 
potoczyły się w ten sposób?". Czuli wielką miłość do swego Mistrza, i uczynił ból Jezusa ich, ale nie 
były jeszcze duchowo przebudzony, ani nie ich duchowe oczy otworzyć na światło prawdy. A kiedy 
zobaczyli Go tam, na miejscu czaszki, i byli świadkami Jego śmierci na tym haniebnym drewnie tortur, 
i widzieli Jego krew spływającą jak krew każdego człowieka, zwątpienie ogarnęło ich serca. 
21 Jak mogliby rozpocząć i kontynuować dzieło swego Mistrza? Jak będą kontynuować ten przykład 
odkupienia? Ale Mistrz przeszedł przez śmierć, aby powstać pełen chwały i życia ponad wszystkie 
rzeczy stworzone. On kontemplował swoje i cierpiał wątpliwości swoich uczniów, a jako dalszy 
dowód Jego nieskończonej miłości, po Jego zmartwychwstaniu pozwolił się zobaczyć przez kobiety, 
które kochały go niezachwianie i poszedł za nim, że mogą one świadczyć swoim uczniom o tym, co 
widzieli i słyszeli. Ale pomimo tego świadectwa, ci zwątpili. Koniecznym było, aby Mistrz objawił się, 
rozproszył ciemności zwątpienia i zapalił światło w tych wszystkich sercach. Ale był jeszcze uczeń, 
który najbardziej wątpił ─ Tomasz, który powiedział, że tylko wtedy, gdy będzie mógł dotknąć ran 
swego Mistrza własnymi palcami, będzie mógł uwierzyć, że On zmartwychwstał. I dlatego Mistrz 
musiał przekonać go również w jego wątpliwościach. 
22 Gdy Mistrz zastał swoich uczniów samych i wzburzonych, bo niektórzy wierzyli w 
zmartwychwstanie Mistrza, a Tomasz wątpił, Pan ukazał się wśród nich i powiedział: "Pokój mój niech 



będzie z wami!". Wezwał Tomasza do siebie, pokazał mu swoje rany i powiedział do niego: "Włóż w 
nie swoje palce, Tomaszu, i nie wątp, bo prawdziwie Ja jestem". 
Ale Tomasz, żałując swego zwątpienia w tym momencie, zawołał ─ pokonany w swym niedowierzaniu 
─ "Panie mój!". Lecz Ja rzekłem do niego: "Ponieważ Mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy 
wierzą nie widząc." 
23 Czy chcesz nosić z tobą w swoim duchu na zawsze ten kochający wyrzut Jezusa, Mistrza? A że 
znowu mówię wam: "Uwierzyliście, bo widzieliście?" Nie, uczniowie Ducha Świętego ─ nie, uczniowie 
Trzeciej Ery! Nie miejcie w sobie zwątpienia, usuńcie je już teraz, patrzcie na Mnie w Duchu, patrzcie 
na Mnie w Mojej prawdzie i Mojej istocie, abyście później, gdy zabraknie wam tych przejawów, mogli 
patrzeć na Mnie przez miłość i wiarę spojrzeniem duchowym, czystym i wolnym od zwątpienia i 
zmazy. 
24 Aby przystąpić do wypełniania swojej misji, nie czekajcie, aż będę mógł wam powiedzieć tylko 
przez jasnowidzów: Powstań i czyń swoją powinność, nie oczekuj ode mnie, że stanę się znowu 
człowiekiem, aby znaleźć wiarę. Stało się to w Drugiej Erze, ponieważ było to tak konieczne. Mistrz 
bowiem nie mógł więcej wymagać od swoich uczniów w tym czasie, gdy człowiek zaczynał przenikać 
swoim duchem do niezgłębionych sfer zaświatów. 
Ale wy, którzy jesteście tymi, którzy żyją obecnie i tymi dawnymi, którzy rozwinęli wasze dusze, 
których często poddawałem próbie i do których często przemawiałem poprzez ludzki intelekt, aby 
przynieść wam prawdę i dokonać wielkich objawień, czy moglibyście zwątpić, czy moglibyście popaść 
w materializację, czy moglibyście pozwolić, aby miłość waszego serca oziębła, a wasza dusza zboczyła 
z drogi po ustaniu Mojego słowa? Nie, uczniowie, mówię do was w tej chwili i jeszcze wiele razy 
przygotuję was przez Moje słowo, aby w waszej duszy było tylko światło, siła, determinacja i 
niezniszczalna gorliwość wiary wobec wszystkich prób. 
25 Gdy objawiłem się duchowo Moim uczniom z Drugiej Ery, poczuli oni w swoich duszach prawdziwą 
miłość. W tym czasie połączyli się w braterskim uścisku i duchowej sile, aby kontynuować dzieło 
swego Mistrza. Gdy pozbyli się wątpliwości, powiedzieli pełni radości: "Zaiste, prawdziwie byliśmy z 
Mesjaszem, z Synem Bożym, prawdziwie żyliśmy ze Zbawicielem świata, On nas nie zwiódł. On jest 
Życiem, On jest Zbawicielem, On jest Prawdą, Jego Królestwo nie jest z tego świata, Jego domem jest 
Wieczne Królestwo, z którego patrzy na nas dzisiaj, mówi do nas i pozwala się widzieć. On obiecał, że 
będzie z nami na zawsze. I rzeczywiście, jesteśmy zjednoczeni, miłujemy się wzajemnie i będziemy o 
Nim świadczyć wobec wszystkich narodów ziemi." 
26 Czy wiecie, czy po ustaniu mojego słowa dojdzie między wami do prawdziwego zjednoczenia, 
kiedy odczujecie brak mojego słowa w głębi waszego serca i waszej duszy, kiedy mój świat duchowy 
również nie będzie już rozbrzmiewał wśród was swoim słowem przez nosicieli darów? Wtedy 
wspólnoty będą się wzajemnie poszukiwać, a ci, którzy do tej pory pozostawali z dala od siebie i 
pracowali po swojemu, będą szukać swoich braci i sióstr, będą służyć ciepłem i obecnością innych, 
radą i pomocą. Będą prosić o Moje słowo, a niektórzy będą szukać uzdrawiającego balsamu w kręgu 
innych, a Ja przyjdę ponownie, aby się objawić. 
27 Tak, ludu Mój, i będę mówił blisko waszego duchowego ucha, i wszyscy Mnie ujrzycie, a te jasne 
zapowiedzi, które wam daję, a o których dziś nie wiecie, w jaki sposób się dokonają, przyjdą w sposób 
pewny i jasny, aby was wprowadzić na właściwą drogę. Będą twoją obroną, twoją zachętą, abyś nigdy 
nie myślał, że idziesz sam. 
Będę was zaskakiwał na drogach, w waszym duchowym wypełnianiu misji, w ziemskim wypełnianiu 
obowiązków, a także w waszych przewinieniach. Ja wybiorę odpowiedni moment, aby dać się odczuć 
na drodze każdego z Moich uczniów. Będę obecny i odczuwalny w waszych spotkaniach, będziecie 
odczuwać Moje ciepło, oddech Mojego Ducha i otrzymywać Moje natchnienia. 
28 Chcę, abyście wierząc we Mnie coraz bardziej, mieli wiarę między sobą, aby nie powstało wśród 
was fałszywe świadectwo, aby z waszych ust nie wyszło kłamstwo, które uczyniłoby was wielkimi lub 
znanymi wśród ludzi lub ludzkości. Biada temu, kto mówi kłamstwo! Biada temu, kto by powiedział: 
"Widziałem Mistrza", nie widząc Go! Biada temu, kto by powiedział: "Otrzymałem to poselstwo od 
Pana", nie otrzymawszy go! Bo wtedy moje natchnienie zostanie mu odebrane, a odzyska je tylko 
przez oczyszczenie się ze swoich plam. Nie nadużywajcie mojego imienia, nie używajcie mojej pracy 
do kłamstwa, nie nadużywajcie mojego ducha ani mojej pracy, aby przykryć nim swoje oszustwo. 



29 Chcę, żebyście mówili tylko prawdę, żebyście, jeśli nigdy nie otrzymacie ode Mnie natchnienia lub 
objawienia, zgadzali się z tym i nie kłamali, bo wtedy nikt nie będzie mógł was oskarżyć. Ale pytam 
cię: Kim może być ten, kto nic ode mnie nie otrzymuje? Kim może być ten, kto nie cieszy się Moimi 
natchnieniami, kto nie otrzymuje Moich pouczeń i nie odczuwa Moich przejawów? Nie wycofam się 
w obliczu waszych przewinień. Ja zawsze będę z wami, pozostawiając was przemienionych w 
proroków, ale jako proroków prawdy, a nie jako fałszywych, którzy wychodzą na ulice, chlubiąc się 
swoim proroctwem. 
30 W pierwszych dniach moi prorocy wyszli na ulice, głosząc poselstwo Pana. Ale ileż w nich było 
pokory, ile siły i wiary! Czasy się zmieniły i dziś nie można wyjść na ulice, wiejskie drogi, czy 
targowiska ludzi, wykrzykując moje przesłania na najwyższych obrotach swoich płuc. Dzisiaj musicie 
wiedzieć, kiedy nadszedł dla was moment, aby mówić, działać lub modlić się. Jeżeli tak się 
przygotujecie, mój lud nie będzie wątpił w wasze własne świadectwa. 
31 Gdy będziecie bliscy próby, gdy Moja sprawiedliwość będzie odczuwalna wśród narodów ziemi, a 
także wśród was, gdy zechcę wam wyjawić jakieś wydarzenie, wybiorę spośród was jednego, aby was 
ostrzegł i oznajmił wam, co się stanie. Wybiorę dwóch, trzech lub tylu, ilu będzie potrzebnych, aby 
potwierdzić tę wiadomość. Nie wątpcie jednak, bo czyniąc to, prosilibyście Ojca o jeszcze większe 
objawienie. 
Czy nie wiecie, że w tym Trzecim Czasie Mistrz powiedział wam: "Czas korzyści dobiegł końca?" Jeśli 
wtedy powiesz: "Tak, Ojcze, korzyści materialne się skończyły, ale korzyści duchowe, które nam 
obiecałeś." Na to Ja wam odpowiadam: "Tak, moje dzieci, ale jeśli prosicie Mistrza, aby stał się 
człowiekiem, to to wasze pragnienie należy do ziemskich korzyści, a ten czas już się skończył." 
32 Dlatego uwolniłem was od wielu tradycji, ponieważ chcielibyście sprofanować i zdegradować 
sposób oddawania czci objawiony waszemu duchowi przez Ojca ─ sposób oddawania czci owinięty w 
łaskę i doskonałość ─. Pozwolicie, by zdegenerowała się w obrzędy, w ceremonie i światowe 
festiwale, by coraz bardziej zajmowała się zewnętrznym kultem, przestrzeganiem tradycji, a nie 
wypełnianiem Prawa i Nauki. Dlatego, ku smutkowi jednych i radości innych, uwolniłem was w tym 
czasie od wielu tradycji, od wielu praktyk religijnych, do których dusza wasza była przywiązana. 
Teraz, krok po kroku, odkrywacie prawdziwą świątynię, którą znajdujecie zarówno w sobie, jak i na 
zewnątrz, w nieskończoności wszechświata. Dziś uświadamiacie sobie, że prawdziwy ołtarz znajduje 
się w waszych sercach, że wiara jest latarnią, którą macie zapalić dla Mnie, że kwiaty, ofiary, wasze 
dzieła, wasze zasługi mają być ─ że obrazem waszego Pana jesteście wy sami, abyście mogli Mnie 
oglądać przez was. 
33 Dzisiaj uświadamiacie sobie, że źródłem łaski jest Mój Boski Duch ─ niewyczerpane źródło 
doskonałości i błogosławieństw ─ że Ja jestem Dziełem, ponieważ Moje własne Dzieło jest we Mnie i 
jest ono nieskończone i powszechne ─ że Ja jestem Pasterzem wszystkich dusz, które idą za Mną w 
chwalebnej liczbie i że w końcu wszystkie dojdą do jednej przeszkody, którą jest doskonały pokój, 
który jest wiecznym domem dusz w zaświatach, i że dom Ojca jest wszędzie, a wy nigdy nie 
opuściliście tego domu. 
34 W ten sposób wasza dusza rozwinie skrzydła i zobaczy nieskończoność poprzez przestrzeń, 
wieczność poprzez czas, doskonałą i świetlistą drogę, która doprowadzi was do Ojca poprzez "Drogę". 
Wtedy zapomnicie o tradycjach, które były przeszkodami i pułapkami, i pozostawicie za sobą na 
drodze rutynę, która była tylko murem, który zatrzymywał waszą duszę, a obrazy, przedmioty 
fanatyzmu pozostaną za wami, a wasza dusza będzie szła szybko i swobodnie, pełna zapału, radości, 
nadziei i wiary, ku swojej duchowej przyszłości. 
35 Wszystko, co dusza uważała za laskę, aby utrzymać się w pionie, aby się opierać, aby wierzyć i 
kochać Mnie, będzie nadal do jej dyspozycji, aby patrzeć na Mnie swoim duchowym wzrokiem, aby 
ufać w Odwiecznego i Prawdę, którą w tym czasie objawiłem wam w obfitości. Dzięki przygotowaniu 
jednych przezwyciężam niedoskonałości innych. Przez wasze pragnienie postępu, zbliżenia się do 
Mnie, rozwoju w górę, ideału i zrozumienia w Moich Boskich Dziełach, przychodzę i objawiam się, 
rzucam się między was jako mądrość i jako światło. 
36 Krew Jezusa, przemieniona w Światło Odkupienia, weszła do wszystkich dusz jako zbawienie i 
nadal to czyni. Wiecznie Mój Duch daje zbawienie i światło, nieustannie pozwalam, aby promienie 



Mojego światła przenikały tam, gdzie panuje ciemność, nieustannie Mój Boski Duch wylewa się na 
wszystkie Moje dzieci nie jako ludzka krew, ale jako odkupieńcza moc, jako duchowe życie. 
37 Wasza przyszłość czeka na was, czasy te zbliżają się i nadchodzą, a wraz z nimi przyjdą ludzie, 
tłumy, żądne wiedzy duchowej, pragnące rozwiać swoje wątpliwości i znaleźć dla swych dusz drzwi 
do światła i pokoju. 
38 Ludzie przyjdą, a wśród nich "Tomasz", reprezentowany przez naukę i materializm, z czujnymi 
oczami, aby badać; i to nie tylko oczami, ale także palcami dłoni, aby skanować, dotykać, ponieważ 
tylko w ten sposób może uwierzyć w moją obecność i w wydarzenia duchowe, które będą miały 
miejsce jedno po drugim wśród ludzkości i którym ludzie muszą dawać świadectwo, aby "Tomasz 
trzeciej ery" w swoim zwątpieniu i swoim materializmie został pokonany przez moją miłość. 
39 Przygotujcie się, abyście mogli być apostołami wiary, abyście byli gorliwymi uczniami, którzy 
świadczą nie tylko słowami, ale i czynami. W ten sposób, twoje przykłady będą pokonać hard-
heartedness mężczyzn. Będę czynił cuda i dawał dowody, które naprawdę oświecą niedowierzanie 
tych, którzy do was przyjdą. 
40 Nie żądam od was niczego niemożliwego, nie będzie dla was żadnych trudnych prac do 
wykonania, wystarczy mi wasze przygotowanie, wasza modlitwa i wasza wiara, a całą resztę Ja 
uczynię, o moje kochane dzieci! 
41 Wszystko, czego nie możecie uczynić, każdą trudność, jaką napotkacie, pozostawcie Mnie, a Ja 
uczynię wszystko możliwym. Wtedy ludzie doświadczą, że to, co jest niemożliwe dla człowieka, staje 
się rzeczywistością dzięki waszemu pośrednictwu. Nie będą w stanie przypisać tych cudów istotom 
ludzkim, a w swoim zdumieniu będą musieli udać się w zaświaty, aby zastanowić się nad najwyższą i 
wzniosłą mocą. 
42 Objawię się w chwale, aby zgładzić grzech ludzi. Przed ludzką mocą objawię się jako Mądrość i 
Boska Nauka. Zawstydzę też materializm ludzkiej nauki. Dla wszystkich wspólnot religijnych i 
instytucji ludzkich przyjdę jako Zbawiciel ─ tak zapowiedziałem. Na polach niezgody i walki będę 
obecny z Moją niewidzialną bronią pokoju, z Moim obosiecznym mieczem, aby zniszczyć wszelki 
grzech i zepsucie. 
43 Przyszedłem jako Wielki Wojownik, gdyż ludzie pragną mnie widzieć i oczekują mnie liczni, którzy 
zamieszkują ziemię. Jako wojownik przybyłem w prawdzie i w duchu. Moja wojna rozpoczęła się 
dawno temu, a jednak ledwie się rozpoczęła: najtrudniejsza, najstraszniejsza z tych walk ma dopiero 
nadejść, a do tej walki pójdziecie wy, którzy obecnie szkolicie mnie na żołnierzy. Wiecie jednak, że 
Moja wojna nie polega na niesprawiedliwości, ale właśnie na sprawiedliwości nad ludzką 
niesprawiedliwością. Moja miłość będzie wykorzenić hipokryzję, egoizm i niegodziwość człowieka. 
Mój pokój usunie wszystko, co nosi w sobie ziarno i fundament nienawiści, niezgody. Cóż więc 
oszczędzi Mój niewidzialny miecz, który wkładam w twoje ręce? Życie Moich dzieci, delikatność i 
cnota. Wszystko inne upadnie. 
44 Jeśli zobaczę iskrę miłości do mnie, atom prawdomówności, odrobinę miłości lub współczucia dla 
innych, to wszystko to oszczędzi moją broń. Dlatego możecie teraz zrozumieć, że ta walka będzie 
bardzo wielka wśród was. Ale to nie dzieje się tylko wśród ludzi, ta walka jest uniwersalna. Wszystkie 
dusze, po tej walce, zrobią krok w kierunku prawdziwego życia, krok w kierunku postępu, 
zdecydowany krok w kierunku Mnie, w prawdzie i w duchu. 
45 Czy nie czujecie, że życie duchowe wokół was jest w stanie wzburzenia? Czy nie czujecie, że w 
waszej duszy słychać ryk tej wielkiej bitwy? Nawet w chwili waszego głębokiego snu wasza dusza 
walczy i zmaga się, uwalnia się i pracuje w misji, którą jej wyznaczyłem. 
46 Są to wielkie bitwy, które mój uczeń Jan widział dzięki darowi proroczemu. Widział armie, które są 
tymi samymi, które są w pełnej bitwie dzisiaj. 
47 Jeszcze nie nadeszła zaciętość walki, dlatego nieustannie was nauczam, aby was przemienić w 
dzielnych żołnierzy Mojej nauki, Mojego Prawa, które mówi do swoich żołnierzy: "Miłujcie się 
wzajemnie!". 
48 Tak mówi do was, o umiłowani ludzie, w Trzeciej Erze, Wielki Wojownik, Książę Armii. Powstań z 
tym mieczem miłości, chwyć go, wyciągnij z pochwy i pokonaj wszelką nienawiść i wszelkie zło, które 
istnieje w ludzkości. 



49 Wiecie, że z Mojego "Wysokiego Tronu" ogarniam wszechświat Moim pokojem i 
błogosławieństwami. 
50 Wszystko jest przeze mnie błogosławione w każdej godzinie, w każdej chwili. Ode Mnie nie 
pochodzi, ani nigdy nie będzie pochodzić, żadne przekleństwo ani potępienie dla Moich dzieci. 
Dlatego nie widząc ani sprawiedliwych, ani grzeszników, spryskuję wszystkich moimi 
błogosławieństwami, moim pocałunkiem miłości i moim pokojem. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 320 
 
1 Błogosławiony niech będzie rodzaj ludzki, ponieważ miał wcieloną obecność swego Pana. 
Szczęśliwy niech będzie rodzaj ludzki, ponieważ otrzymał to dziedzictwo miłości. 
2 Moje istnienie na świecie przez Jezusa miało miejsce w ziemi palestyńskiej, moje przepowiadanie 
trwało tylko trzy lata, było tylko kilka wiosek, które odwiedziłem, a tłum, który towarzyszył mi na 
Kalwarii nie był zbyt liczny. Niemniej jednak to słowo, które wyszło z ust Jezusa, dotarło do ludzkości 
wszystkich czasów. 
Nie trzeba było udawać się do wszystkich ówczesnych krajów w poszukiwaniu uczniów, bo 
wiedziałem, że Moje słowo, jak ziarno, wkrótce zostanie wyniesione z tej ziemi, aby rozproszyć się po 
wszystkich ludach kuli ziemskiej. Ci, którzy słyszeli Jezusa i byli świadkami Jego "śmierci", byli tam 
zastępczo dla wszystkich pokoleń, które przyjdą później. Bo istota mojej nauki i miłość, z jaką 
przelano tę krew, były przeznaczone dla wszystkich. 
3 Nie potępiajcie tego ludu za to, że nie uznawali Jezusa za Mesjasza i że złożyli Go w ofierze. Nie 
bądź oburzony na myśl, że On, którego wyśmiewali był sam Bóg. Zaprawdę, powiadam wam: Ja sam 
jestem sędzią. Wielu z tych, którzy niesprawiedliwie potępiają tych ludzi i nie przebaczają im tego, że 
poświęcili Mistrza, noszą w swych sercach przygnębienie, nie zdając sobie z tego sprawy, ponieważ 
zajęli miejsce, które nie należy do nich. 
4 Podobnie jak wtedy, gdy wisząc konając na krzyżu, w obliczu tłumu, który ucztował na moich 
cierpieniach, zawołałem: "Ojcze mój, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", to samo zdanie 
mógłbym powtarzać codziennie, zwracając się do was. Bo chociaż od urodzenia znacie Moje imię i 
macie w duchu Moją naukę, Moje przykazania i Moje prawa, to jednak nie przestajecie rzucać na 
Mnie obelg i wyśmiewać się z Moich zasad. 
5 Przeżyliście trzy epoki duchowych objawień, a jednak ludzkość nie wzniosła jeszcze świątyni, na 
którą czekam. Jednak w tej Trzeciej Erze ludzie wzniosą na dnie swoich serc Święte Świętości, gdzie 
będzie Arka, czyli dusza, która przechowuje w sobie tablice Prawa, które jest w waszym duchu. 
6 Dla was moralna i duchowa przemiana ludzkości wydaje się niemożliwa, ponieważ jesteście bardzo 
oddaleni od zasad, które zostały wam objawione. Nie możesz sobie wyobrazić, a tym bardziej 
uwierzyć w świat, w którym panuje miłość, pokój i sprawiedliwość. 
7 Mówię wam, że nie możecie w to wszystko wierzyć, bo nie chcieliście zbadać znaczenia mojego 
słowa, ani moich dzieł. Jeśli poświęcilibyście trochę swojego czasu na duchową kontemplację, 
otrzymalibyście wielkie inspiracje i osiągnęlibyście mądrość. 
8 Kto z ludzi 2000 lat temu miał jakiekolwiek pojęcie o obecnym świecie, który stworzyłeś przez moc 
swojej inteligencji? Nikogo. Dlatego nie uwierzono w wiele starożytnych proroctw, które zapowiadały 
dzisiejszy świat. 
9 Prorokuję wam o nowym świecie i uduchowionej ludzkości, ale kiedy to słowo stanie się znane, 
znowu nie zostanie uwierzone. 
10 Pokolenie za pokoleniem przeminie, arogancja ludzi rozpęta burze i powodzie, zarazy i plagi, a 
biadolenie ludzkości wstrząśnie kosmosem. Ale po tym wszystkim, nowi mieszkańcy Ziemi rozpoczną 
życie w introspekcji i uduchowieniu, korzystając z ogromnego skarbu doświadczeń przekazanych im 
przez poprzednie pokolenia, a boskie ziarno zacznie kiełkować. 
11 W każdej duszy istnieje boski zarodek, wyszedłszy ode Mnie, i jak wasze dzieci dziedziczą cechy lub 
charakter swoich rodziców, tak dusze w końcu ujawnią to, co odziedziczyły po swoim Ojcu 
Niebieskim: miłość 
12 Pamiętaj o tym dniu, kiedy z miłości do ciebie umarłem jako człowiek na krzyżu. Pamiętajcie o 
Mojej Męce, ale nie w sposób konwencjonalny, do którego byliście przyzwyczajeni przez wieki, 
zewnętrzny i zmysłowy, który nie pozostawił w waszej duszy żadnego ziarna, ponieważ nie 
zanurzyliście się w jego sens i znaczenie. 
13 Widzę, że aby poruszyć wasze serca, dramatyzujecie moją śmierć przez krwawe przedstawienia i 
obrazy, że płaczecie i nosicie żałobne szaty, jakby właśnie umarł człowiek, i że rok po roku składacie 
Matce kondolencje, nie zdając sobie sprawy z tego, co czynicie. 



14 Po co składać kondolencje Maryi, skoro nie straciła nikogo, skoro Ten, który umarł na krzyżu, 
zmartwychwstał do życia wiecznego? Po co wylewać łzy z mojego powodu, skoro jestem ponad 
bólem i śmiercią? 
15 Zaprawdę, powiadam wam, lepiej wylejcie łzy z powodu siebie samych i czujcie smutek z powodu 
waszych grzechów i noście żal w sercu z powodu tak wielu cnót i szlachetnych uczuć, które w was 
umarły. 
16 Chciałbym, abyście nie czekając na rocznice, daty czy tradycyjne dni upamiętnienia, zjednoczyli się 
w spotkaniach lub w łonie waszych rodzin i wracając do tych przykładów i dzieł, które przedstawiłem 
wam w Drugiej Erze, gromadzili się z duchowością i pobożnością, aby rozważać i interpretować Moje 
słowo. Wtedy bowiem naprawdę skorzystałabyś na tym twoja dusza, bo odkryłabyś sens lub istotę 
moich dzieł i moich słów. 
17 Nie próbujcie litować się nade mną, bo we mnie nie ma nic, co mogłoby sprawić, że ludzie czują 
żal. Zamiast tego pozwólcie się zainspirować tą miłością, którą wam okazywałem przez całe życie, i 
zastosujcie tę litość, ten żal za obrazę i te wyrzuty sumienia wobec waszych bliźnich, wśród których są 
tysiące godnych wszelkiej litości i współczucia: jedni dlatego, że bardzo cierpią, inni dlatego, że rzucili 
się w brudy podłości, jeszcze inni dlatego, że nie znają światła prawdy, a jeszcze inni dlatego, że żyją 
bez miłości lub dlatego, że łakną i pragną sprawiedliwości i pokoju. 
18 Naprawdę czuć współczucie i miłosierdzie dla nich, płacz i módl się za nich. Ale przede wszystkim, 
zrób coś, co złagodzi ich ból lub poprawi ich życie. Wtedy naprawdę będziecie na drodze do 
zrozumienia mojej nauki, do zrozumienia mojej ofiarnej śmierci i do prawidłowego interpretowania 
mojej woli. 
19 Miłowanie siebie nawzajem będzie jedynym sposobem postępowania, aby zachować moje słowo i 
być miłym mojemu Duchowi. 
20 Ja powiedziałem na krzyżu przez Jezusa: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!". Po wielu 
wiekach mogę ponownie powiedzieć tej ludzkości, że nadal nie wie, co robi. Często bowiem wypacza 
znaczenie Prawa lub nauki, które mu objawiłem, i narusza je, wierząc, że je czci i wypełnia. 
21 Gdybyście zrozumieli i odczuli Moją naukę, w waszych żyłach płynęłaby miłość do waszych 
bliźnich, którzy są częścią Mnie. Ale wy jesteście dalecy od miłowania siebie nawzajem i dajecie tego 
dowody prawie wszystkimi waszymi uczynkami. 
22 Pamiętajcie w waszych pamiątkach, że Ja, Boski Mistrz, z miłości do was opuściłem Królestwo 
Duchowe i stałem się człowiekiem, aby zamieszkać z ludźmi ─ że opuściłem Moje Królestwo, aby 
objawić się w waszym świecie jako człowiek w służbie potrzebującym ─ że Ojciec wszystkich 
stworzeń, będąc w Chrystusie, przyszedł do was, aby być najpokorniejszym i poświęcić wam całe 
swoje życie. 
23 Moja nauka nauczała, że im więcej masz, tym więcej musisz dawać, a im większy jesteś, tym 
bardziej musisz być pokorny. 
24 Jacy są ci, którzy biorą mnie za przykład w tym czasie? Którzy z nich są zdolni zejść z tronu lub z 
honorowego krzesła, aby być wśród ubogich i potrzebujących, dając im życie? Nie odkrywam ich, 
choć wasz świat jest tak wielki, a ludzkość tak liczna. 
25 Gdy raz takie przykłady znajdą się w obfitości na ziemi, wtedy będziecie mogli powiedzieć, że 
słuchacie mojego słowa i moich przykładów, że nimi żyjecie. 
26 Z pokolenia na pokolenie i z wieku na wiek, ludzie coraz bardziej odchodzili od praw boskich, 
powodując regres w dziedzinie duchowej. 
27 Jeśli zatrzymasz się na chwilę, aby spojrzeć na swój świat, aby zobaczyć go przez rozum, jak gdybyś 
był na szczycie góry, patrząc na miasto, zauważysz, że ludzie rozwijali swoje pasje i swoją inteligencję, 
i zawsze używali ich do ziemskich celów. 
28 Jeśli zbadacie i zastanowicie się, odkryjecie, że nigdzie nie pojawia się znak prawdziwej 
duchowości ─ coś, co dowodzi, że w człowieku mieszka istota światła. 
29 Kiedy zejdziecie z tej góry waszych kontemplacji, uczynicie to z żalem, smutkiem, ze 
świadomością, że oddaliliście się od boskich praw rządzących życiem duchowym. 
30 Na swojej drodze spotkasz małe, niższe istoty: pszczołę, mrówkę, robaka i powiesz: "Ojcze, 
dlaczego nie pozwalasz tym istotom, które są wśród nas, grzeszyć, a z drugiej strony pozwalasz swoim 



duchowym dzieciom, takim jak my, bardzo dobrze grzeszyć?". Ach, maluczcy, którzy ośmielacie się 
zadawać swemu Panu tak bezsensowne pytania! 
31 Już cię zaskoczyłem, zazdroszcząc tym istotom lekkości i spokoju, w jakim żyją. Widziałem już, jak 
zazdrościsz ptakom radości w ich gniazdach, że zrobiły sobie dom, i słyszałem, jak twoje serce mówiło 
do siebie: "może te stworzenia zasługują na większe błogosławieństwa niż dzieci Boże?". Teraz 
mówię wam, że pytacie i walczycie w ten sposób, ponieważ nie wiecie, jak studiować Moje nauki, aż 
znajdziecie prawdę. 
32 Dlaczego nie widzisz, że te stworzenia mają tylko jeden dom, którym jest ziemia, i że to właśnie na 
niej mają swoje niebo i swoją rozkosz? Czy nie widzisz, że każę im podążać za siłą, która jest Prawem 
Natury? Ponieważ żyją w Zakonie, muszą dojść do tego, by cieszyć się tym wszystkim, co zawiera 
Zakon, czyli miłością, pokojem, dobrobytem, rozkoszą, aktywnością, życiem. 
33 Wy, ludzie, macie możliwość poznania czegoś, co jest poza ziemską naturą, czyli życia duchowego. 
Na to została wam objawiona droga, która prowadzi do Królestwa Ojca waszego. Ale zostawiłem 
wam wolną rękę, abyście podążali tą drogą lub nie ─ abyście wchodzili lub schodzili, zbliżali się lub 
odchodzili. Jest to bowiem sposób na zdobycie prawdziwej zasługi przed Ojcem, a jednocześnie na 
udowodnienie swojej miłości do Niego. 
34 Istota irracjonalna kieruje się instynktem, który jest jej wewnętrznym głosem, jej mistrzem, jej 
przewodnikiem. Jest jak światło, które pochodzi od matki, Natury, i oświetla drogę, którą musi 
przebyć w swoim życiu ─ jest to również droga pełna niebezpieczeństw i ryzyka. Wy, ludzie, kierujecie 
się duszą, wy, dusze, kierujecie się duchem, który jest światłem, jakie Boski Duch umieścił w swoich 
duchowych dzieciach. 
35 Przeznaczenie dzieci natury jest na ziemi, tu się zaczyna i tu się kończy. Przeznaczenie duszy, z 
drugiej strony, zaczyna się ode Mnie i nigdy się nie skończy. Gdy bowiem wzniesie się ponad ziemskie 
życie, gdy przekroczy światy doskonałości i wkroczy w wieczność, będzie przenosić się z jednego 
domu do drugiego, odkrywając nowe światy pełne mądrości, stając się coraz bardziej błogim, 
kochając coraz bardziej. 
36 Nie zatrzymujcie się, by rozmyślać o swoim przeznaczeniu, ani nie spuszczajcie z oka waszych braci 
i sióstr niższego stopnia, bo w nich odkryjecie nieskończone przykłady mądrości, która sprawi, że 
będziecie zbierać dobre owoce, zastosowane w waszym życiu. 
37 Weźmy za przykład harmonię, z jaką żyje każdy gatunek, działalność tych, którzy są pracowici. 
Weźcie sobie do serca przykłady wierności lub wdzięczności. Są one przykładami, które zawierają 
Boską mądrość, ponieważ pochodzą od Moich stworzeń, również zrodzonych ze Mnie, aby was 
otaczały i towarzyszyły wam na waszym świecie, aby miały udział w tym, co umieściłem na ziemi, i 
abyście mogli odkryć w nich głos, który mówi wam, że..., Jeśli wypełnicie Boskie Prawo co do litery i 
pozwolicie się prowadzić głosowi sumienia, tak jak oni są prowadzeni przez instynkt, poznacie 
harmonię, doświadczycie pokoju i przyniesie wam to wzrost waszych dóbr, obfitość oraz postęp 
duchowy i ludzki. 
38 Czy myślicie, że ten, kto głęboko myśli o tym wszystkim, byłby zdolny do wzniecania wojny? Czy 
myślisz, że ten, kto wyraźnie usłyszał głos sumienia, chciałby upokarzać swoich bliźnich? Nie, kochani 
ludzie. Dojdźcie więc do wniosku, że musicie zastanowić się nad moimi objawieniami, że świat 
również musi się zastanowić, aby dusza mogła wznieść się na tych kontemplacjach, umysł mógł być w 
zachwycie, a człowiek ─ jednym słowem ─ mógł naprawdę usłyszeć i być posłusznym głosowi 
sumienia. 
39 Zastanówcie się nad lekcją tego dnia i nauczcie ją rozważać. Jest to wiadomość, którą musicie 
zanieść do serc waszych bliźnich z taką serdecznością, jaką wam przekazałem. Musicie bowiem 
wypełnić misję i dlatego przyszedłem w tym czasie, aby przynieść wam moje słowo. Lecz do tego 
głoszenia nie użyłem tych, którzy ćwiczyli swe umysły w nauce tego świata, lecz tych, którzy w swej 
prostocie byli podobni do Moich uczniów drugiej ery. 
40 Pokaż jej moje dzieło bez lęku, bo ono musi oświecać świat w każdym czasie. 
41 Kształćcie się, aby moje słowo pozostało zapisane w waszych sercach, abyście byli podobni do 
waszego Mistrza, abyście byli pokorni i prawdziwi moi uczniowie. Przynieście prawdę, aby dzięki niej 
cała ludzkość została oświecona. 



42 Praktykujcie cnoty i łączcie się jako jeden uczeń. Z tej Księgi wszyscy wezmą Instrukcję ze sobą, i 
tak "ostatni będą pierwszymi". 
43 Umiłowany lud: z jaką pobożnością słuchaliście tego słowa, które was poucza i zapowiada wam 
wydarzenia, które wkrótce ujrzycie, jak się wśród was spełnią. 
44 Człowiek uczyni wielki krok w kierunku uduchowienia; jego duch będzie w stanie przekroczyć 
ludzkie ograniczenia i dotrzeć do wyższych światów życia, aby nawiązać kontakt ze swoimi braćmi i 
przyjąć światło, które mają mu do zaoferowania. Będzie on również w stanie zejść na płaszczyzny 
życia, na których przebywają istoty o niższym poziomie rozwoju, istoty zacofane, aby pomóc im 
porzucić ich marną egzystencję i przenieść je na lepszy plan życia. Drabina, po której dusza wznosi się 
ku swej doskonałości, jest bardzo długa; na niej spotkasz istoty o nieskończenie wielu różnych 
poziomach rozwoju i będziesz im ofiarowywał coś z tego, co posiadasz, a one z kolei będą ci dawały 
coś ze swego duchowego bogactwa. 
45 Wtedy odkryjesz, że nie jest to jedyny świat, który walczy o samodoskonalenie. Dowiecie się, że na 
wszystkich planetach dusza się rozwija, że na wszystkich wzrasta i rośnie w wypełnianiu swojego 
przeznaczenia, i chcę, abyście przygotowali się do zawarcia przymierza ze wszystkimi waszymi 
braćmi, do wymiany z nimi w tym świętym pragnieniu poznania, kochania i pomagania sobie 
nawzajem. Uczyńcie to w moim imieniu i w bezwarunkowym posłuszeństwie, za pomocą waszych 
myśli. Jeśli rozpoczniesz to ćwiczenie, stopniowo będziesz rozumiał ich prośby, ich nauki i korzyści. 
46 Pragnę, abyście byli w harmonii z waszymi braćmi na tej planecie i poza nią, która jest waszym 
domem w tym czasie. Twórzcie więzy przyjaźni, proście o pomoc, gdy jej potrzebujecie, a także 
spieszcie z pomocą tym, którzy proszą was o to, co posiadacie. 
47 Jak bardzo kochają i chronią was istoty, które są przeznaczone w tym czasie do doprowadzenia 
was do poznania Mojego powrotu i jak dobroczynnie wpływają na tę ludzkość! Tylko ja widzę ten 
nieustanny wysiłek i znam jego zalety. Błogosławię ich, ponieważ ich praca jest wspaniała. Gdybyście 
potrafili wniknąć w swoje życie duchowe, zobaczylibyście, że jest ono pełne trosk, cudów, które 
zawdzięczacie swoim duchowym dobroczyńcom. Pracują w różnych misjach na waszym świecie, a wy 
nawet nie podejrzewacie ich dobroci i ich wysiłku. Powiem wam tylko, że nieustannie walczą o 
przywrócenie porządku i sprawiedliwości w życiu ludzi. 
48 Pomóżcie im w ich trudnej misji, zrozumcie ich miłość, ich bezinteresowność i stańcie się ich 
współpracownikami w tym wielkim dziele! 
49 Nie tylko w tym czasie, ale od czasu, gdy pierwszy człowiek zamieszkał na ziemi, świat duchów 
został wysłany i objawił się, dzieląc wasze cierpienia i radości. Uświęciłem to, abyście nie czuli się 
opuszczeni lub oddaleni od waszych duchowych braci i sióstr. Gdy powrócicie do prostoty, gdy 
będziecie w kontakcie z tymi istotami i zobaczycie je wokół siebie, rozpoznacie ich pracę i 
pobłogosławicie je. I gdy opuścicie ziemię, by rozpocząć podróż do waszego następnego domu, 
będziecie zjednoczeni z tymi, którzy byli obrońcami waszego życia. Ale poznawszy cnotę waszych 
duchowych braci i sióstr, czyż nie chcecie być dla waszych małych braci i sióstr tym, czym dla was są 
wasi aniołowie stróże? 
50 Ujawniam wam obecnie to, co było ukryte przed waszym światowym zrozumieniem, ponieważ nie 
chcę, abyście pozostali nieświadomi tego, co jest fundamentalne w waszym życiu: nieśmiertelności 
waszej duszy, jej ciągle wznoszącej się drogi i jej ostatecznego celu we Mnie. 
51 Pokonywać drogę krok po kroku, żyjąc na ziemi, ale zawsze patrząc w górę, ku Niebu. Pamiętajcie, 
że od chwili rozpoczęcia podróży żyjecie życiem wiecznym, że każda próba, którą przechodzicie, 
przybliża was do mnie, a każdy przebyty dystans skraca czas waszej drogi powrotnej. 
52 Dostrzegliście pierwsze światła tej ery uduchowienia, lecz nie zobaczycie jej pełnego rozwinięcia z 
tego świata. To wasi potomkowie będą kontynuować wasze dzieło. Jednak pozwolę wam dalej 
pielęgnować wasze ziarno, tak jak pozwoliłem duszom tych, którzy byli waszymi rodzicami, dalej 
pracować dla waszego wypełnienia misji. 
53 Pracuj na rzecz dobra na tym świecie, zanieś Moje słowo do serc. Często u niektórych nie 
znajdziecie posłuchu, ale u innych znajdziecie echo i im będziecie obficie przekazywać tę naukę, którą 
wam dałem, abyście mogli ją przekazywać wszystkim waszym bliźnim. 
54 Dzisiaj macie moje słowo, które objawia tę samą i jedyną istotę, którą wam dałem w każdym 
czasie: miłość. Zasady, na których opiera się moje Prawo i moja nauka, są niezmienne i wieczne. 



55 Dziś przychodzę w duchu, aby objawić Moją prawdę i Moją obecność za pomocą Boskiego światła, 
tak jak w tamtej Drugiej Erze wcieliłem Moje "Słowo" w Jezusa, aby objawić wam Moją prawdę 
poprzez Słowo i zapieczętować je krwią. Trzeba było przyjść do ludzi, żyć z nimi, pozwolić im czuć i 
widzieć to, co oni widzą i czują, aby dać im dowody nieskończonej miłości, jaką mój Duch czuje do 
ludzi. 
56 Ja, Chrystus, przez człowieka Jezusa, objawiłem chwałę Ojca, Jego mądrość i Jego moc. Moc była 
używana do czynienia cudów na rzecz tych, którzy potrzebowali wiary w ich duchu, światła w ich 
umysłach i pokoju w ich sercach. Tę moc, która jest mocą samej miłości, wylałem na potrzebujących, 
aby im dać całego siebie, do tego stopnia, że nie użyłem jej dla własnego ciała, które też jej 
potrzebowało w godzinie śmierci. 
57 Nie chciałem używać Mojej mocy, aby uniknąć przeszywającego bólu Mojego ciała. Gdy bowiem 
stałem się człowiekiem, to z zamiarem cierpienia dla waszego dobra i dania wam namacalnego, 
boskiego i ludzkiego dowodu Mojej nieskończonej miłości i współczucia dla niedojrzałych, 
potrzebujących, grzeszników. 
58 Całą moc, którą objawiłem innym, czy to uzdrawiając trędowatego, przywracając wzrok ślepemu i 
poruszanie się chromemu, czy też nawracając grzeszników i wskrzeszając umarłych, całą władzę, 
którą objawiłem przed tłumami, aby dać im dowód Mojej prawdy, udowadniając im Moją władzę nad 
królestwami natury i Moją władzę nad życiem i śmiercią, nie chciałem użyć dla Siebie, pozwalając 
Mojemu ciału poddać się tej męce i cierpieć ten ból. To prawda, że Moja moc mogła oszczędzić 
Mojemu ciału wszelkiego bólu, ale jaką zasługę miałbym wtedy w twoich oczach? Jaki przykład, 
zrozumiały dla człowieka, pozostawiłbym, gdybym użył Mojej mocy, aby oszczędzić sobie bólu? 
Trzeba było w tych chwilach wyrzec się Mojej mocy, odrzucić moc Bożą, aby odczuć i przeżyć ból 
ciała, smutek w obliczu niewdzięczności, samotność, agonię i śmierć. 
59 Dlatego też usta Jezusa błagały o pomoc w godzinie śmierci, ponieważ Jego ból był prawdziwy. Ale 
to nie był tylko fizyczny ból, który ogarnął rozgorączkowane i wyczerpane ciało Jezusa ─ było to 
również duchowe uczucie Boga, który za pomocą tego ciała był maltretowany i wyśmiewany przez 
swoje ślepe, niewdzięczne i wyniosłe dzieci, za które przelał tę krew. 
60 Jezus był silny przez ducha, który Go ożywiał, który był Duchem Bożym, i mógł być odporny na ból 
i niezwyciężony na ataki swoich prześladowców, ale było konieczne, aby ronił łzy, aby czuł, że ciągle 
upada na ziemię na oczach tłumu, że siła Jego ciała jest wyczerpana i że powinien umrzeć, gdy Jego 
ciało straci ostatnią kroplę krwi. 
61 W ten sposób wypełniło się moje posłannictwo na ziemi; w ten sposób zakończyło się istnienie na 
świecie tego, którego lud ogłosił królem kilka dni wcześniej, gdy wjechał do Jerozolimy. 
62 Ci, którzy mnie przyjęli, byli tymi samymi, którzy towarzyszyli mi do miejsca czaszki, i wielu, którzy 
śpiewali: "Hosanna! Hosanna!" wołali później, "Ukrzyżuj go! Ale wielu, którzy przyjęli mnie do swoich 
serc przygotowanych z miłością i wiarą, szło za mną wiernie aż do ostatniej chwili, pozwalając, by ich 
łzy spadały na ślad krwi pozostawiony przez Mistrza. 
63 Dla tych, którzy widzieli Mnie w świetle swojej duszy, byłem Bogiem Wcielonym. Dla tych, którzy 
widzieli Mnie tylko zmysłami, nie byłem prawdą, gdyż moja śmierć jako człowieka wprowadziła ich w 
błąd i sprawiła, że poczuli się oszukani. To byli ci, którzy szydzili, którzy nazywali siebie kłamcami na 
pamiątkę nalegań, z jakimi Jezus obiecał im królestwo pełne radości. Ale teraz, widząc Go zgiętego 
pod ciężarem krzyża, a następnie przybitego do haniebnego krzyża, mogli się tylko śmiać i wołać, że 
Jezus był fałszywym prorokiem, który nie zasługiwał na życie. 
64 Były to biedne, ignoranckie umysły, biedne zmaterializowane dusze, uwikłane w swoje własne 
domysły: "Jeśli jest Synem Bożym, to dlaczego nie został uratowany z rąk swoich oprawców i katów? 
Jeśli w Jego głosie i w Jego prawicy jest moc, to dlaczego lamentował na krzyżu, że został 
opuszczony? Jeśli jest życiem, które wskrzesiło umarłych, to dlaczego zginął z rąk nic nieznaczących 
ludzi?". 
65 Nie był to jeszcze czas, aby światło dotarło do dusz tych stworzeń. Musieli dalej kroczyć ścieżkami 
życia, aby nauczyć się rozumieć Boską prawdę o Moim bólu i śmierci. Z drugiej strony, ci, którzy 
umiłowali Mnie swoją duszą, nie mieli ani chwili konsternacji lub zwątpienia, a im więcej widzieli, jak 
ich Pan cierpiał, tym większy był ich podziw wobec tych dowodów nieskończonej miłości, 
najdoskonalszej sprawiedliwości i mądrości. 



66 Nawet zbójca Dimas, o którym wszyscy powiedzieliby, że ma serce pełne ciemności, nie mogąc 
odkryć nawet atomu mojej prawdy, potrafił rozpoznać moją Boskość właśnie tam, gdzie inni już jej 
nie rozpoznali: na krzyżu. Potrafił rozpoznać Moje światło, potrafił odkryć Moją miłość, widział 
pokorę Jezusa i ślepotę świata, a wycierpiawszy wiele na ziemi, będąc skazanym i poznawszy szafot 
krwi, zrozumiał Mnie i powiedział sobie w sercu: "Słusznie jest, abym umarł na krzyżu jako zbójca i 
złoczyńca". Ale dlaczego podajesz ten kielich Mistrzowi ─ temu człowiekowi, od którego otrzymałeś 
tylko korzyści?". A kiedy zobaczył cierpliwość i pokorę, z jaką sprawiedliwy Jezus zmagał się ze 
śmiercią, nie mógł się powstrzymać i zawołał: "Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim 
królestwie!". 
67 Tak, drogi Dimasie, byłeś ze Mną w raju światła i pokoju duchowego, gdzie niosłem twoją duszę 
jako nagrodę za twoją wiarę. Któż mógł powiedzieć tym, którzy wątpili, że w Jezusie, umierającym i 
krwawiącym, jak On, mieszkał Bóg, że w zbójcy, który leżał po Jego prawicy w śmierci, był ukryty duch 
światłości? Czas mijał, a gdy powrócił spokój ducha, wielu z tych, którzy Mnie odrzucali i wyśmiewali, 
weszło w światło Mojej prawdy, dlatego ich skrucha była wielka, a ich miłość w naśladowaniu Mnie 
niezniszczalna. 
68 Z krzyża przekazałem światu księgę życia i mądrości duchowej, księgę, która ma być 
interpretowana i rozumiana przez ludzi przez wszystkie wieki, epoki i epoki. Dlatego powiedziałem do 
Maryi, wstrząśniętej bólem, u stóp krzyża: "Niewiasto, to jest Twój Syn", wskazując Moim 
spojrzeniem na Jana, który w tym momencie uosabiał człowieczeństwo, ale człowieczeństwo 
przemienione w dobrego ucznia Chrystusa, człowieczeństwo uduchowione. 
69 Zwróciłem się także do Jana ze słowami: "Synu, oto Matka twoja" ─ słowami, które teraz wam 
wyjaśnię. 
70 Maryja uosabiała czystość, posłuszeństwo, wiarę, czułość i pokorę. Każda z tych cnót jest 
szczeblem drabiny, po której zstąpiłem na świat, aby stać się człowiekiem w łonie tej świętej i czystej 
niewiasty. 
71 Że czułość, czystość i miłość są boskim łonem, w którym zapłodnione jest ziarno życia. 
72 Ta drabina, po której zstąpiłem do was, aby stać się człowiekiem i zamieszkać z Moimi dziećmi, 
jest tą samą, którą ofiarowuję wam, abyście po niej wstąpili do Mnie, przemieniając się z ludzi w 
duchy światła. 
73 Maryja jest drabiną, Maryja jest matczynym łonem. Zwróć się do niej, a spotkasz mnie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 321 
 
1 Bądźcie błogosławieni, uczniowie, ponieważ używacie waszej dobrej woli, aby interpretować moje 
słowo. W ten sposób będziecie mogli rozwinąć posiadane dary i wykorzystać je dla dobra waszych 
bliźnich. 
2 Jesteście teraz w czasie, kiedy ludzie odczuwają niepokój co do tego, co wieczne, co do tego życia, 
które jest poza przemijającą ludzką egzystencją. Ale wy, którzy jesteście moimi uczniami w tym 
czasie, miejcie zawsze świadomość, że kluczem, który otwiera drzwi do duchowej mądrości, jest 
miłość. 
3 Przez cały czas moich nauk wyjaśniałem wam, jak to życie na ziemi służy jako szkoła, doświadczenie, 
kamień milowy i rozwój dla duszy, lecz nie osiągnie ona najwyższej wiedzy o Życiu Duchowym, dopóki 
nie opuści ziemskiego ciała i nie znajdzie się w nieskończonej "dolinie", poza tym, co ziemskie. 
4 Podziwiajcie prostotę mojej nauki, która może być zastosowana do każdej działalności, do każdej 
dziedziny, ponieważ jej światło oświeca i ożywia cały wszechświat. Kiedy jego esencja jest wlewana 
do waszego intelektu, ujawnia ludziom drogę do doskonalenia się, aż do osiągnięcia duchowej 
doskonałości. Ta istota jest dobrem, które jest obecne w waszym Bogu jako niewyczerpane źródło 
inspiracji w waszym życiu. 
5 Moja nauka jest prosta i dlatego mieści się w zasięgu ludzkiego stworzenia, zrozumiała dla 
wszystkich, ponieważ wszyscy posiadacie ducha. Tam, gdzie jest komplikacja, mistyfikacja lub 
materializm, nie ma mojej prawdy, która jest światłem. 
6 Dążcie do prostoty, kochajcie pokorę, a wtedy tajemnice, jak i te najbardziej nieprzeniknione, ukażą 
się waszemu intelektowi jak strony książki, która jasno przedstawia całą swoją zawartość. Gdy mówię 
wam o tajemnicach i sekretach, których ludzie nie byli w stanie lub nie chcieli rozwikłać, odnoszę się 
do tego wszystkiego, co mam w zanadrzu dla wiedzy Moich dzieci w Moim tajemnym skarbcu. Nie 
mówię o tym, czego nigdy nie będziecie musieli wiedzieć, ponieważ tylko wasz Ojciec jest za to 
odpowiedzialny. 
7 W Drugiej Erze udzieliłem wam nauki, poprzez którą dałem ludziom do zrozumienia, że nie są oni 
tylko stworzeni z materii, lecz że w każdym z nich mieszka istota, której życie jest wyższe niż życie 
człowieka, i której dom nie jest na zawsze na tym świecie, lecz w królestwie nieskończenie wyższym 
niż ziemskie. Nauka ta, choć głęboka aż do wieczności, została jednak wyrażona w prostej i jasnej 
formie, aby wszyscy ludzie mogli ją zrozumieć, gdyż wszyscy mieli prawo ją poznać. 
8 Ta lekcja była przygotowaniem dla ludzkości do całkowitego przejścia do sfery duchowej w Trzeciej 
Erze. Dziś bowiem, gdy ponownie uczłowieczam Mój głos, aby uczynić Siebie słyszalnym dla ludzi, 
przyszedłem do nich, aby rozszerzyć tę lekcję, rozwinąć ją i wyjaśnić, ponieważ widzę, że ta ludzkość 
jest teraz zdolna do zrozumienia znaczenia tego wszystkiego, co na początku było jak obietnica. 
9 Zgromadzę wszystkich ludzi i wszystkie narody wokół mojego nowego posłannictwa, zawołam ich, 
jak pasterz wzywa swoje owce, i dam im pokój stajni, gdzie znajdą schronienie przed ciężką pogodą i 
burzami. 
10 Zobaczycie, jak wielu z nich, choć wydaje się, że nie mają najmniejszego śladu wiary czy 
duchowości, zachowało w najczystszych duszach nieśmiertelne zasady życia duchowego ─ 
uświadomicie sobie, jak wielu z tych, którzy wydają się wam nie mieć żadnej czci dla Boga, ma w 
najgłębszej części swojej istoty niezniszczalny ołtarz. 
11 Przed tym wewnętrznym ołtarzu ludzie będą musieli duchowo klęczeć, aby płakać za swoje 
przewinienia, swoje złe uczynki i swoje zniewagi, w szczerej skrusze za ich nieposłuszeństwo. Tam, 
przed ołtarzem sumienia, upadnie ludzka pycha, tak że ludzie nie będą już uważać się za lepszych ze 
względu na swoją rasę. Potem przyjdą wyrzeczenia, zadośćuczynienia, a w końcu pokój jako 
prawowity owoc miłości i pokory, wiary i dobrej woli. 
12 Ci ludzie, którzy obecnie żywią jedynie ambitne aspiracje do władzy i ziemskiej chwały wiedzą, że 
ich najpotężniejszym przeciwnikiem jest duchowość, dlatego z nią walczą. A czując zbliżającą się 
bitwę ─ walkę ducha ze złem ─ obawiają się utraty swoich dóbr i dlatego opierają się światłu, które 
nieustannie zaskakuje ich w formie natchnienia. 



13 Jak myślicie, kto w końcu zwycięży: duch czy ciało? Niewątpliwie, zwycięstwo będzie należało do 
Ducha, który będąc niewolnikiem świata, teraz będzie tym, który kontroluje namiętności "ciała". 
Będzie to czas, kiedy "oddacie Bogu to, co jest Boże, a światu to, co jest światowe". 
14 Słowem proroczym mówię wam dziś, że zbliża się czas, kiedy wszystkie narody ziemi będą 
harmonizować duchowo. Kto z was będzie w stanie wykonać tę pracę? Który człowiek będzie miał siłę 
i światło, aby urzeczywistnić Moje proroctwo? Żaden, umiłowani ludzie, nie ma człowieka zdolnego 
do rozpalenia światła w ciemnościach, które was otaczają. Jak zawsze, to Ja rozproszę cienie, 
uspokoję burzę i sprawię, że wszyscy będziecie zjednoczeni wokół Mojego stołu miłości jako 
prawdziwi bracia i siostry, jako dzieci jednego Ojca, którym jesteście. Jednak nie będę sam w tej 
walce, ten lud będzie ze Mną współpracował, ci uczniowie będą Moimi tłumaczami wobec ludzkości. 
Będą moimi wiernymi świadkami dla harcerzy, będą narzędziami, którymi posługuję się, aby dać 
światu dowody mojej mocy, mojej miłości, mojej Obecności. 
15 Nigdy nie udźwigniesz całego ciężaru Mojego krzyża ─ powtarzam ci. Ale część, która ma być 
ponoszona przez Ciebie ─ jakże będzie to trudne! Twoja odpowiedzialność będzie ogromna. 
16 Walka będzie zacięta, ale zawsze będzie rozjaśniana przez sprzyjające wydarzenia, które będą 
dowodem, że jestem z wami. Będą one jak Mój głos mówiący do twojego serca. 
17 Jakże twoja dusza będzie się radować nad każdym narodem, który stopniowo budzi się do światła 
nowego dnia, do światła Trzeciej Ery, w której wszyscy ludzie zjednoczą się, aby zbudować, w hołdzie 
twojemu Bogu, duchową świątynię, wewnętrzne sanktuarium, w którym będzie świecił niegasnący 
płomień wiary i miłości. 
18 Obecnie czujecie się bardzo daleko od pokoju, od harmonii, od braterstwa i macie ku temu 
powody. Albowiem wyobrażenia każdego człowieka o Bogu, o życiu, o prawdzie są tak różne, że 
wydaje się, jakby było wielu bogów i każdy człowiek miał swojego boga. 
19 Czy przynajmniej nie zauważyłeś w przyrodzie, która cię otacza, jak wszystko jest posłuszne jednej 
zasadzie, jak wszystko następuje w jednym i tym samym porządku, i wszystko harmonizuje w jednym 
prawie? 
20 Gdyby istniały inne porządki, gdybyście odkryli inne prawa niż te, które wam objawiłem, i kogoś 
innego niż Ja, mielibyście powód, aby istniały różnice w waszych wierzeniach, w waszych formach 
kultu, ideach i sposobach życia. Powtarzam wam jednak, że jest to tylko światło, które z wieczności 
rozbłysło na firmamencie waszego ludzkiego i duchowego życia. 
21 Dla żadnego człowieka nie będzie to ofiara, aby być nawrócony do tej nauki, ani nie będzie musiał 
racować swoje mózgi, ani nie będzie musiał odrzucić wszystko, co jest dobre, prawdziwe lub 
sprawiedliwe, które trzyma w swoim sercu. 
22 Jedyną rzeczą, do której dąży moje Dzieło, jest uduchowienie wszystkich ludzi, ponieważ w 
uduchowieniu staną się oni jednym i zrozumieją się nawzajem. W uduchowieniu zobaczą, że znikają 
nazwy, zewnętrzne formy ich religii, które były przyczyną ich duchowej odrębności, ponieważ każdy 
interpretował swojego Boga w inny sposób. 
23 Gdy tylko wszyscy zbliżą się do uduchowienia na swoich różnych drogach, zrozumieją, że jedyne, 
czego im brakowało, to uwolnić się od materializmu, aby móc interpretować duchowo to, co zawsze 
pojmowali w sensie materialnym. 
24 Tak więc ten, kto ukląkł przed obrazem, aby rozpoznać w nim moją obecność, będzie mnie potem 
odczuwał w swojej duszy, bez potrzeby tworzenia jakiejkolwiek formy, aby mnie przez nią 
reprezentować. 
25 Kto długo pielgrzymował, aby dotrzeć do miejsca, o którym mu powiedziano, że tam jestem i że 
tam może się dobrze czuć, nauczy się, że nie trzeba przechodzić z jednego punktu ziemi do drugiego, 
aby mnie znaleźć, ponieważ człowiek, dzięki boskiemu darowi modlitwy, może mnie znaleźć w każdej 
chwili swego życia, niezależnie od miejsca. 
26 Wtedy ludzie będą oczyszczać się przez szczerą pokutę i wyznać swoje grzechy z ducha na ducha z 
mojej boskości, angażując swoje sumienie w tym duchowym akcie. 
27 Duchowo nie będzie innego chleba ani innego wina, jak tylko esencja mojego słowa, którą ludzie 
będą się karmić i umacniać się w miłości, w prawości, w sprawiedliwości, w miłosierdziu. 
28 A ci, którzy poświęcają swoje życie na studiowanie pism świętych minionych wieków i którzy 
podzielili się na sekty i kościoły z powodu różnych sposobów interpretacji tych słów, zbliżą się do 



siebie w uduchowieniu, ponieważ wyższy pogląd w sposobie analizowania i interpretowania ujawni 
im wszystkie prawdziwe znaczenia, których nigdy nie odkryli, ponieważ zawsze nadawali ludzki i 
ziemski sens boskiemu objawieniu. 
29 Duchowość jest wszystkim, o co proszę ludzi w tym czasie, wtedy zobaczą, że ich najwyższe ideały 
są spełnione, a ich najpoważniejsze konflikty rozwiązane w granicach tego, co jest dozwolone. 
30 W tym czasie zamieszania moje słowo pojawi się na świecie jak łódź ratunkowa. Ludzie będą mogli 
wznieść się do nowego życia pełnego światła, pokoju i braterstwa. 
31 Teraz ludzkość wkrótce zobaczy gołębicę pokoju latającą nad narodami, niosącą w dziobie 
symboliczną gałązkę oliwną. 
32 Mój promień zstąpił do was, i choć nie widzicie go odczuwalnie zmysłami, wasza dusza czuje 
obecność mojego światła, które was oświeca. 
33 Odkryjecie teraz w swoim jestestwie coś więcej niż organy waszego ciała, a będą to dary, 
zdolności, moce i cechy duszy, które przez wiele wieków leżały uśpione w człowieku. Nie odkryjecie 
ani substancji, ani formy, dlatego mówię wam, że to nie wasza nauka odkryje tę tajemnicę. 
34 Do tej pory wszystko, co dla was istniało, było tym, co odkrywaliście umysłem i czego dotykaliście 
zmysłami. Ale przyjdzie czas, kiedy zrozumiecie, że prawdziwe wartości leżą w tym, co duchowe, w 
tym życiu, którego nie chcieliście poznać. Wtedy wasze istnienie zostanie oświetlone nowym 
światłem, które ujawni wam największe tajemnice i najpiękniejsze nauki. Będę wam błogosławił, bo 
w końcu będziecie współpracować z waszym Ojcem w rozwoju życia i rozwoju waszej duszy. 
35 Obecnie stoicie w miejscu, nie mogąc być tego świadomi, nie zauważając końca jednego okresu i 
początku drugiego, nie odkrywając znaczenia waszych prób i nie mogąc usunąć Boskich znaków, 
które daję wam na każdym kroku. 
36 Nie wiecie, czy jesteście wewnątrz czy na zewnątrz Mnie, ani czy jesteście żywi czy martwi dla 
Życia Duchowego, gdyż nadal wasz świat uczuciowy jest w stanie uśpienia w waszej istocie. 
37 Zaprawdę powiadam wam, tylko Mój głos może was obudzić, tylko Moje wołanie może was 
podnieść, i dla tego przyszedłem w miłosierdziu, aby was zbawić. już Moje Światło zbliża się do 
każdego serca, już przenika niepostrzeżenie do waszych wyobrażeń, jak złodziej wchodzi do sypialni 
w środku nocy: na palcach, bez najmniejszego hałasu; tylko Ja mogę was obudzić i dlatego 
przyszedłem pełen miłosierdzia, aby was zbawić... 
38 Kiedy mój głos stanie się słyszalny w sposób duchowy w ludzkości, ludzie poczują, że wibruje w 
nich coś, co zawsze w nich było, choć nie mogło się wyrazić w wolności. To będzie duch, który 
zachęcony głosem swego Pana powstanie i odpowie na moje wezwanie. 
39 Wtedy na ziemi rozpocznie się nowy wiek, bo już nie będziecie patrzeć na życie z dołu, ale 
będziecie je widzieć, poznawać i cieszyć się nim z wysokości waszego duchowego wzniesienia. 
40 Uświadomcie sobie, że moja miłość nie czeka na was, abyście się sami przebudzili, lecz przychodzi 
wam z pomocą, aby was podnieść z głębokiego snu materializmu. 
41 Widzę cię małą, a chcę, abyś była wielka, abyś objęła swoimi zdolnościami, swoją inteligencją i 
zmysłami wszystko, co za Moją zgodą ma być twoje. 
42 Pozwólcie, aby obudziła się intuicja, aby pojawiła się wrażliwość na to, co duchowe, aby wasze 
natchnienie zaczęło być aktywne, aby wasze serce zostało oczyszczone z grzechów, aby wasz umysł 
stał się jasny. 
43 Podejmijcie wysiłek solidarności między sobą, pracujcie tak, abyście wszyscy harmonizowali ze 
sobą. Walczcie z tą ciągłą wrogością, w której żyliście na ziemi, dopóki jej nie wykorzeniliście. 
Dopilnujcie, aby na świecie zwyciężyło dobro, aby wasze życie było uszlachetnione przez 
naśladowanie mojej nauki, z której wypływa prawo miłości i sprawiedliwości. Wtedy będziecie 
pracować dla najbardziej szlachetnego celu i wasza dusza zbliży się do mnie. 
44 Zniszczenie zła, które utrwalacie w waszym świecie 
który wielu, nawet jeśli w niego nie wierzysz, uczyniło swoim bogiem, poświęcając mu wszystkie siły i 
myśli swojej istoty, musi być twoim celem w walce z nim, ożywionym myślą, aby go coraz bardziej 
eliminować i wyrzucać z twojego życia. 
45 Dla tej błogosławionej walki masz budować magazyn wiary, woli, odwagi, siły, cierpliwości i 
wytrwałości. 



46 Nie będziecie też sami w tej walce. Włożę moją siłę w twoje ramię, a moje światło w twoją 
inteligencję. Z każdego waszego dzieła uczynię cuda, jeśli będzie ono inspirowane miłosierdziem i 
miłością. 
47 Weźcie tę lekcję w siebie, zachowajcie ją w swoim sercu i użyjcie całej swojej woli na rzecz 
pragnienia lepszego poznania siebie. Jak? Starając się odkryć swoją duszę w jej darach, zdolnościach, 
obowiązkach, zadośćuczynieniach i tym wszystkim, co posiada jako swoje dziedzictwo. 
48 Nie zniechęcajcie się, jeśli widzicie, że mijają dni, a wy nie odkrywacie w sobie żadnej z tych rzeczy. 
Módl się i medytuj, postępuj według moich przykładów i lekcji, a kiedy najmniej o tym myślisz, jakiś 
dar twojej duszy objawi się poprzez twoje dzieła. 
49 Otwórzcie oczy i doskonalcie zmysły, abyście mogli dostrzec ten niewidzialny świat, który żyje i 
oplata was. Staliście się zafiksowani na tym, by nie zwracać uwagi na to życie duchowe, które 
nieustannie tętni w was, na zewnątrz i ponad wami, nie mogąc sobie wyobrazić, że jesteście z nim tak 
ściśle związani, jak z powietrzem, którym oddychacie. 
50 Powodem tego jest to, że za bardzo interesowaliście się ziemską nauką i zapomnieliście o 
duchowej mądrości. 
51 Wiesz, że aby przeniknąć nieskończony ocean życia duchowego, trzeba mieć odwagę, dobroć, 
wiarę i miłość do Boga, a to wydaje ci się trudne i ciężkie do spełnienia, dlatego zawsze wolisz nauki 
ludzkie, które, twoim zdaniem, nie wymagają tej czystości i wzniosłości, jakiej wymaga studium 
duchowości. 
52 Gdybyście się dowiedzieli, że nie ma żadnej waszej pracy, na którą nie miałaby wpływu jakaś istota 
duchowa, wydałoby się wam to niepojęte, a jednak tak jest. 
53 Poza waszym ludzkim życiem istnieje świat duchów, waszych braci i sióstr, istot niewidzialnych dla 
człowieka, które walczą między sobą, aby was zdobyć. 
54 Ta walka jest spowodowana różnicą w ewolucji, w której znajdują się jedni i drudzy. Podczas gdy 
Istoty Światła, niesione ideałem miłości, harmonii, pokoju i doskonałości, zraszają światłem drogę 
ludzkości, zawsze inspirując ją dobrem i objawiając jej wszystko, co służy dobru człowieka, Istoty, 
które wciąż trzymają się materializmu ziemi, sieją którzy nie potrafili oderwać się od swego egoizmu i 
miłości do świata, albo którzy bez końca żywią się ludzkimi nałogami i skłonnościami, zasiewają na 
drogach ludzi zamęt, zaciemniając umysł, zaślepiając serca, zniewalając wolę, aby wykorzystać ludzi i 
uczynić z nich narzędzia swoich planów, albo posługiwać się nimi jak własnymi ciałami. 
55 Podczas gdy Duchowy Świat Światła stara się zdobyć duszę człowieka, aby otworzyć dla niej 
przejście do wieczności; Podczas gdy te błogosławione zastępy trudzą się nieustannie, wzrastając w 
miłości, stając się pielęgniarkami przy łożu boleści, doradcami u boku człowieka, który dźwiga 
brzemię wielkiej odpowiedzialności, doradcami młodzieży, opiekunami dzieci, towarzyszami tych, 
którzy zapomnieli i żyją samotnie, legiony istot pozbawionych światła duchowej mądrości i 
podnoszącego na duchu uczucia miłości również pracują nieustannie wśród ludzi. Ich celem nie jest 
jednak ułatwienie wam drogi do Królestwa Duchowego ─ nie; intencja tych istot jest zupełnie 
odwrotna, ich dążeniem jest dominacja nad światem, dalsze panowanie nad nim, utrwalenie siebie 
na ziemi, zdominowanie ludzi i uczynienie z nich niewolników i narzędzi swojej woli ─ jednym 
słowem, nie pozwolić sobie na pozbawienie się tego, co zawsze uważały za swoje: świata. 
56 Tak więc, uczniowie, pomiędzy niektórymi istotami a innymi toczy się zacięta walka, której wasze 
fizyczne oczy nie widzą, ale której odbicia odczuwacie dzień po dniu w waszym świecie. 
57 Aby człowiek mógł się bronić i uwolnić od złych wpływów, musi znać prawdę, która go otacza, 
musi nauczyć się modlić duchem, musi też wiedzieć, jakimi zdolnościami obdarzona jest jego istota, 
aby mógł ich używać jako broni w tej wielkiej walce dobra ze złem, światła z ciemnością, 
uduchowienia z materializmem. 
58 Sam Duchowy Świat Światła pracuje, walczy i przygotowuje wszystko, aby pewnego dnia świat 
wszedł na drogę uduchowienia. 
59 Pomyślcie o tym wszystkim, a będziecie mogli wyobrazić sobie zaciętość tej walki waszych 
duchowych braci i sióstr, którzy walczą o zbawienie ludzi, walki, która jest dla nich kielichem, z 
którego ciągle dajecie im do picia żółć niewdzięczności, ponieważ ograniczacie się do przyjmowania 
od nich wszelkiego dobra, którym was obdarzają, ale nigdy nie stawiacie się u ich boku, aby pomóc 
im w walce. 



60 Niewielu jest tych, którzy wiedzą, jak się do nich przyłączyć, niewielu jest tych, którzy są otwarci 
na ich natchnienia i podążają za ich wskazaniami. Ale jak silnie idą oni przez życie, jak chronieni się 
czują, jakie rozkosze i natchnienia inspirują ich ducha! 
61 Większość ludzi jest rozdarta między tymi dwoma wpływami, nie wybierając jednego z nich, nie 
oddając się całkowicie materializmowi, ale też nie podejmując wysiłku, by się od niego uwolnić i 
uduchowić swoje życie, to znaczy podnieść je przez dobro, przez wiedzę i moc duchową. Są one nadal 
całkowicie w stanie wojny z samymi sobą. 
62 Ci, którzy całkowicie poddali się materializmowi, nie zważając na głos sumienia i lekceważąc 
wszystko, co dotyczy ich duszy, już nie walczą, zostali pokonani w bitwie. Wierzą, że zwyciężyli, 
wierzą, że są wolni, a nie zdają sobie sprawy, że są więźniami i że będzie konieczne, aby legiony 
światła zstąpiły do ciemności, aby ich wyzwolić. 
63 Wysyłam to przesłanie światła do wszystkich narodów ziemi, aby ludzie się przebudzili, aby 
uświadomili sobie, kto jest wrogiem, z którym muszą walczyć, aż go pokonają, i jaką broń noszą, nie 
wiedząc o tym. 
64 Zaprawdę powiadam wam, że gdybym przyszedł w tych czasach jako człowiek, oczy wasze 
ujrzałyby Moje rany jeszcze świeże i krwawiące, bo grzech ludzi nie ustał, ani nie chcieli się odkupić 
na pamiątkę tej krwi, którą przelałem na Kalwarii i która była dowodem Mojej miłości do ludzkości. 
Ale ja przyszedłem w duchu, aby oszczędzić wam wstydu kontemplowania dzieła tych, którzy mnie 
osądzili i potępili na ziemi. 
65 Wszystko jest przebaczone, ale w każdej duszy jest coś z tego, co Ja przelałem za wszystkich na 
krzyżu. Nie myśl, że ta żywotność i ta krew zostały rozpuszczone lub utracone. Byli oni ucieleśnieniem 
Życia Duchowego, które od tej chwili rzuciłem na wszystkich ludzi. Przez tę Krew, która 
zapieczętowała Moje Słowo i potwierdziła wszystko, co mówiłem i uczyniłem na ziemi, ludzie będą się 
rozwijać w górę w pragnieniu odnowy swoich dusz. 
66 Moje słowo, moje dzieła i moja krew nie były i nie będą daremne. Jeśli czasem wydaje ci się, że 
moje imię i moje słowo zostały prawie zapomniane, to wkrótce zobaczysz, że pojawiają się na nowo, 
pełne życia, życia i czystości, jak ziarno, które choć jest ciągle zwalczane, nigdy nie ginie. 
67 Także moje słowo i moje manifestacje w tym czasie nie przeminą. To prawda, że będą chwile, 
kiedy będzie się wydawało, że to wszystko się skończyło, nie pozostawiając po sobie śladu lub śladów 
w świecie. Lecz nagle, kiedy najmniej o tym myślicie, Nauka o uduchowieniu, której was uczyłem, 
powstanie ponownie z równie wielką lub większą mocą. 
68 Moja cierpliwa praca przy pomocy waszego intelektu nie pójdzie na marne, bo tak jak wtedy 
symbolicznie przelałem życie przez tę krew, aby nauczyć was miłości, tak teraz wylewam na was 
mojego Ducha, aby otworzyć wam drogę wznoszenia się do wieczności. Jeśli jednak krew moja nie 
była jałowa, to tym bardziej nie będzie światła ducha mojego. 
69 Teraz nie możesz jeszcze ocenić implikacji słowa, które słyszysz w tej chwili. Ale wasza świetlana 
dusza, która ma wieczne pochodzenie, będzie mogła być świadkiem prawdy i wypełnienia 
wszystkiego, co objawiłem światu w tej Trzeciej Erze poprzez niewykształconych i nieczystych 
nosicieli głosu i duchowy świat światła. 
70 Czasami w waszych kontemplacjach zadajecie sobie pytanie, jak poruszają się istoty duchowe w 
przestrzeni, żeby przejść z jednego punktu do drugiego, gdy w tym samym momencie pytacie o nie w 
różnych częściach Ziemi. Twoja wyobraźnia sprawia, że lecą one do ciebie bez przerwy, szybko jak 
światło, z jednego punktu do drugiego i z jednego końca świata na drugi. 
71 Myślisz sobie: Jak ciężkie i trudne jest ich zadanie! Mówicie: "Jakże bolesne jest ich 
zadośćuczynienie!" 
72 Muszę wam powiedzieć, że ta misja nie jest taka, jak ją sobie wyobrażaliście. Istoty te, gdy 
osiągnęły niezbędny poziom rozwoju, by otrzymać misję przewodników, protektorów, doradców i 
dobroczyńców, mają tak szeroki blask, że nie muszą przenosić się z miejsca na miejsce, ponieważ z 
miejsca, w którym się znajdują, mogą działać na swoich braci i siostry, którzy ich potrzebują. Stamtąd 
mogą zobaczyć, usłyszeć, poczuć i wykonać dzieła, które należą do ich misji. 
73 Odległości znikają dla duszy wysokiej ze względu na jej mądrość i miłość, a jej sfera działania 
odpowiada wysokości rozwoju, jaką osiągnęła. 



74 Teraz jednak można by pomyśleć, że dusza bez żadnego poziomu rozwoju z pewnością musiałaby 
się poruszać, aby pokonywać odległości, ponieważ jej najcenniejsze cechy nie zostały rozwinięte. 
75 Nie próbujesz też wyobrazić sobie miejsca, w którym znajduje się ta istota, którą przywołuje twoja 
pamięć. Nie jest ono bowiem ani bliskie, ani dalekie, tak jak Ja, który nie jestem ani bliski, ani daleki 
od was, jestem obecny we wszystkim i wszędzie. 
76 Jedyny dystans, jaki istnieje między tobą a Bogiem lub między tobą a istotą duchową, nie jest 
dystansem materialnym, lecz duchowym, spowodowanym twoim brakiem przygotowania, czystości 
lub gotowości do przyjęcia inspiracji i duchowego wpływu. 
77 Nigdy nie oddalajcie się od waszego Mistrza, ani od świata duchowego, a zawsze będziecie 
korzystać z dobrodziejstw mojej miłości, która rozlewa się na tych, którzy wiedzą jak jej szukać. 
Zawsze będziecie czuć, że świat duchowy jest bliski sercu tych, którzy przygotują się na jego 
odczuwanie. 
78 Jak wielka jest odległość, którą ludzkość tych czasów stawia między sobą a życiem duchowym! Jest 
on tak wielki, że dzisiejsi ludzie czują, że Bóg jest nieskończenie od nich odległy i uważają Królestwo 
Niebieskie za odległe i nieosiągalne. 
79 Im więcej czasu mija, tym bardziej ludzie czują się oddaleni od duchowego królestwa. Tracą oni 
błogosławioną myśl, że kiedyś ją zamieszkiwali, a kiedy umierają i pozwalają duszy oddzielić się od 
ciała, mają tylko ziemskie wrażenia, które sprawiają, że tracą wszelkie pojęcie o tym, co duchowe. 
80 Moje przesłanie miłości w tym czasie wymazuje odległości, usuwa błędy, rozpuszcza ciemności i 
sprawia, że dusza człowieka, która już żyła w nieskończonej sferze duchowej, wraca do swego źródła, 
modli się i medytuje, odkrywa swoją istotę i objawia ją człowiekowi, umysłowi i sercu istoty, której 
powierzono ją jako narzędzie do wykonania zadania na ziemi. 
81 Widzicie, że wystarczy chwila duchowego oświecenia, aby ten pozornie wielki dystans zniknął i 
abyście doświadczyli całej radości, której tak długo pozbawialiście się, myśląc, że jestem odległy. 
82 Dzisiaj jesteś bardziej zdolny do swojej przemiany serca, nawet jeśli wydaje ci się to trudne. 
Mówię wam o tym dlatego, że cała wasza istota ewoluowała, rozwijała się, zarówno w sferze 
duchowej, jak i fizycznej, bez przerwy na całej drodze waszej wolnej woli. 
83 Tak jak intelektualna chłonność dzisiejszych ludzi jest o wiele większa niż ludzi z minionych 
czasów, ponieważ ich zdolności się rozwinęły, tak samo dusza rozwinęła się w swoim ciągłym 
doświadczaniu życia, dzięki któremu może zrozumieć, pojąć, uwierzyć i przyjąć to, czego ludzie z 
innych czasów nie byli w stanie osiągnąć. 
84 Dlatego, żeby objawić się ludzkości wybrałem formę doskonałą, czyli duchową, bo wiem, że teraz 
jesteście w stanie to zrozumieć. Nie tak było w czasach minionych, kiedy musiałem szukać 
wymownych form, aby uczynić siebie słyszalnym i zrozumiałym dla ludzi. 
85 Teraz jest czas, kiedy ludzkość będzie walczyć, aby ustanowić duchową cześć dla Boga. Ale jest 
rzeczą naturalną, że powinno to nastąpić dopiero po walce, gdy zrozumienie i pokój umysłu dotrze do 
serc. 
86 Wy, którzy słuchacie mnie poprzez tę naukę, umiecie uwolnić wasze serca od uprzedzeń i 
fanatyzmu i czcić mnie w sposób naturalny i prosty, czując mnie w sobie. Możecie uważać się za 
uprzywilejowane istoty wśród ludzi, a ja wykorzystam was jako prekursorów Wieku Duchowości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 322 
 
1 Przedstawiam wam kolejną stronę Księgi Moich pouczeń, która jest miłością i światłem dla waszej 
duszy. Błogosławieni jesteście, którzy naprawdę słuchacie waszego Mistrza, bo Ja was pouczam jasno 
i doskonale, abyście zrozumieli swoje przeznaczenie i misję, którą powierzyłem waszej duszy. 
2 Przychodzicie, aby studiować i rozumieć moje nauki, aby przekazywać je waszym bliźnim, i chociaż 
czasami was odrzucali, nie czuliście się zranieni, lecz zadowoleni, że potrafiliście odpowiedzieć na ich 
pytania. 
3 Mówisz do mnie w głębi swego serca, aby mi wskazać na niewierność twoich bliźnich. Ale ja wam 
mówię: Gdy napotkacie serca jak twarde skały, przemówię do nich przez ich sumienia, aby poczuli 
pragnienie przebywania ze Mną. Waszym zadaniem jest zabiegać o dobro ludzi, podążając drogą, 
którą wam wyznaczyłem, nie zważając na czas ani na odległość. 
4 Spotkacie wielu potrzebujących duchowo, chorych i "niewolników", których musicie uzdrowić i 
uwolnić, zrywając ich łańcuchy i z miłością dając im moje pouczenia. Przyjdzie bowiem dzień, kiedy 
nie będziecie już słyszeć mojego słowa, a wtedy pozostaniecie jako nauczyciele, abyście mogli 
kształcić przyszłe pokolenia. 
5 Mieczem światła będziesz mógł wypędzić ciemność i zrobić wyłom dla swoich bliźnich. Chcę, aby w 
Trzeciej Erze ludzie mogli cieszyć się pokojem, zgodą i dobrą wolą. Od kogo oni otrzymają nauki w 
tym zakresie? Od moich uczniów, umiłowani ludzie ─ od tych, którzy mnie kochają i nie męczą się 
przebywaniem ze mną ─ którzy czują w głębi swoich serc. 
6 Błogosławieni ci, którzy zawsze są ze Mną, odrzucając pokusy i trzymając się z dala od rozpusty tego 
świata. Ich duchowe oczy ujrzą w zaświatach wieczną chwałę ─ królestwo, w którym dusza musi być u 
siebie. 
7 W was zostawiam pouczenie o jedności i braterstwie. Czuwajcie i módlcie się, aby pokusa nie 
wyrwała wam tego, co wam powierzyłem, abyście byli posłańcami i uczniami, którzy, gdy nadejdzie 
czas, zostaną posłani przeze mnie do ludzkości. Gdy będziecie wolni od wszelkiej materializacji, 
przyobleczeni tylko Moją miłością i Moim światłem, usłyszycie Mój głos w waszej duszy, rozpoznacie 
głos waszego Pasterza i wtedy chętnie wejdziecie na górę jak owca, by dotrzeć do Boskiego Domu. 
8 Wasza Niebieska Matka jest jak pasterka, która podąża waszymi śladami. Maryja pielęgnuje was w 
swoim pięknym ogrodzie jak róże i lilie, daje wam zapach, abyście byli jak kwiaty ofiarowujące swoją 
istotę Ojcu. 
9 W Drugiej Erze powiedziałem wam, że znowu będę z wami. Ale teraz, gdy spełniłem moją obietnicę 
daną wam, niektórzy mnie rozpoznali, a inni zwątpili w moją obecność. Niektórzy z was wylali łzy 
radości, ponieważ usłyszeli mnie ponownie i zobaczyli mnie oczyma swego ducha. Słyszałem tych, 
którzy mówili do Mnie: "Mistrzu, gdyby była konieczna ofiara z mojego ciała, oddałbym ją z całą 
pobożnością i pokorą dla zbawienia mojej duszy i ludzkości." 
10 Powierzyłem was Mojemu Duchowemu Światłu, aby był waszym doradcą i opiekunem, aby 
prowadził was po ścieżce i pomagał wam w wypełnianiu waszej misji. Tym zaś z was, którzy Mnie nie 
zrozumieli, mówię: Nie wątpcie, bo Ja w każdym czasie dawałem się poznać przez ludzi. Ale nie 
chciałem ich zaskoczyć moimi objawieniami, dlatego wcześniej wysłałem moich posłańców. Posłałem 
Poszukiwacza Drogi, aby przygotował drogę i serca ludzi. 
11 W roku 1950 udzielę wam Moich ostatnich nauk i chcę, abyście, zanim zakończę Moje głoszenie 
poprzez ludzki intelekt, zrozumieli, jak macie siać Moje Słowo Miłości i jak macie je szerzyć z serca do 
serca, z prowincji do prowincji, we wszystkich miejscach na ziemi, gdzie w tym czasie nie byłem 
słyszany i odczuwany; chcę, abyście zrozumieli, jak macie szerzyć Moje Słowo Miłości i jak macie je 
szerzyć z serca do serca, z prowincji do prowincji, we wszystkich miejscach na ziemi, gdzie w tym 
czasie nie byłem słyszany i odczuwany 
12  Jjesteście silnymi duszami pełnymi miłości i światła. Nie stańcie się uczonymi w Piśmie, ani nie 
chlubcie się przed ludźmi, bo w waszej pokorze będzie łaska i światło waszego Ojca. 
13 Niech wasze spojrzenia będą pełne serdeczności, wasza nauka niech będzie nauką miłości, wasze 
ręce niech będą pieszczotliwe, wasze słowo niech będzie pociechą dla ludzi, a wtedy świat przyjmie 



wasz przykład i nie będzie już wzniecał wojen, które rozpętał od stulecia do stulecia i od wieku do 
wieku. 
14 Wtedy spełni się wola moja i tych, którzy wiele trudzili się i wylali wiele łez, aby osiągnąć 
zjednoczenie ludzkości. Wtedy nie będzie już więcej rozróżnień ras czy kolorów. To jest moja 
obietnica dla ciebie. 
15 Dziś każdy człowiek wierzy, że zna prawdę w pełni. Każda religia twierdzi, że posiada prawdę. 
Naukowcy deklarują, że znaleźli prawdę. Mówię wam, że nikt nie zna prawdy absolutnej, ponieważ 
człowiek nawet nie był w stanie ogarnąć umysłem tej części, która została mu objawiona. 
16 Wszyscy ludzie noszą w sobie część prawdy i błędy, które mieszają się ze światłem prawdy. 
17 Zbliża się bitwa, w której wszystkie te siły będą się wzajemnie zwalczać, gdyż każda z nich chce 
narzucić swój światopogląd. Ale w końcu nie zwycięży żadna ludzka ideologia, żadna teoria naukowa, 
ani żadne religijne wyznanie, lecz harmonijne połączenie wszystkich dobrych poglądów, wszystkich 
wysokich przekonań, wszystkich form kultu wyniesionych do najwyższej duchowości, wszystkich nauk 
oddanych służbie prawdziwego ludzkiego postępu. 
18 Pozwolę ludziom mówić o swoich ideach i je prezentować, innym publicznie demonstrować swoje 
formy kultu i obrzędy, ludziom dyskutować i walczyć, naukowcom rozpowszechniać swoje najbardziej 
zaawansowane teorie, aby wszystko, co istnieje ukryte w każdym duchu, mogło się otworzyć, wyjść 
na światło i dać o sobie znać. Albowiem bliski jest dzień żniwiarza, dzień, w którym sumienie, jak 
nieubłagany sierp, odetnie u korzenia wszystko, co fałszywe w sercu człowieka. 
19 Wy, ludzie, czuwajcie i nie zapominajcie, że zapowiedziałem wam tę walkę, abyście nie rozpaczali, 
gdy zobaczycie, że ludzie spierają się z pasją, że wspólnoty religijne walczą, a Duch Święty walczy z 
nimi 
20 Niech świat będzie wzburzony, niech wybuchnie burza i walka, aby człowiek mógł się przebudzić i 
po przebudzeniu ujrzeć światło, o którego podziwianiu od dawna marzył ─ aby samolubni ludzie, 
którzy zamknęli bramy drogi prowadzącej do poznania prawdy, mogli zejść ze swoich wysokich 
siedzib, ze swoich tronów i piedestałów, i pozwolić przejść rzeszom ludzi spragnionych światła Ducha. 
21 Wszyscy będziecie musieli szukać mojego światła, wszyscy będziecie musieli szukać latarni 
morskiej, aby móc rozeznać drogę w dniach ciemności ─ dniach refleksji i skruchy, dniach głębokiego 
rachunku sumienia, w których nie będzie istoty ludzkiej, która czułaby się spokojna i która mogłaby 
powiedzieć: Niczego się nie obawiam, ponieważ zawsze pracowałem we właściwy sposób. 
22 Ależ nie będzie, który by to wołał albo myślał, bo się sumienie odezwie w każdej duszy. 
23 Tylko ci, którzy modlą się i pokutują osiągną oczyszczenie swoich dusz. Tylko ci, którzy porzucą 
swoje próżności, swoje sprawowanie władzy nad innymi i swoją arogancję, zdołają osiąść w szalupie 
ratunkowej. Ci bowiem, którzy trzymają się swoich głupstw, którzy trzymają się swoich błędów i 
swoich tradycji, gotowi są je zachować do końca, mimo wyroków i nakazów sumienia, ci wbrew 
swojemu rozsądkowi będą zmierzać ku przepaści zamętu i ciemności, w którą, zgodnie z wolą 
waszego Ojca, nikt nie chce wpaść. 
24 To orędzie miłości i miłosierdzia, które Ja wam przyniosłem w słusznym czasie dla waszego 
zbawienia, wy macie oznajmić ludzkości w słusznym czasie. 
25 Moje orędzie mądrości ma za zadanie zjednoczyć ludzi duchowo, ocalić ich od wiru zamętu, 
wyrwać z ciemności, gdy stracili wiarę. 
26 Tylko moje słowo będzie miało moc, by zatrzymać tych, którzy z ogromną prędkością zmierzają ku 
przepaści, ponieważ ujawnia ono wszystko, ponieważ nie waha się rozwikłać tajemnicy, ponieważ jest 
przepojone miłosierdziem i miłością waszego Ojca. 
27 Kto jak nie Ja mógłbym zbawić tych wszystkich ludzi bez wiary w wyższe życie i bez znajomości 
Mojej sprawiedliwości? Kto naprawdę zrozumiał znaczenie i pochodzenie bólu w swoim życiu pełnym 
utrapień, ucisków i lęków? Jak niewielu mistrzów i przywódców ludzkości widzę! Co ludzie wiedzą o 
duchu? Zajmują się tylko stroną ludzką, nie potrafiąc odkryć, co jest poza ziemskimi potrzebami i 
troskami. Dlatego, rozczarowani faktem, że nie mogą znaleźć zadowalającej odpowiedzi na swoje 
pytania ani w naukach ścisłych, ani w religiach, ludzie poświęcili się zadaniu poszukiwania prawdy z 
własnej woli. Jedni zbliżają się do drogi, a inni, w wyniku niskiej duchowości, przyjmują nowe błędy. 



28 Ludzie, którzy w życiu wypili jeden kielich cierpienia za drugim, mówią do Mnie: "Panie, dlaczego 
nie ma nikogo, kto by nam wyjaśnił przyczynę naszego bólu, aby rozpaliła się w nas wiara, która 
pomoże nam udźwignąć ciężar naszego krzyża?". 
29 Tym dzieciom posyłam jako niebiański balsam Moje światło dla ich umysłów i Moją zachętę dla ich 
serc. Mam bowiem nieskończoną ilość sposobów, aby dotrzeć do każdego stworzenia. 
30 Gdyby tylko wszyscy wiedzieli, jak Mnie prosić, gdyby tylko wszyscy modlili się duchowo, gdyby 
tylko wszyscy interesowali się poznaniem Prawdy! Zaprawde, powiadam wam: oni otrzymaliby to, 
czego pragnęli. Nikt bowiem nie szukał, kto by nie znalazł ─ nikt nie pukał do drzwi moich, którym by 
nie otworzono. 
31 Zostawcie na swojej drodze ślad pokory. Nie pozwólcie, aby pycha przeniknęła wasze serca, 
ponieważ uważacie się za jedynych, którzy posiadają duchową wiedzę. 
32 Zawsze bądźcie świadomi, że wszyscy jesteście tacy sami przede mną, że wszyscy macie to samo 
pochodzenie i ten sam cel, nawet jeśli na zewnątrz każdy los jest inny. 
33 Nigdy nie zapominajcie, że wszyscy musicie mnie dosięgnąć, co oznacza, że wszyscy, choć w różny 
sposób, musicie poczynić niezbędne zasługi, by osiągnąć największą duchową wysokość. Dlatego 
nigdy nie uważaj nikogo za gorszego. 
34 Próżność nie może nigdy zakorzenić się w spirytualiście. Z drugiej strony, prawdziwa skromność 
powinna być zawsze jego towarzyszem, wtedy jego czyny, zamiast oślepiać fałszywym światłem, 
znajdą przychylność w sercach jego bliźnich. 
35 Weźmiesz swój krzyż z miłością, nie tak, jak się bierze na siebie obowiązek, nie z myślą, że jeśli 
tego nie zrobisz, to spotka cię w życiu zło, nie z obawy przed moją sprawiedliwością. Jesteście 
wystarczająco rozwinięci w duszy, aby wymagać od siebie ─ tak jak Ja to czynię ─ aby wasze 
wypełnianie nakazów Mojego Prawa odbywało się z miłości do waszych bliźnich i aby to uczucie było 
inspirowane miłością do Mnie. 
36 Zostawcie za sobą czasy, kiedy ludzie żałowali swoich przewinień, nie z żalu za to, że mnie obrazili, 
ale z obawy przed wiecznym potępieniem, jak to sobie ludzie wyobrażali. 
37 Usuńcie z waszych serc myśl, że możecie odłożyć swoją skruchę do ostatniej chwili, ufając w 
miłosierdzie Boże, i pamiętajcie, że jedyną rzeczą, jaką wasza dusza zbierze w chwili sądu, będzie to, 
co zasiała przez całe swoje istnienie na ziemi. Jego żniwem lub owocem będzie rozwój, postęp, 
wyniesienie, jakie uzyskał dzięki życiu, które zostało mu powierzone. 
38 Jakże inna jest rzeczywistość duchowa od wszystkiego, co ludzie sobie wyobrażają! Ani moja 
sprawiedliwość nie jest taka, w jaką wierzysz, ani kara boska nie jest tym, co nazywasz tą nazwą, ani 
niebo nie jest takie, jak myślisz, ani nie jest uzyskiwane tak łatwo i szybko, jak sobie wyobrażasz, 
podobnie jak duchowe zadośćuczynienie nie jest takie, jak mówisz, ani pokusa nie jest istotą 
duchową. 
39 Powinniście studiować Boskie Objawienia, których wam udzieliłem w każdym czasie, powinniście 
rozumieć język figuratywny, który do was mówię, powinniście uwrażliwić swoje duchowe zmysły w 
ten sposób, żebyście wiedzieli, które słowo jest słowem Boga, a które słowem ludzi, żebyście mogli 
odkryć sens moich nauk. 
40 Tylko z duchowego punktu widzenia będziecie mogli znaleźć właściwą i prawdziwą interpretację 
Mojego Słowa, zarówno tego, które wam posłałem przez proroków, jak i tego, które wam 
przekazałem przez Jezusa, czy też tego Słowa, które wam daję za pośrednictwem rzeczników Trzeciej 
Ery. 
41 Gdy ta ludzkość odnajdzie prawdziwe znaczenie prawa, doktryny, proroctw i objawień, odkryje to, 
co najpiękniejsze i najgłębsze w odniesieniu do jej istnienia. 
42 Wtedy ludzie będą znać prawdziwą sprawiedliwość, a ich serca będą znać prawdziwe niebo, wtedy 
będziesz także wiedzieć, co jest pokuta, oczyszczenie i restytucja. 
43 Dziś nadal jesteście okryci zasłoną ignorancji, której nie odważyliście się rozerwać w waszym 
ziemskim materializmie i waszym religijnym fanatyzmie, pełnym fałszywych lęków i uprzedzeń. 
Dlatego, gdy wasze życie jest dotknięte procesem i nie znajdujecie jasnej przyczyny, wołacie: "Co 
takiego zrobiłem, że zostałem tak ukarany?", nie wiedząc, że moja sprawiedliwość czeka czasami 
przez wieki, a nawet tysiąclecia. Ale moja sprawiedliwość zawsze przychodzi, i nawet jeśli wydaje się, 
że przychodzi późno lub nie w porę, to jest pewne, że zawsze objawia się w mądry sposób. 



44 Moja nauka duchowa ma różne cele lub misje: jednym z nich jest pocieszenie duszy na wygnaniu i 
uświadomienie jej, że Bóg, który ją stworzył, oczekuje jej wiecznie w swoim Królestwie Pokoju. Innym 
jest uświadomienie mu, jak wiele darów i zdolności może mieć do swojej dyspozycji, aby osiągnąć 
swoje zbawienie i swoje wyniesienie lub doskonałość. 
45 Słowo to przynosi przesłanie uduchowienia, które otwiera ludziom oczy, aby mogli zobaczyć 
twarzą w twarz rzeczywistość, którą uważają, że znajdują tylko w tym, co widzą, w tym, czego 
dotykają, lub w tym, co udowadniają swoimi ludzkimi naukami, nie zdając sobie sprawy, że czyniąc 
to, nazywają przemijającą "rzeczywistością", a zaprzeczają i błędnie oceniają to, co wieczne, gdzie 
istnieje prawdziwa rzeczywistość. 
46 Niech to orędzie przejdzie od narodu do narodu, od domu do domu, pozostawiając swoje nasiona 
światła, pociechy i pokoju, aby ludzie zatrzymali się na kilka chwil i dali swemu duchowi odpoczynek, 
który jest niezbędny, aby mógł on zastanowić się i pamiętać, że każda chwila może być chwilą jego 
powrotu do Świata Duchowego i że od jego dzieł i jego zasiewu w świecie zależy owoc, który zbierze 
po przybyciu do Życia Duchowego. 
47 Dziś znajduję cię smutnego, przygnębionego i bez nadziei, a ty mówisz mi w swojej modlitwie, że 
życie od dawna wycofało swoją łaskę z ciebie. Mistrz mówi wam, że czasy, w których żyjecie, są 
zapowiedziane przez proroków pierwszych czasów, a później potwierdzone przez Boskie Słowo do 
jego ludu. Ale chociaż prawdą jest, że opróżniacie bardzo gorzki kielich, wiedzcie, że wasz ból nie 
będzie bezużyteczny, jeśli będziecie wiedzieli, jak znosić go z miłością i cierpliwością. 
Konieczne było, aby ludzie osiągnęli ten punkt, w którym ból będzie przeszywał i nawiedzał każde 
włókno ich istoty, aby obudzili się z głębokiego snu, w którym mieszkają ich dusze, i aby rozpoczęli 
życie w samostanowieniu, w którym ofiarują swemu Stwórcy hołd i uznanie, które Mu zawdzięczają. 
48 Od dawna tamuję ich wolność woli, pokazując im, że nadszedł czas refleksji i dobrego działania, 
aby dalej nie cierpieli i nie pogrążali się w chaosie. Chciałem uniknąć ich upadku, radząc im i 
ostrzegając ich, lecz oni byli głusi na Moje słowa. Będę jednak nadal nazywał tę ludzkość tak 
umiłowaną, wzywając ją do reformy i do szacunku we wszystkich jej działaniach, aż uczynię ją godną 
uczennicą Moich nauk. 
49 Powróciłem do was, jak wam obiecałem, aby was pocieszyć i dać wam nadzieję w waszych 
utrapieniach. Ale nie tylko to, lecz także oświecenie was, abyście mogli zrobić wielkie kroki na 
duchowej ścieżce. Udzieliłem wam wskazówek, których potrzebujecie właśnie w tych chwilach 
zamieszania, na które z niecierpliwością czekacie, aby uleczyć swoje rany i doświadczyć drogi 
zbawienia. 
50 Przygotowałem wszystko, abyście dokonali wielkiego dzieła, a na końcu przyszli do Mnie spokojni, 
zadowoleni i w pokoju ze Mną i z waszymi bliźnimi. W tym momencie komunii z Moim Duchem nie 
będę żądał od was żadnej daniny, wasze zasługi nie będą więc dla Mnie, lecz dla was samych, a to, co 
mi ofiarujecie, zwrócę wam jako błogosławieństwa i korzyści bez końca, z procentem. 
51 Uświadom sobie, jak bardzo cię kocham. Jeśli chcecie więcej dowodów miłości Ojca waszego, 
proście, a Ja wam ich udzielę, bo miłość Moja jest niewyczerpana. Jeśli chcesz sprawdzić Moją 
cierpliwość, Moją pobłażliwość, zrób to również. Ale po otrzymaniu, po uznaniu tego, czyńcie swoim 
bliźnim to, co ja wam uczyniłem. 
52 Przebaczajcie tak często, jak często możecie być obrażani. Nie zastanawiajcie się nawet nad tym, 
ile razy musicie przebaczyć. Wasze przeznaczenie jest tak wysokie, że nie wolno wam wpaść w te 
pułapki drogi, gdyż dalej czekają na was bardzo wielkie zadania. Wasza dusza powinna być zawsze 
gotowa na miłość, zrozumienie i dobroć, abyście mogli wznieść się na wyższe poziomy. Tak jak w 
przeszłości wielu waszych braci i sióstr zapisało swoimi dziełami piękne strony w Wiecznej Księdze 
Ducha, tak wy będziecie kontynuować tę historię w ich następstwie, jako przykład i ku radości 
nowych pokoleń, które przyjdą na Ziemię. 
53 Bądźcie silni, bo przechodzicie przez czas próby. Każde stworzenie, od niemowlęcia, które ledwie 
otworzyło oczy na światło tego świata, do starca przygiętego ciężarem lat, przechodzi próbę, proces 
zadośćuczynienia. Ale Ja daję wam Moją siłę, Mój wpływ, abyście mogli przejść przez te próby z wiarą 
i pokojem ducha, który uczyni was odpornymi na ból. 
54 Będzie bitwa światopoglądów, a wiara i przekonania jednych i drugich będą wystawione na próbę. 
Ale ci, którzy zbudowali swoją pracę na ruchomych piaskach, zobaczą, jak się zawali, ponieważ jej 



fundamenty nie były mocne. W tym czasie silni będą musieli wspierać słabych. Ci, którzy nie wiedzieli, 
jak się modlić, ani nie wnikali w prawdę moich nauk, będą płakać nad swoją niewiedzą, swoją 
potrzebą i brakiem zasług. Jednak wielu z nich jest niewinnych, ponieważ nie mieli prawdziwego 
ludzkiego przewodnika, a pasterze jak owce będą ronić łzy z powodu ich niepewności i dezorientacji. 
55 Wy, ludzie, przeznaczeni przeze mnie do wywierania wpływu na ten świat, powinniście czuwać i 
modlić się o jego pokój i zbawienie. Rozwińcie swoje skrzydła, aby osłonić ludzkość w tych godzinach 
niebezpieczeństwa i strachu. 
Dlatego nauczyłem was modlitwy z ducha do ducha i usunąłem każdy symbol czy godło Mojej 
Boskości. Zbudowaliście w sobie świątynię i stamtąd mnie kochacie i chwalicie. 
56 Nauczyłem cię szacunku dla wierzeń twoich bliźnich i wyszkoliłem cię jak strażnika, który żyje 
czujnie, by bronić wiary tych, którzy stają się słabi w tej bitwie, która już się zbliża. Wtedy, gdy 
wypełnicie swoją misję, będziecie mogli z satysfakcją powiedzieć do Mnie: "Ojcze nasz, walczymy 
mieczem, który nie rani, z miłością i dobrą wolą". Wypowiadamy Słowo Boże, wzywamy ludzi do 
modlitwy do Ciebie. Przynosimy pocieszenie tym, którzy cierpią, nawrócić się do dobrego tych, którzy 
złamali prawo. Podnosimy mężczyzn i kobiety, którzy w swej niewiedzy byli zagubieni, budzimy ich 
wiarę i ufność w Ciebie, i od tego czasu kochają nas i idą za nami." A ja przyjmę was jako żołnierzy w 
Mojej Sprawie i dam wam nagrodę, na którą zasługujecie. 
57 Moje dzieło rozprzestrzeni się po całej ziemi. Do "pierwszych" dołączą inni, a po nich inni, bo jest 
napisane, że człowiek wzniesie się ponad swój obecny stan w dążeniu do swojej duchowej 
doskonałości. 
58 Jak bardzo musicie się trudzić, aby przygotować ziemię, abym mógł zesłać ludziom Moje Królestwo 
Pokoju! 
59 Módlcie się i rozważajcie moje słowa, a odkryjecie, że zawierają one ocean miłości. Przemawiałem 
do was poprzez ograniczony intelekt człowieka, a ten, nawet z całym przygotowaniem, nie jest w 
stanie wyrazić znaczenia, przyczyny, które zawiera moja nauka. Wniknijcie w nią swoją duszą, abyście 
mogli zrozumieć z większą jasnością niż sercem lub ograniczonym rozumieniem waszej ludzkiej istoty. 
60 Ponieważ moja praca w Drugiej Erze wydawała się wam wielka, uznacie również moje przyjście w 
tej erze jako dowód nieskończonej miłości waszego Ojca. 
61 Im bardziej się doskonalicie, tym bliżej będziecie celu. Nie wiesz, czy jesteś tylko o krok od swojego 
zbawienia, czy też masz jeszcze długą drogę do przebycia. Ja tylko mówię wam, żebyście byli chętnie i 
posłusznie prowadzeni przez to słowo, które jest głosem mojego Boskiego Ducha. Strzeżcie się 
łamania prawa, wielokrotnego popełniania tego samego błędu. Słuchajcie tego wezwania, które jest 
prośbą o skorygowanie, prośbą, którą kieruje do was wasz Ojciec, bo nie chcę, abyście żyli na próżno 
na ziemi, a potem płakali z powodu waszego nieposłuszeństwa. 
Pracujcie nieustannie nad waszym postępem, a zobaczycie, że te próby, które sprawiają wam dziś 
cierpienie i których znaczenia nie rozumiecie, są dla waszego dobra i napełnią waszą istotę pokojem i 
radością. Są to mądre próby, które zsyłam wam, aby oczyścić i uodpornić waszą duszę w walce, tak 
jak pracowałem z wieloma istotami, które dziś kochacie i uwielbiacie, których siłę duszy i sprawdzone 
cnoty rozpoznajecie. Są to wasi bracia i siostry, którzy przeszli przez ten świat pozostawiając ślad 
czystości i świętości. Chcę, abyście się z nimi zjednoczyli i poszli za nimi. Bo wasze przeznaczenie jest 
takie samo, wszyscy jesteście wielcy w Moich oczach, wszyscy jesteście godni i chcę, abyście 
zamieszkali w świecie pokoju, który oni zamieszkują. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 323 
 
1 Przychodzę, aby pouczyć twoją duszę, aby ją karmić i umacniać moją miłością. 
2 Umiłowane dzieci, wy jesteście Moimi małymi dziećmi, Moimi małymi dziećmi, które chodzą po 
ziemi, znosząc gorycz i cierpienie. Błogosławieni jesteście, którzy opuszczacie drogę grzechu, aby 
wasza dusza mogła zbliżyć się do Mnie. 
3 Ojciec uczy cię, jak otrzymywać i jak prosić. Bo zaprawdę powiadam wam: Jeśli oczyścicie się z 
grzechu, otrzymacie przebaczenie Moje i będziecie umocnieni. 
4 Chcę oczyścić cię z każdej plamy, abyś mógł otrzymać miłosierdzie od Ojca. Nigdy jednak nie traćcie 
tej łaski, gdyż pochodzi ona od mojego Boskiego Ducha i jest dziedzictwem, które powinniście nieść 
ze sobą na waszej drodze. Ja jestem Mistrzem i daję wam jeszcze raz moją Naukę, abyście mogli ją 
nosić w swoim sercu i przekazywać ją dalej, tak jak ja wam ją dałem. 
5 Sumienie jest jak lustro, w którym przegląda się twoja dusza. Mówię ci: Teraz nie jest już czas, 
abyście widzieli, że potrzebujecie tego lustra, ponieważ dałem wam Moje światło, Moje wywyższone 
Słowo, aby jutro niczego wam nie brakowało, abyście przestrzegali Mojego Prawa i nadal byli 
przykładem dla ludzi, tak jak Moi apostołowie Drugiej Ery. 
6 To nie jest głos-nosiciela, od którego otrzymujesz tę naukę, bo on jest grzeszny jak ty. Odciągnąłem 
go od jego dróg i przygotowałem go, aby przez jego pośrednictwo przekazał wam moje słowo. 
Znaczenie tego nauczania jest moim własnym umysłem. 
7 Już w Drugiej Erze powiedziałem wam: "miłujcie się wzajemnie", bo kto miłuje swego bliźniego, 
Mnie miłuje. 
8 Nie rozróżniam was według rasy lub koloru, ani według klasy. Mówię do wszystkich jednakowo, 
abyście mieli jedną Wolę, abyście z uśmiechem i z otwartymi ramionami przyjmowali waszych 
bliźnich, którzy pochodzą z różnych narodów. Jeśli praktykujecie tę miłość, jutro nie będzie już więcej 
wojen, śmierć nie zawładnie ludzkością. Nie obwiniajcie mnie za wasze wojny, o ludzkości. 
9 Nie popadajcie w zamęt, nie budujcie nowej wieży Babel, aby ci, którzy się do was zbliżają, znaleźli 
was wszystkich jednakowo przygotowanych. Niewierzący musi mieć dowody, aby uznać cuda Ojca, 
tak, że jego dusza może poznać swego Boga z powodu mojego słowa. 
10 Dowody powinny być z miłości, bo wtedy krystalicznie czysta woda musi wypływać nawet z 
najtwardszej skały. 
11 Podnieście się do Mnie, a Ja was uwolnię od wszelkiej choroby, bo Ja jestem najlepszym lekarzem. 
Pozostawię wam wszystko, czego ludzkość potrzebuje duchowo, a gdy zostaniecie rozpoznani, 
wszyscy lekarze ziemi rozpoznają Mnie w Mojej duchowej pracy, ponieważ taka jest Moja Wola. 
12 Zostawiłem wam modlitwę jako obronę. Dlatego mówię do was: Czuwajcie i módlcie się, aby 
ludzkość dostąpiła zbawienia przez was, abyście we właściwym czasie doprowadzili do tego słowa, 
które obecnie otrzymujecie. 
13 Czas, w którym żyjecie, a który ma tak wielkie znaczenie duchowe dla wszystkich ludzi, przemija, 
niezauważony przez ludzkość. Nadejdzie jednak czas, kiedy zostanie ona uznana za bardzo ważną nie 
tylko w życiu ludzi, którzy otrzymali to przesłanie, ale także w historii wszystkich narodów ziemi. 
14 Rozważcie chwałę słuchania mojego słowa. Nie spoczywajcie jednak na laurach, gdyż w tym 
samym czasie, gdy możecie odczuwać radość z posiadania tej łaski, bądźcie świadomi, że wasza 
odpowiedzialność wobec narodów, waszych bliźnich, jest bardzo wielka, gdyż musicie im przynieść 
świadectwo tego wszystkiego, co otrzymaliście w tych czasach. 
15 Błogosławieni są ci, którzy zachowują Moje Słowo w swoich sercach, bo oni umiłują swój krzyż i z 
nim na ramionach będą pukać do drzwi swoich bliźnich, niosąc im orędzie światła, pokoju i miłości, 
które powierzyłem temu ludowi w Moim słowie 
16 Każda z moich lekcji tego roku 1950 jest w przygotowaniu, aby gdy nadejdzie chwila ogłoszenia 
Mojego przepowiadania wam skończonego, nie ronić łez, bo daję wam wszystko, aby wam niczego 
nie brakowało. Nie płaczcie więc, ludzie, z powodu braku Mojego Słowa. Powiedziałem wam już, że 
Moja istota zostanie zachowana w waszych sercach, a jeśli pamięć wasza będzie słaba, natchnę 
niektóre z Moich dzieci, aby zebrały w książki i albumy strony i pisma, które stworzyły z Mojego 
słowa. 



17 Umacniajcie się w rozmyślaniu i w modlitwie. Jesteście ludzcy i mali, a "pożegnanie" Mojego 
objawienia wstrząśnie całą waszą istotą. Jakże ten lud nie będzie wstrząśnięty w tym Dniu, kiedy 
ludzie na całej ziemi będą Go odczuwać w taki czy inny sposób, choć nie mają nawet pojęcia o Mojej 
Obecności w Trzeciej Erze? 
18 Gdy światło wzejdzie w umysłach ludzi, dojdą oni do zrozumienia, że wszystkie wydarzenia, które 
miały miejsce około końca roku 1950, były świadectwem, że okres mojej zapowiedzi został 
zakończony, podobnie jak świt tego czasu został również zapowiedziany przez wydarzenia, które 
wstrząsnęły ludźmi z całego okręgu ziemskiego. 
19 Przygotowuję was i ostrzegam w perspektywie czasu zamętu światopoglądowego, abyście mogli 
uwolnić się od wewnętrznych zmagań duszy i tortur myśli. Bo wszystkie światopoglądy, doktryny, 
teologie, filozofie i wyznania ludzkości zostaną wstrząśnięte i tym samym będą symbolizować burzę, 
prawdziwą burzę ducha, na której wzburzonych falach macie płynąć zgodnie z moją wolą i pozostać 
na szczycie, aż burza i ciemność się skończą. Nie daję wam lepszej recepty na przejście przez tę próbę 
w jednym kawałku niż modlitwa i podążanie za moim słowem, dzięki któremu wasza wiara będzie 
nieustannie umacniana. 
20 Ta walka światopoglądów, to starcie wyznań i ideologii, ta walka jest absolutnie konieczna, aby 
wszystkie słabości i błędy, które nagromadziły się na dnie każdej sekty i instytucji, mogły wyjść na 
powierzchnię. Dopiero po tej "burzy" będzie można rozpocząć moralne i duchowe oczyszczenie ludzi, 
ponieważ zobaczą oni, że prawda wychodzi na światło dzienne, rozpoznają ją, poczują ją w sobie i nie 
będą już mogli karmić się zarozumiałością i pretensjami. 
21 Tak jak każdy człowiek dobrowolnie i całkowicie dla siebie samego korzysta z życiodajnego wpływu 
słońca na swoje ciało, uznając, że na jego świetle, cieple i wpływie opiera się życie materialne, tak i 
oni będą korzystać ze światła prawdy we wszystkim, co jest im potrzebne do zachowania, 
wzmocnienia i oświecenia ich dusz. 
22 Wtedy zadziała moc, jakiej człowiek jeszcze nigdy nie odczuwał, bo jego życie będzie się coraz 
bardziej dostosowywało do prawdziwych zasad życia, do norm ustanowionych przez moje prawo. 
23 Waszym zadaniem, ludzie, jest nieść po świecie Moje przesłanie uduchowienia, które wam 
przyniosłem. Ale chcę, abyście zrozumieli, że sposób rozprzestrzeniania tego światła ma dwa aspekty: 
jeden, całkowicie duchowy, za pomocą myśli, modlitwy, poprzez którą tworzycie atmosferę 
uduchowienia, i drugi, duchowy i jednocześnie ludzki, za pomocą słowa, fizycznej Obecności, 
wyjaśniania Mojego Słowa słabym. Pamiętajmy o przykładzie Jezusa. 
24 Gdybyś miał wielką wiarę i większą wiedzę na temat mocy modlitwy, ile dzieł miłosierdzia byś 
uczynił poprzez swój zmysł myślenia. Ale nie daliście jej całej mocy, jaką posiada, i dlatego często nie 
zdajecie sobie sprawy z tego, czego unikacie w chwili prawdziwie odczuwanej i prawdziwej modlitwy. 
25 Czy nie zdajecie sobie sprawy, że coś wyższego powstrzymuje najbardziej nieludzkie z waszych 
wojen od wybuchu w waszym świecie? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że na ten cud mają wpływ 
miliony modlitw mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy swoim duchem zwalczają ciemne siły i 
przeciwdziałają walce? Nadal się módlcie, nadal czuwajcie, ale wkładajcie w to działanie całą wiarę, 
do jakiej jesteście zdolni. 
26 Módlcie się, ludzie, i rozpościerajcie nad wojną, bólem i nieszczęściem płaszcz pokoju waszych 
myśli, z którym utworzycie tarczę, pod której ochroną wasi bliźni znajdą oświecenie i schronienie. 
27 Ponieważ obecnie świat jest tak ślepy, że nie może zobaczyć światło prawdy, ani w jego wnętrzu 
usłyszeć moje wezwanie, należy modlić się i zdobyć duchowy grunt. Na razie nie byłoby słychać, bo 
wszystkie narody są zajęte przygotowywaniem, niszczeniem i obroną. 
28 Ludzie będą musieli stać się jeszcze bardziej ślepi, gdy rozpacz, nienawiść, terror i ból osiągną 
swoje granice. 
29 Ani nie będzie to odpowiednia godzina, aby przynieść moje przesłanie, bo będziesz jak rozmówcy 
w środku pustyni, nikt nie zwróci uwagi na ciebie. 
30 Nie zapominajcie, że serce człowieka jest jak pole, które ma być uprawiane: Najpierw trzeba go 
oczyścić, usuwając z niego głazy i wyrywając pokrywające go chwasty. Następnie musi stać się żyzna 
przez deszcz, tak, że nasienie może wykiełkować w nim, i wreszcie musi nadejść czas, aby zasiać 
nasienie, zanim gleba nie jest już skłonna czekać, a korzystny okres czasu minął. 



31 Tak samo w tej ludzkości dokonuje się dzieło oczyszczenia, w którym człowiek, nie wiedząc o tym, 
podał sobie kielich cierpienia, które przywróci mu szczerość. 
32 Cały ból, jaki sobie zadaje, służy do zmiękczenia jego serca, aby mógł w końcu wyrzucić z głębi 
swego jestestwa całe zło, które w nim zakiełkowało. Wtedy, gdy nie może już dłużej cierpieć i nie 
może znieść więcej udręki, poczuje, jak do jego serca dociera światło sumienia, dobrobyt pokuty, 
życiodajna krew nowego życia dla jego duszy. 
33 Człowiek, raz przygotowany, oczyszczony i oczyszczający się przez ból, a później uczyniony 
owocnym przez skruchę i autorefleksję, osiągnie punkt przyjęcia uduchowienia, ponieważ jego 
wnętrze, uszlachetnione przez skruchę i postanowienie poprawy i odnowy, będzie chciało przyjąć w 
swoim łonie nasienie miłości, pokoju i mądrości. 
34 Co by się stało z tą ludzkością, gdyby w czasie, gdy oczekuje ona z utęsknieniem nadejścia mojego 
poselstwa, ten lud tutaj nie przygotował się do tego, by ukazać się swoim bliźnim jako posłańcy lub 
"robotnicy" mojego słowa? 
35 Jak wielka jest wasza odpowiedzialność, uczniowie, tak wielka, że będziecie musieli odpowiadać 
przede Mną za każdą minutę, którą wam powierzyłem dla wypełnienia waszej misji. 
36 Powiedziałem wam, że na razie powinniście się modlić, to znaczy zacząć od zdobycia prawdziwej 
wiedzy o misji, którą macie wypełnić ─ że powinniście dostroić swoje serce poprzez praktykę 
miłosierdzia ─ że stopniowo powinniście uwrażliwiać swoją istotę, podejmując wysiłek walki z 
egoizmem, który jest owocem materializmu. Wtedy uduchowienie będzie wchodzić w was coraz 
bardziej. 
37 Nie bądźcie już małymi dziećmi, abyście, gdy wam każę się modlić, rozumieli, że proszę was o 
dobre uczynki, ponieważ to wasze słowa i myśli ─ lub nie ─ naprawdę przemawiają do Mojego Ducha. 
Jeśli myśl, choćby najpiękniejsza, nie jest odczuwana, to nie ma w niej treści. Jeśli słowo lub zdanie, 
jakkolwiek pięknie wyrażone, nie stanie się dziełem, nie będzie miało życia, a wy już wiecie, że to, co 
nie ma życia, jest jak nieistniejące, dlatego nie może być przyjęte przeze mnie. 
38 Wiecie teraz, że kiedy mówię do was: módlcie się, nie powinniście ograniczać się do zebrania myśli 
w pobożności wewnętrznej, ale także opuścić to sanktuarium i pozostawić w każdym z waszych 
bliźnich zobowiązanie miłości prawdziwego braterstwa, jako najpewniejszy dowód, że żyjecie 
czuwając i modląc się za bliźniego. 
39 W ten sposób wasze braki będą stopniowo zanikać, będziecie zwalczać wasze rozproszenie i 
osiągniecie to przygotowanie, o którym tak często mówię wam w Moich naukach. 
40 Jeśli w czasie, gdy ludzie tęsknią w swych sercach za moim nowym poselstwem, lud ten nie 
przygotował się przez praktyczne działanie, ani nie oczyścił się w walce miłości przeciw nienawiści, 
miłosierdzia przeciw samolubstwu, pokoju przeciw niezgodzie, chorobie i cierpieniu, niech nie 
spodziewa się, że samym słowem dotrze do głębi serc i przekona je o mojej prawdzie. 
41 Dlatego równocześnie z tym, że daję wam Moje słowo, mówię wam, abyście je praktykowali, bo 
tylko w ten sposób będziecie mogli zrozumieć istotę Moich nauk, ich znaczenie i ich nieskończoną 
dobroć. 
42 Od 1866 do 1950 roku minęły 84 lata, cała epoka duchowych objawień, w których Boskie Światło 
nieustannie świeciło na każdą duszę i na wszystkie "ciała", w których Świat Duchowy objawiał się 
temu narodowi w jeden sposób, a całej ludzkości na wiele sposobów. 
43 Teraz zbliża się chwila, aby was pożegnać za pomocą środków wybranych przeze Mnie dla Mojego 
głoszenia w tym czasie. Lecz Ja pozostanę w oczekiwaniu na wasze przygotowanie i wasze 
uduchowienie, aby wznowić Moje głoszenie ludzkości, chociaż nie będę już używał mózgów do 
przekazywania Moich przesłań, lecz będę używał bezpośredniego głoszenia z Mojego Ducha do 
waszego. 
44 Kiedy powiedziałem przez usta starożytnego proroka, że nadejdą czasy, kiedy Mój Duch będzie 
wylany na każdą duszę i na wszelkie ciało, a ludzie będą mieli wizje i prorocze sny, odnosiłem się 
właśnie do tego czasu, który się zbliża, kiedy dary, które posiada każda dusza, objawią się i kiedy 
będzie ona szukała Boskiej Prawdy i będzie świadkiem wypełnienia się tego wszystkiego, co zostało 
wam przepowiedziane; odnoszę się do czasu, który się zbliża, kiedy dary, które posiada każda dusza, 
objawią się i kiedy będzie ona świadkiem wypełnienia się tego wszystkiego, co zostało wam 
przepowiedziane 



45 Nie lękajcie się dnia, w którym przemówię do was po raz ostatni, ani nie lękajcie się czasu 
kontemplacji, kiedy nie usłyszycie już Moich słów przez ludzkie usta. Bo zaprawdę powiadam wam: 
będę obecny, wysłucham was i nie opuszczę ani na chwilę, będę pobudzał waszą wiarę przez Moją 
miłość, sprawię, że odczujecie Moją obecność w różnych formach, napełnię wasze zgromadzenia 
duchową esencją i Boskimi natchnieniami, dając wam myśli, dzieła i słowa, będę kierował waszymi 
krokami i uchronię was od upadków i potknięć. 
46 Nie bójcie się nowych czasów, nie wątpcie w moją obecność w duchu, bo sprawię, że usłyszycie 
mój głos, usunę wasze wątpliwości i powiem wam: ach, wy małej wiary, którzy musicie zobaczyć i 
dotknąć, aby uwierzyć 
47 Jeśli naprawdę chcecie zostać uduchowieni, by słusznie nazywać siebie uczniami Mnie w tej 
Trzeciej Erze, zastanówcie się głęboko nad tymi uroczystymi chwilami, nad tymi naukami, które są 
jednymi z ostatnich, jakie otrzymacie. 
48 Chcę, abyście jako dobrzy uczniowie brali sobie za wzór waszego Mistrza w jego 
prawdomówności, abyście we wszystkich waszych wędrówkach wypełniali swoje posłannictwo, nie 
zbaczając nigdy z kierunku wyznaczonego przez prawo i sumienie. 
49 Od czasu, gdy przed wieloma wiekami zapowiedziałem wam Moje przyjście, spełniłem Moją 
obietnicę. Ponieważ po porozumieniu się z wami przez Moich głosicieli obiecałem wam czas 
zakwaterowania, w którym będę nieustannie mówił o duchowym królestwie, tak też uczyniłem. Ale 
ponieważ ujawniłem ci datę, w której zakończę to przesłanie, będę i muszę tego dotrzymać. Bo w 
Mojej Woli nie może być żadnej zmiany, ani Moje Boskie plany nie mogą ulec zmianie, ani nie ma 
żadnej innej mocy czy woli, która mogłaby zmienić przeznaczenie życia i ludzi. 
50 Wszystko zostało przeze Mnie przewidziane od wieczności, nic nie umknęło Mojej mądrości. Każdy 
czas był ustalony od początku, a każde przeznaczenie było wyznaczone. Nawet jeśli ludzie nigdy nie 
zrównali swojej woli z moją, to jednak moja wola się dokonała. 
51 Zawsze dawałem wam czas na wasze przygotowanie i dawałem wam środki do uratowania się. 
Przed wysłaniem wam Mojego wyroku, aby zażądać od was rachunku na końcu epoki lub okresu 
czasu, okazałem Moją miłość do was, ostrzegając was, budząc was i wzywając was do pokuty, 
poprawy i dobroci. Ale kiedy nadeszła godzina sądu, nie przestałem was pytać, czy już żałujecie, czy 
już się przygotowaliście, czy jeszcze trwacie w złu i nieposłuszeństwie. Mój wyrok nadszedł w 
wyznaczonej godzinie, a ten, kto wiedział, jak zbudować swoją arkę na czas, został uratowany. Ale 
ten, kto szydził, gdy godzina sądu została ogłoszona do niego, i kto nie zrobił nic dla jego zbawienia, 
musiał zginąć. 
52 Zastanówcie się nad tym, co wam teraz mówię, abyście wiedzieli, że wasza wola nigdy nie będzie 
w stanie zmienić Mojej, nawet jeśli czasami może wam się wydawać, że gdy nadejdzie godzina sądu, 
odszukam was i odwiedzę, aby każdemu dać według jego zasług. Bo jeszcze wcześniej przemawiałem 
do was pełen miłości i światła, abyście w porę zbudowali zbawczą arkę, która w dniach największego 
sądu uchroni was od zginięcia w powodzi ogólnoświatowego oczyszczenia. 
53 Jeśli to wydarzenie jeszcze się nie ukształtowało w nowicjuszach i maruderach, to 
odpowiedzialność za nie spoczywa na starszych, na "pierwszych", na uczniach, aby uczyli swoich braci 
i siostry, jak wypełniać wolę Ojca i jak wypełniać Jego Prawo. Ale ja wam mówię: Jeżeli oni nie dadzą 
przykładu posłuszeństwa, ani świadectwa Mojej prawdy, to Ja z pewnością dam im inny dowód Mojej 
sprawiedliwości i tego, jak Moja wola wypełnia się ponad wszystko. 
54 Zastanawiasz się w głębi serca, dlaczego tak surowo ganię twoją duszę. Ale mówię ci: Gdybym, 
stwarzając cię, odmówił ci któregoś z moich atrybutów, miałabyś powód do narzekania lub zdziwienia 
z powodu moich wyrzutów. Ale ponieważ wiem, że umieściłem w waszej istocie coś z każdej z Moich 
zdolności, cnót i przymiotów, a także dałem wam objawienia o Moim Prawie, o waszym 
przeznaczeniu i o życiu, i dałem wam niezbędny czas na ich zrozumienie, rozwój i rozwinięcie, musicie 
uznać za słuszne, że zstąpiłem do was, aby osądzić wasze uczynki i użytek, jaki uczyniliście z Moich 
darów. 
55 Powtarzam ci, że gdybym ci odmówił choćby jednego z Moich przymiotów, nie byłbym 
usprawiedliwiony w wypominaniu ci wad, które popełniasz w swoim życiu. 
56 W ten sposób będziesz mógł pojąć, że nie ma i nigdy nie było istoty ludzkiej, w której nie byłoby 
duszy ożywiającej ją, ani też nigdy nie było duszy ludzkiej, która byłaby bez ducha. 



Jakaż większa chwała jest dla człowieka niż świadomość, że ożywia go istota świetlana, mieszkaniec 
Królestwa Duchowego, wysłannik lub posłaniec wyższego świata? A z drugiej strony, jakież większe 
szczęście może spotkać duszę, niż świadomość, że wiecznie jest z nią promienna latarnia Ducha, 
światło Boskości, które oświetla jej drogę? 
57 Ponieważ jednak marnowaliście czas, zajmując się tylko sprawami ziemskimi i codziennie 
oddalaliście się coraz bardziej od myśli o życiu duchowym ─ ponieważ nawet wasze wspólnoty 
religijne cierpią na brak uduchowienia, macie zmęczoną, chorą i melancholijną ludzkość, która słysząc 
głos Ojca, który przybywa, aby ją osądzić i pociągnąć do odpowiedzialności, zostaje uderzona 
żądaniem odpowiedzialności i cudów: Skąd taka wielka surowość wobec tego słabego, małego, 
chorego i nieświadomego ludu? Nie jest jednak świadomy, że nie jest w porządku, gdy w ten sposób 
odpowiada na głos swego Mistrza. Nie jest bowiem słabe, gdyż ma w sobie siłę, którą dał mu Bóg, nie 
jest małe, gdyż w jego formacji umysłowej i fizycznej jest mądrość i doskonałość, z jaką je 
stworzyłem, nie jest też nieświadome, gdyż dzięki Duchowi jest doskonale świadome tego, co robi, co 
powinno robić i od czego powinno się powstrzymać. 
Jeśli jednak czuje się chory, to dlatego, że brak harmonii, zarówno duchowej jak i ziemskiej, odsunął 
go od pierwotnych źródeł życia, takich jak duchowa łączność ze mną i kontakt z jego Matką, Naturą. 
58 Zachęcam was do głębokiego zastanowienia się nad Moim Słowem i muszę wam powiedzieć, że 
jeśli ktoś po wysłuchaniu Mnie nadal będzie uważał Moje wyrzuty i Moje wyroki za niesprawiedliwe, 
to tylko dlatego, że nie był w stanie pojąć znaczenia Mojego Słowa, a wtedy będę musiał przebaczyć 
mu zatwardziałość serca i umysłu. 
59 Od dawna jesteście poddawani próbom, umiłowany ludu, ponieważ musicie się oczyścić, abyście 
stali się godni przekazywać moje słowo waszym bliźnim dzisiaj, kiedy narody tak bardzo potrzebują 
przesłania pokoju. 
60 Nie będę posyłał jako posłańców tych, którzy nie żyją życiem łaski, bo nie mieliby nic do dania. Nie 
powierzę tej misji tym, którzy nie oczyścili swoich serc z egoizmu. 
61 Posłaniec Mojego Słowa musi być Moim uczniem, którego sama obecność sprawia, że Mój pokój 
jest odczuwalny w sercach. Musi posiadać zdolność do pocieszania bliźnich nawet w najtrudniejszych 
momentach życia, a z jego słów musi zawsze wypływać światło, które rozwiewa wszelkie ciemności 
duszy czy intelektu. 
62 Znalazłem ten lud "umarłym" i wskrzesiłem go do życia światłem Mojego słowa. Dlaczego moi 
uczniowie nie mieliby czynić tego samego swoim bliźnim, skoro tego ich nauczyłem? 
63 Gdy mówię o umarłych, mam na myśli tych, którzy umarli w wierze, dobru i prawdzie, i mogę wam 
powiedzieć, że w każdym z was był umarły człowiek, gdy przyszliście na Moje objawienie. 
64 Kiedy moje słowo dotknęło nagrobka twojego serca, sprawiło, że zadrżała dusza, od dawna 
pogrzebana pod materializmem twojego życia. 
65 Nieznane doznania, pogrzebane uczucia miłości i rozkoszy duszy sprawiły, że doświadczyłaś 
mojego słowa. Z niecierpliwością podchodziliście do boskiego promienia zapowiadanego przez 
głosiciela, by cieszyć się tą esencją, którą odczuwaliście jako zstępującą do waszego serca z 
nieskończoności. 
66 Były to dla was chwile prawdziwego spokoju, kiedy przeniesieni w świat pełen światła i 
doskonałości, zapominaliście o swoich ziemskich losach. 
67 Wtedy twoje serce ogarnęła wdzięczność, bo właśnie wtedy, gdy spodziewałeś się od życia tylko 
bólu, zasłona tajemnicy została rozdarta, a promień boskiego światła padł na twoją duszę jako 
przesłanie miłości, prawdy i pociechy. 
68 W twoim ciemnym, bolesnym i monotonnym życiu niespodziewany cud mojego powrotu wydarzył 
się poprzez duchową i jednocześnie intelektualnie zrozumiałą zapowiedź. 
69 Od tego dnia przed waszymi oczami pojawiło się nowe życie. Cienie wątpliwości i niepewności 
zniknęły, a w twoim sercu zapaliło się światło. 
70 To jest ten nowy świt, o którym tak często mówię w Moim Słowie, to jest ten nowy dzień, do 
którego się przebudziliście. 
71 Teraz masz nadzieję, czujesz się bezpiecznie i wiesz, co musisz zrobić, aby żyć na tej ścieżce. 
72 W twoim sercu zrodziły się szlachetne postanowienia, dobre intencje, piękne cele. 



73 Droga rozpościera się przed waszymi oczami pełna światła i zaprasza was, abyście nią nieustannie 
kroczyli, aby ukazywać wam jej piękno i na każdym kroku odkrywać przed wami nowe nauki. 
74 Kto z was nie życzy sobie tego wspaniałego przebudzenia dla całej ludzkości? Kto z was chce ten 
skarb tylko dla siebie? Nikogo. Widzę w każdym sercu pragnienie ogólnoświatowego 
zmartwychwstania, pragnienie pokoju i światła dla wszystkich ludzi. Zaprawdę powiadam wam, to 
pragnienie, które codziennie wzrasta w waszym sercu, będzie siłą, która jutro poprowadzi was do 
walki o urzeczywistnienie ideału, który moje słowo sprawiło, że zakiełkował w waszej duszy. 
75 Zapewnię mojemu ludowi środki do niesienia mojego poselstwa do wszystkich narodów. 
Dopilnuję, aby na swej drodze znalazł ludzi dobrej woli, którzy pomogą mu zanieść moje zapowiedzi 
aż po krańce ziemi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 324 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Zstąpiłem do twego serca, które znalazłem gotowe na przyjęcie Mnie. Kto z was mnie szukał, kto by 
mnie nie znalazł? 
2 Wędrujesz obecnie po pustyni, ale masz moją obecność w tym głosie, który cię nieustannie zachęca 
w niezliczonych próbach drogi. Zostałeś karmiony chlebem Ducha, podczas gdy wiele tłumów 
mieszka na pustyni, gdzie znaleźli ani wody, ani żywności, ani przewodnika.  
3 Schodzę do wszystkich, nie faworyzując żadnej rasy. Duch mój zstępuje na wszystkich ludzi, ale 
tylko ci, którzy są przygotowani, przyjmują mnie i odświeżają się w mojej obecności. 
4 Błogosławię "lud Izraela", który otworzył drzwi swoich serc, aby dać mi schronienie ─ tych, którzy 
otworzyli swoje oczy na światło i odkryli w tym dziele całą prawdę i chwałę, jaką ono zawiera. 
Albowiem oni będą zbawieni, a przez nich będą zbawione przyszłe pokolenia. 
Wy, naród wybrany, który zawsze Mnie słuchał, przyjdźcie dziś jeszcze raz, pokłońcie się przede Mną i 
powiedzcie Mi: "Ojcze, kieruj naszymi krokami, rozpal jeszcze bardziej naszą wiarę, nie dopuść, 
abyśmy wpadli w pokusę". Mówisz mi w swojej modlitwie, że masz wielkie uciski, że opróżniłeś 
kielich cierpienia, że twoje stopy obtłuczone są na cierniach drogi. Ale Mistrz odpowiada ci: "Bądź 
cierpliwy w próbach, pij swój kielich cierpienia z poddaniem i oczekuj jutra, gdy będziesz pracował w 
Mojej nauce". 
5 Zostaliście uprzedzeni, wiedzieliście, co te czasy przyniosą, bo wam to zapowiedziałem. Nie 
jesteście ślepi, kroczycie po ścieżce pełnej światła. To inni potykają się, upadają i wylewają łzy: to 
ignoranci, którzy nie wiedzą, dokąd zmierzają, żyją życiem jałowym i bezużytecznym. 
Ale wy, ludzie, którzy wiecie, że posiadacie wszystkie dary ducha, że jesteście obecni w moim słowie i 
przyjmujecie mnie dzień po dniu w moich naukach, jesteście tym silnym, który pokazuje mi swojego 
ducha walki, ducha, który pokonał przeciwności, który przeszedł przez wielkie przeszkody i przełamał 
wielkie bariery w pragnieniu mnie, doskonałości. Ty bowiem musisz być pierwszym, mocnym wśród 
ludzi, który mówi prawdę i daje świadectwo temu, co przeżył. 
6 Gdy zbliża się ta wielka ostateczna próba, będziecie mówić do swoich bliźnich. Twoje słowa muszą 
przerwać ciszę, w którą wpadnie ludzkość, zakłócona na krótki czas przez to wielkie nawiedzenie. 
Będzie to głos "Izraela", który powstanie, przemówi do świata i ogłosi mu to, co mu obiecałem: Pokój 
ludziom dobrej woli, zbawienie ludziom wiary, władza i siła każdemu, kto wznosi się ku czystemu 
ideałowi. 
Aby was zachęcić, włożę moje słowa na wasze usta, moje natchnienia w wasze serca, abyście mogli 
bezpiecznie prowadzić tę ludzkość. Zostaliście gruntownie przygotowani. W każdej z Moich nauk 
otwieram przed waszymi oczami nieskończoną drogę pełną ideałów i uduchowienia. 
7 Twój umysł, a nawet bardziej twoja dusza zostały odświeżone, gdy cieszył się rozkoszy tego słowa i 
zachował go w swoim sercu, aby studiować go później. Już zbliża się czas wielkiej nauki dla narodu 
izraelskiego, w którym będziecie musieli zastanowić się nad słowami, które wam powiedziałem, nad 
naukami, które wam dałem jako testament dla was i dla całej ludzkości. 
8 Bądźcie przygotowani, ludzie, dla wszystkich serc będzie wiosna wiele pomysłów, które będą 
kwestionować swoje myśli, i nie znajdziesz duchowe pokrewieństwo między ludźmi. Jest to czas 
przepowiedzianej bitwy. Podczas gdy jedni wyruszą, aby bronić Mojej Prawdy i szerzyć Moją Naukę, 
inni będą chcieli ją zniszczyć, będą chcieli obalić kamień po kamieniu to Dzieło, które zbudowałem w 
sercu narodu izraelskiego. 
9 Powstaną z fanatyzmem i ignorancją, ponieważ każdy będzie rozumiał to według swoich 
możliwości. ale Ja, Światłość, zejdę do was, aby was poprowadzić. Ja, Sprawiedliwość, sprawię, że 
Prawda zabłyśnie w sercu tych, którzy słuchali Mnie z gotową duszą. 
10 Lud Izraela: W tej wielkiej bitwie będziecie nosić tylko broń miłości, pokoju i sprawiedliwości. Co 
by się z tobą stało, gdybyś podjął obosieczny miecz, który rani i zabija? Przede wszystkim powinniście 
pozwolić, aby moje światło świeciło i zanieść moje słowo do serc. Powinniście uzbroić się w 
cierpliwość, roztropność i miłość, pamiętając o tych naukach, których wam udzieliłem pośród tego 
pokoju. Chociaż widziałem wspólnoty zmagające się w wielkich burzach, w wielkich zamętach, to 



moje słowo było jak latarnia morska na tym morzu, które było niespokojne z powodu 
światopoglądów, idei, różnych interpretacji. 
Niech każdy z was będzie zwiastunem prawdy, niech wszyscy biorą Mnie za przykład, niech wszyscy 
pamiętają o miłości, z jaką pouczałem każdego z Moich uczniów, o cierpliwości, z jaką kształciłem 
każdego z Moich pierwszych uczniów, i o przebaczeniu, jakiego udzielałem wszystkim, gdy popełniali 
błędy i ulegali pokusom. 
11 Wy więc, Izraelu, którzy pozostaniecie moimi uczniami, którzy będziecie świadczyć o tym Mistrzu, 
musicie brać ze mnie przykład. Wtedy nastąpi moment próby, waszej możliwości, wtedy poznacie 
siebie, wtedy poznacie wielkość waszej duszy. Ale jeśli nie powinieneś być przygotowany, będziesz 
opłakiwać swoją słabość. Ja, jako Mistrz, nauczałem was, dawałem wam nieskończone nauki, a kiedy 
skończy się rok 1950, rok łaski, ostatni, w którym będę przemawiał w tej formie, będziecie 
przygotowani i wszystko, czego nie powinniście byli usłyszeć za pośrednictwem głosiciela, otrzymacie 
poprzez intuicję w waszej duszy. 
12 W ten sposób zrozumiecie wielkie nauki. Droga, którą ci wyznaczyłem, jest nieskończona. Nigdy 
nie będziecie mogli powiedzieć, że dotarliście do końca, że nie macie już nic więcej do nauczenia się 
lub zbadania, że wszystko zrozumieliście. 
Nie, ludzie, krótki czas nie wystarczy wam do zrozumienia mojej Nauki, będziecie musieli studiować 
przez całą tę podróż na ziemi, a potem, w zaświatach, wasza dusza przejdzie do regionów 
duchowych, pragnąc istoty i mądrości mojego Ducha, i wciąż będziecie odkrywać inne horyzonty, 
wasze ideały staną się większe, i wtedy zrozumiecie, że wasz Ojciec jest nieskończony w swoim 
świetle i w swojej miłości do swoich dzieci. 
13 Dziś nie jesteście już uczniami-dziećmi, nie jesteście już małymi dziećmi w tym Dziele, daleko 
zawędrowaliście w wypełnianiu waszej misji. Mówiłem do was i powiedziałem wam, że "lud Izraela" 
zamieszkał na ziemi, aby mnie przyjąć. Dlatego jest wiele epok, w których twoja dusza mnie słyszała. 
14 Przeszedłeś już przez pewne etapy życia, ewoluowałeś. Masz doświadczenie i owoce, które 
zebrałeś w przeszłości. Przeżyliście już wielkie próby, dlatego wasza dusza nie da się zwieść fałszywym 
światłom. Znacie "smak" mojego słowa, otworzyliście oczy i znacie najczystsze duchowe światło. 
Czytaliście w wielkiej księdze mojej mądrości i nie będziecie mogli być zmieszani przez niedoskonałe 
nauki. 
15 Przyniosłem wam do poznania prawdziwą Światłość i prawdziwą Naukę, która jest we Mnie. 
Uczyniłem was wielkimi według duszy, bo chcę, abyście szukali mnie bardziej nią niż umysłem, 
abyście byli spirytualistami w prawdzie. Już teraz bowiem zbliża się czas wielkich możliwości dla 
narodu izraelskiego. Jeśli dzisiaj czuliście się jak więźniowie, z ograniczonym polem działania dla 
praktykowania Mojej nauki, to teraz zbliża się chwila, kiedy otworzę drogi dla każdego z was i tam 
będziecie stosować Moją naukę, a w jej praktykowaniu odkryjecie wielkość każdego z Moich słów. 
16 Tylko w ten sposób będziecie w stanie mnie zrozumieć, w ten sposób będziecie interpretować 
moje słowo poprawnie, a nie tworzyć teorie i pomysły w swoim umyśle, które mylą cię i nie prowadzą 
do zrozumienia mojej nauki. 
Musicie praktykować miłość, pokój i miłosierdzie, aby stać się jedno z waszym Ojcem, wtedy 
będziecie mogli poznać siebie takimi, jakimi was przygotowałem ─ pełnymi darów i łask. 
Powiedziałem wam, że stworzyłem was na Mój obraz i podobieństwo, że każdy z was może 
dokonywać wielkich dzieł na drodze, która będzie świadczyć o Mnie, która uczyni was podobnymi do 
Mnie, i na mocy waszych zdolności możecie ich dokonać. 
17 Czy jesteś już gotowy? Czy już przygotowaliście się do wzięcia mnie za przykład? Zaprawdę 
powiadam wam, niczego wam do tego nie brakuje, osiągnęliście już dojrzałość duszy i od tego 
momentu możecie stać się aktywni i ofiarować mi pierwsze owoce waszego wypełnienia misji, 
podczas gdy duża część ludzkości nadal śpi, czekając na pchnięcie lub wstrząs, który ich obudzi. 
18 Czuwasz i modlisz się, utrzymując swoją wiarę płonącą. Modlicie się za wszystkich tych, którzy 
czują się wydziedziczeni i którzy zeszli z duchowej drogi, a ta modlitwa otacza ludzi i ratuje ich, 
odkupuje ich. Nadejdzie czas, gdy te serca, w których zasiałeś miłość, a których jeszcze nie znasz, bo 
modliłeś się zarówno za tych, których znasz, jak i za tych, których nie znasz, przyjdą na twoją drogę, 
albo ty przyjdziesz do nich na swojej drodze i odkryjesz ich, a wtedy staniecie się jednym ze sobą, 
wtedy twoja dusza rozpozna ziarno, które zasiała. 



19 Prowincje czekają na was, wiele wam o tym mówiłem, ale uważaliście to za coś odległego, bo nie 
widzieliście, że to się dzieje natychmiast. Ale nadejdzie chwila, kiedy się rozproszycie i wtedy 
weźmiecie to nasienie ze sobą jako obfite nasienie, aby je rozrzucić na polach ludzkości. Tam 
uświadomicie sobie swój postęp, tam zaczniecie rozwijać swój ideał, tam staniecie się wielcy poprzez 
wasze akty miłości i poświęcenia dla ludzkości. 
20 Konieczne jest, abyście przeszli przez te próby, abyście mogli zrozumieć Moją naukę. Każdy z was 
musi stać się apostołem, a ja oświecę i pobłogosławię was z zaświatów. 
21 Macie te same dary, które mieli tamci w tamtym czasie. Tak, ludu Izraela, bo wy byliście Moimi 
uczniami w owym czasie, podobnie jak owych dwunastu i wszyscy, którzy Mnie słuchali w Drugiej 
Erze. W was umieściłem Moje nasienie, Moja mądrość ogarnęła wasze dusze. Jeśli jednak przez krótki 
czas nie czuliście się nim napełnieni, to dlatego, że jeszcze nie myśleliście i nie studiowaliście. 
22 Daję wam teraz czas pokoju, czas oddalenia od waszego ziemskiego życia, abyście mogli 
studiować, a następnie rozpocząć przygotowaną misję. Gdy nadejdzie ten czas, nie pozwólcie, by 
przeszedł on niezauważony, nie poświęcajcie tego czasu, który wam daję, na życie doczesne. Dam 
wam to, co jest potrzebne do życia na górze, a dla duszy wszystko, czego potrzebujecie. 
23 Przyszedłem ze względu na duszę ludzką, aby ją wybawić z ciemności, w których żyła. Ciało jest 
drugorzędne, życie ziemskie, choć ważne dla człowieka, też jest drugorzędne. Dla ciebie wystarczy 
bochenek chleba, aby cię nakarmić, koc, aby przykryć ciało i chronić je przed nieprzewidywalnością 
pogody, nawet proste ubranie, i to wystarczy. Ale dusza, która musi przebyć długą drogę, która musi 
dotrzeć do Mnie z wielkimi zasługami, aby otrzymać wielkie obietnice, nie miała jeszcze swojej szansy 
u Ciebie, jest jeszcze przykuta, ciągle woła o zbawienie i wyzwolenie. Ona wznosi się w jądrze twojej 
istoty i wstrząsa twoim twardym sercem. Jednak to ona ma rządzić "ciałem", a nie to, co ma rządzić 
duszą. 
24 Powłoka fizyczna jest tylko szatą, narzędziem, które dałem wam na ziemi, abyście mogli na niej żyć 
przez pewien czas. Poproszę duszę, aby zdała relację ze swego ciała w czasie, gdy zdejmiesz tę szatę. 
Ale materializm, w którym żyjecie, jest lochami, w których stłumiliście swoją duszę. Teraz otworzę jej 
drzwi, dam wam wolność, abyście mogli żyć bardzo blisko Mnie i kochać tę ludzkość ze wszystkich sił 
waszej istoty. 
25 Chcę, aby naród izraelski był jak czuła matka, która przyjmuje tę bezbronną ludzkość, aby wasze 
łono było ciepłe, aby wasze oczy były pełne miłości i współczucia dla tej ludzkości. Powierzam ją 
wam, abyście mogli uważać ją za młodszą siostrę lub, jeśli chcecie, za córkę. Pozostawię was jako 
przedstawicieli Siebie, i tak jak kocham, błogosławię i obejmuję ludzkość, tak i wy będziecie to czynić. 
Łaknie miłości, przykładów i światła. Powiem do ludzkości: Szukajcie "ludu Izraela", w nim znajdziecie 
Moje zastępstwo i Moje cuda, na niego wyleję Moje pouczenia i Moje dobrodziejstwa! 
26 Jak wielkie jest wasze zadanie, umiłowani ludzie, wy jeszcze nie zrozumieliście! ale nie martw się. 
Jeśli wierzycie we Mnie, będziecie mogli wznieść się do jego spełnienia i będziecie musieli zająć to 
zaszczytne miejsce wobec ludzkości. 
27 Przygotujcie się teraz, ponieważ macie jeszcze czas na zastanowienie się i medytację, ponieważ nie 
stoicie jeszcze przed wielkimi tłumami i możecie sami skorygować błędy. Przeniknijcie wasze wnętrze, 
aby rozpoznać, co jest w nim dobrego i złego, i aby promować cnoty, które możecie odkryć, a które 
wycisnąłem w waszej duszy od początku, od chwili waszego stworzenia. Ale to, co powinniście odkryć 
złego ─ wszystkie niedoskonałości, które powinny być w was obecne ─ powinniście przekształcić w 
doskonałości. 
28 Ziemia jest doliną pokuty i próby dla ducha. Ale musi zatriumfować dzięki sile i mocy, którą mu 
dałem, ponieważ jest częścią Mnie samego, jest Moją własną Istotą, Moim własnym Życiem. Jesteście 
Moimi stworzeniami, podobnymi do Mnie. Dlatego, jakie przeszkody napotkacie na swojej drodze, 
których nie mogliście pokonać na drodze uduchowienia i ewolucji w górę? 
Ludzie: Wystarczy wam modlić się codziennie i ćwiczyć się w studiowaniu Moich nauk, aby własnym 
wysiłkiem utorować sobie drogę, przejść wszystkie próby, czekać cierpliwie, gdy trzeba czekać, i 
przyjmować wszystko tak, jak jest Moją Wolą. Nie obiecałem wam kwiecistej drogi, nie powiedziałem 
wam, że będziecie szczęśliwi i będziecie się cieszyć doskonałym szczęściem na tej ziemi. Nauczyłem 
was, że będziecie poddawani próbom i że przejdziecie drogę pokuty, zadośćuczynienia za wasze 
przeszłe przewinienia, tak jak powinniście nabyć zasługi, aby wznieść się do góry. 



29 To jest to, co powiedziałem wam, ludzie. Dlatego bądźcie oddani w utrapieniach, znoście wasze 
życie z radością. Miejcie nadzieję, że to, czego nie otrzymaliście o zmroku, otrzymacie o świcie. Każdy 
bowiem, kto we Mnie pokłada ufność, otrzymuje ─ każdy, kto się modli, jest mocny. Dlatego ten 
Mistrz zawsze prowadzi was, uczniowie, do modlitwy, do studiowania nauk duchowych, do 
studiowania życia ludzkiego, abyście byli zawsze mądrzy i sprawiedliwi, abyście byli sprawiedliwi we 
wszystkich waszych decyzjach, abyście dawali świadectwo, że jesteście Moimi apostołami i abyście 
czuli się pełni pokoju z powodu sprawiedliwości, którą wnosicie do waszych działań. 
30 Oto jak was przygotowuję, ludu Izraela, oto jak was zjednoczyłem w tym Kościele. Tych z was, 
którzy przyszli w ostatnich godzinach Mojego słowa, nauczałem i podnosiłem ich, aby was wszystkich 
zjednoczyć w jednej myśli, w tej samej nauce, abyście wy, nowicjusze, osiągnęli równy stopień 
rozwoju z tymi, którzy od dawna Mnie słuchają. 
31 Widzę was wszystkich, jak chodzicie po tej samej drabinie i pielęgnujecie wysokie ideały, stawiając 
zawsze duszę na pierwszym miejscu, modląc się i oczekując wszystkiego ode Mnie. Błogosławię was i 
mówię wam: Tego również oczekuję od ludzkości. Kiedy zostanie przekształcony? Kiedy zrzuci swój 
płaszcz nieczystości? Kiedy wyrzeknie się swojego materializmu, aby udać się na poszukiwanie 
duchowej szaty? To wielkie dzieło nie zostanie dokonane przez was. Ja, który pracuję bez 
wytchnienia, nawrócę ludzkość w czasie, który jest do tego potrzebny. Za chwilę rozwinie się, zrobi 
wielkie kroki, ponieważ Ja przygotowuję próby i okoliczności, które muszą doprowadzić ją do 
uduchowienia. Wy macie wypełnić swoje zadanie w obecnym czasie, lecz ja będę pracował i 
wypełniał w każdym czasie. 
32 Poznałaś Moje słowo, uznałaś, że pochodzi ono ode Mnie, ale pragniesz też czasem ciepła i 
czułości matczynej miłości. Ale Mistrz pyta was: Czy i wy nie rozpoznaliście w tym słowie Mistrza 
czułości i miłości Matki? 
Powiedziałem wam, że jestem jednym Panem, jednym Duchem, a we Mnie są wszystkie rodzaje 
miłości. Jeśli pragniecie Maryi, szukajcie Jej w Moim własnym Słowie, w tym Słowie tutaj, które was 
nieustannie błogosławi i pieści. 
33 Tak, ludu Izraela, we Mnie mówi Ojciec i Matka, we Mnie mówi wszelka miłość. W tym Moim 
Słowie, które wypowiadam w każdym czasie, znajdziecie ─ jeśli Mnie rozpoznacie ─ wszystko, czego 
pragniecie. Nie będzie pustki w waszym sercu, we Mnie znajdziecie Ojca, Przyjaciela, Brata, Mistrza, 
ale i Matkę. Ja jestem Miłością doskonałą, największą Miłością ze wszystkich. Bądźcie dobrej myśli, 
ludzie, i podziękujcie Mi za to, że zwróciłem waszą uwagę na te lekcje. 
34 Napełniam twoją drogę błogosławieństwami każdego poranka łaski. Kto z was, kto prosi mnie z 
bojaźnią lub z tęsknotą, nie został wysłuchany? Widzę wszystko i wiem wszystko. Przemawiam do 
was zza grobu. Jesteś wśród tych, którzy przychodzą do mnie, którzy wznoszą się, aby mnie odnaleźć 
w regionach ducha. Nie wszedłem na ziemię w tym czasie, zstępuję duchowo i kontaktuję się z wami 
poprzez Uniwersalny Promień i stamtąd widzę i słyszę wszystko, mówię do was i błogosławię was, i w 
ten poranek łaski mówię wam: Zdobywajcie zasługi, ponieważ zbliżacie się już do połowy tego roku. 
Jeśli użyłeś go właściwie, bądź błogosławiony. Ale ja, jako Mistrz, radzę ci: Wykorzystujcie każdy dzień 
i każdą chwilę, abyście mogli zapamiętać Moje słowo i zachować je na zawsze w waszych sercach. 
Ta atmosfera, ten pokój, to światło, ta radość i ta miłość będą trwały nadal, będziecie je nadal 
wdychać w waszych zgromadzeniach i poza nimi po tym roku, udzielę wam tego. Gdziekolwiek się 
zgromadzicie, tam będziecie mieli Moją Obecność, gdziekolwiek będziecie Mnie wzywać, tam będę z 
wami. 
35 A więc, ludzie, uznajcie, że Boski Mistrz objawia się w tym czasie w atmosferze pokoju, 
zrozumienia i uduchowienia. Zjednoczyłem wasze umysły, a wy zbudowaliście duchową świątynię, do 
której zstępuję. Tam się ujawniam i czuję siebie. Tam rozpoznacie mnie po tym roku, gdyż w ten 
sposób będę nadal objawiać się pośród pokoju i uduchowienia. Wasza dusza powinna wyeliminować 
niezgodę i stworzyć atmosferę harmonii, jedności przekonań. 
36 Gdy nadejdzie czas, rozejdziecie się, nie tworząc ugrupowań, nie pozostawiając zamętu ani złych 
przykładów. 
37 Powinniście mówić z serca i duszy pełnej pokoju, wtedy w jednym waszym zdaniu będziecie mogli 
zawrzeć całą sprawiedliwość i prawdę, którą pragnę uczynić znaną temu światu. Troszczcie się więc o 



to, by dobrze zachować swój pokój, swoją duchową energię i swoją wiarę, abyście zawsze byli głosem 
prawdy, głosem proroctwa, głosem, który ucisza złego i który budzi duszę przez głos ducha. 
38 Tymi będziecie, ludzie, w pośród wzburzonej ludzkości, dla tego was przygotowałem. Każdy z was 
będzie wypełniał swoją misję w tłumie, ale wszyscy będziecie zjednoczeni duchowo, nawet jeśli 
fizycznie będziecie od siebie oddaleni. I macie wymieniać się między sobą, czy to w sposób duchowy, 
czy to poprzez listy. Tak więc będziecie stopniowo rozwijać moje dzieło, tak będziecie przybliżać je 
światu. Dlatego w tym czasie wzbudziłem w was ideał rozwijania darów duchowych przez 
prawdomówność i sprawiedliwość, abyście zawsze byli prawi i uduchowieni. 
39 Zostawiam was zjednoczonych jako jedną rodzinę, w której nie będzie kłótni. Wszyscy powinniście 
uważać się za braci i siostry, wszyscy na tym samym poziomie rozwoju, z tą samą chęcią do 
wypełniania swojej misji i z wysokimi ideałami. Wszyscy otrzymacie z mojego ducha 
błogosławieństwa, zachętę i to, czego potrzebujecie do waszej walki. 
Umacniam cię w ten poranek łaski. Zapamiętaj każdą z moich nauk, zawierają one wielkie światło, 
nawet jeśli są krótkie. 
40 Bądźcie błogosławieni. Zawsze czekam na tych, którzy pragną wznieść się duchowo ─ tych, którzy 
szukają czegoś więcej niż to, co mogą zobaczyć ich oczy ─ tych, którzy odkrywają Życie Wieczne 
oczami swojego ducha w zaświatach. 
41 Zapoznaję was z waszymi darami duchowymi i kieruję do was wezwanie. Ale każdy z was musi 
przyjść do Mnie przez swoje zasługi. 
42 W ten poranek łaski, przez modlitwę ludu Izraela zgromadzonego w różnych kościołach w tym 
narodzie i poza nim, błogosławię całą ludzkość i daję jej Mój pokój i miłosierdzie. 
43 Dlatego przygotowuję was w tym czasie na trudne czasy. Wasze słowa muszą przerwać ciszę, 
która teraz zapadnie na ludzkość, zdruzgotaną licznymi nieszczęściami, zdezorientowaną 
różnorodnością światopoglądów, które pojawią się wśród duchowych przywódców różnych wyznań. 
W tym czasie udręki, który nie wiadomo jak długo będzie trwał, w każdej duszy podniesie się głos, 
który powie: "Pokój ludziom dobrej woli". Wtedy będą zbawieni ci, którzy czują wiarę w swoich 
sercach, którzy utrzymują swoją lampę płonącą. Będą oni czuli w sobie wielką moc. 
44 Teraz zbliża się czas nauki dla tego ludu, kiedy będą myśleć o moich słowach i przykazaniach, a wy 
będziecie przygotowani do tej walki. Wasze myśli będą się ścierać, będziecie się różnić w swoich 
wnioskach. Ale nad wszystkimi waszymi pomysłami będzie świecić moje światło i wykorzystam tych, 
którzy wyruszą ze zdrową duszą, aby zrealizować moje plany. 
45 Daję wam tylko broń miłości, mądrości i cierpliwości w tej walce. Ale wypełniając tę misję, z 
melancholią będziecie wspominać te godziny pokoju, tę radosną atmosferę, w której was pouczałem i 
przygotowywałem na przyszłe czasy. Ale w tym morzu różnych światopoglądów, idei i sposobów 
patrzenia na rzeczy, będziecie walczyć o zachowanie waszego pokoju i waszej godności jako 
uczniowie Mnie. 
46 Nie wystarczy zgłębić Moje nauki i zrozumieć ich znaczenie, aby uzyskać zbawienie. Trzeba iść za 
ich wskazaniami, abyście mogli stać się jedno ze Mną i aby wasza dusza nabierała coraz większej 
dojrzałości, stałości w swoich przekonaniach. 
47 Nie obiecałem wam kwiecistej drogi na tym świecie, ale mimo trudności, możecie żyć z radością, 
mieć nadzieję na przyszłość i być sprawiedliwym i praworządnym we wszystkich swoich działaniach. 
Pracujcie i wypełniajcie swoje zadania w tym czasie, a ja będę pracował przez cały czas. 
48 Strzeżcie waszej duchowości, abyście zawsze byli głosem, który mówi prawdę, który ucisza złego i 
który spełnia swoje zadanie kierowania i pouczania waszych bliźnich. 
W każdym z waszych spotkań wzywajcie z miłością waszą Niebieską Matkę. Ale Mistrz mówi do 
ciebie: Jej duch i mój duch są jednym. Czy nie rozpoznałeś w moim słowie jej czułości i jej łaski? W 
tym nauczaniu Ojciec i wasza Matka mówią w doskonałym boskim zjednoczeniu. 
49 Ileż to razy przyłapałem mężczyzn na zadawaniu sobie pytania, czy nie ma jakiegoś sposobu na 
połączenie się z Bogiem, i wiele razy z westchnieniem wykrzykiwali: "Ach, gdybym tylko mógł zadać 
Panu pytanie i otrzymać odpowiedź!". Potem jednak rezygnują, wierząc, że to niemożliwe, i nadal 
szukają Mojego miłosierdzia w zewnętrznych formach kultu i ofiarach materialnych, choć w głębi 
duszy nie mogą pojąć, jak Ojciec, który zawsze mówił, że tak bardzo kocha Swoje stworzenia, nie 
raczy im odpowiedzieć, gdy Go proszą i wzywają. 



50 O wy, niedojrzałe istoty ludzkie, uzależnione od życia ziemskiego, gdybyście wiedziały, że ta 
potrzeba obcowania ze Mną jest pragnieniem, które odczuwam w moim duchu! Gdybyś tylko 
wiedział, że nie tylko ta komunia, za którą tęsknisz, została ci udzielona, ale że wszystkie Moje nauki 
objawiane ci w każdym czasie mają na celu doprowadzenie cię do komunii ducha z duchem! Ale 
odkąd żyjecie zmaterializowani, chcieliście usłyszeć mój głos, jak odpowiada na te słowa, które 
wypowiadają wasze usta, a to nie może być i nie będzie. Wtedy bowiem nie byłby to już dialog 
duchowy, lecz taki, w którym wasz Pan zniżyłby się do poziomu waszego materializmu. 
51 Dlatego sposób, który wybrałem w tym czasie, kiedy objawiam się za pośrednictwem tych nosicieli 
głosu, musi być krótki, ponieważ nie jest to doskonała forma objawienia, ale kiedy się skończy, 
nadejdzie czas przygotowania, kiedy wielu ludzi zacznie rozwijać się w kierunku dialogu ducha z 
duchem. 
52 Nigdy nie byłem daleko od ciebie, jak czasami uważaliście, ani nigdy nie byłem obojętny na twoje 
cierpienia, ani nie byłem głuchy na twoje wezwania. Oto, co się stało: Nie staraliście się udoskonalić 
waszych wyższych zmysłów i spodziewaliście się postrzegać mnie zmysłami ciała. Ale mówię wam, że 
czas, kiedy dałem to ludziom, był bardzo dawno temu. 
53 Gdybyście podjęli odrobinę wysiłku, aby rozwinąć niektóre ze swoich zdolności duchowych, takich 
jak wewnętrzne wznoszenie się poprzez duchową kontemplację, modlitwę, wróżenie, proroczy sen 
lub duchową wizję, zapewniam was, że poprzez każdą z nich połączylibyście się ze mną i dlatego 
otrzymalibyście odpowiedź na swoje pytania i boskie natchnienie w swoich myślach. 
54 Zawsze jestem gotowy do rozmowy z wami, zawsze czekam na wasze wzniesienie i duchową 
gotowość, by sprawić wam przyjemność i dać wam szczęście poznania siebie waszemu duchowi. W 
tym celu należy tylko z największą szczerością przygotować się do otrzymania tej łaski. 
55 Rzeczywiście, przyjmuję cię i udzielam ci moich dobrodziejstw, bez względu na to, w jakiej formie 
błaga się o moje miłosierdzie. Jeśli jednak i ty otrzymasz ode Mnie to, o co prosiłaś, dusza twoja nigdy 
nie zazna szczęścia, że uczyniła się godną tego dobra. 
56 Muszę wam powiedzieć, że w dniu, w którym będziecie umieli swoimi prośbami wznieść się na 
wyżyny duchowe, wasze szczęście w otrzymaniu mojego miłosierdzia będzie nieporównywalnie 
większe. Kto bowiem umie prosić, ten naturalnie umie też otrzymywać. 
Mówię wam to, ponieważ niektórzy otrzymują ode Mnie to, czego pragną, choć nie wiedzieli, jak 
prosić. Jaką więc wartość mogą przypisać temu, o co nie umieli nawet błagać ani prosić? Są wśród 
tych, którzy nie wiedzą, jak przyjmować, którzy nie mogli zrozumieć miłości, z jaką Ojciec spełnił ich 
prośbę. 
Ale moim obowiązkiem jako ojca jest pomagać dzieciom w ich walce o życie, chronić je, być przy nich 
i pocieszać je. Dlatego moje miłosierdzie nigdy nie może przestać być wylewane na moje dzieci. 
57 Ten Ojciec, który kocha cię tak bardzo nie może zobaczyć cię pogrążony w duchowej ignorancji, 
która jest ciemność, ubóstwo i nędza. Dlatego budzę wasze sumienie, które jest jak Mistrz, który 
powstaje z was samych, zawsze szukając sposobów i środków, by być słyszanym i odczuwanym, by 
wyrazić się w słowach i naukach, które poprawiają wasze błędy i wznoszą was na wyżyny światła, 
wiedzy, ducha i wielkości duszy. 
58 Zjednoczcie w waszym umyśle i duchu Moje objawienia jako Boga, które głoszą wam Prawo; Moje 
objawienia jako Ojca, które objawiają wam Moją nieskończoną miłość; i Moje nauki jako Mistrza, 
które objawiają wam Moją mądrość, a wtedy otrzymacie z tego wszystkiego istotę, Boski zamiar: 
abyście przyszli do Mnie na drogę duchowego światła ─ coś więcej niż tylko głoszenie wam. Chcę was 
wprowadzić do Mojego własnego królestwa, gdzie jestem zawsze obecny dla was, na zawsze w was. 
Przede wszystkim starajcie się uduchowić siebie, aby stopniowo budziły się wasze ukryte dary i 
abyście krok po kroku zbliżali się, najpierw do dialogu ducha z duchem, a potem do świata 
doskonałości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 



Instrukcja 325 
 
1 Błogosławieni ci, którzy płaczą z miłości, bo to jest dowód, że ich umysły i serca są w harmonii. 
2 To są chwile waszej introspekcji, godzina odpowiednia, aby zrozumieć i poczuć moją miłość, 
moment, kiedy wasze serce otwiera się ─ prawie nie zdając sobie z tego sprawy ─ jak kwiat, a z 
waszych oczu wypływa słodka wiosna łez. 
3 Te łzy mówią więcej niż wszystkie słowa i mówią więcej niż wszystkie myśli. W nich jest szczerość, 
jest pokora, jest miłość, wdzięczność, skrucha, obietnice. 
4 Kiedy słyszycie, jak mówię w ten sposób, czujecie się zrozumiani i kochani przeze mnie. Tak, Moje 
małe dzieci, widzę was wszystkich i słyszę was wszystkich, znam wasze imiona, znam wszystkie wasze 
potrzeby, słyszę wasze lamenty i wasze błagania i przyjmuję wszystkie wasze prośby i ofiary. 
5 Tak, jesteście Moimi dziećmi, bo wyszliście z Mojego Ducha. Jak mógłbym Cię nie znać i nie kochać? 
6 Jeśli czasami, pomimo waszych modlitw, utrzymuje się ból lub cierpienie, to nie dlatego, że was nie 
wysłuchałem, ani dlatego, że nie chcę was zachęcić, ale dlatego, że chcę was sprawdzić, aby dać wam 
jedną lekcję po drugiej, ponieważ moim obowiązkiem jako Ojca jest was poprawiać, odwiedzać i 
doskonalić na tej drodze, którą jest życie. 
7 Błogosławieni, którzy błogosławią Mnie na ołtarzu stworzenia i umieją z pokorą przyjąć 
konsekwencje swoich przewinień, nie przypisując ich karom boskim. 
8 Błogosławieni, którzy umieją być posłuszni Mojej Woli i przyjmują z pokorą swoje próby. Oni 
wszyscy będą Mnie kochać. 
9 Wy, tłumy ludzi, przychodzicie, aby schronić się u mnie, ponieważ to, co dzieje się w waszym 
świecie, napełnia was lękiem. Zauważyliście, że wszelka sprawiedliwość, wszelka miłość i wszelka 
prawdomówność opuściły serca ludzkie. I zadawaliscie sobie pytanie: "Do kogo ja sie schronie? Kogo 
błagać o pomoc, a od kogo mieć nadzieję?" I wtedy przypomniałeś sobie o Mnie. 
10 Wy, biedne ludy ziemi, jedni zniewoleni, drudzy uciskani, a pozostali wyzyskiwani przez własnych 
przywódców i przedstawicieli! 
11 Twoje serce już nie kocha tych, którzy rządzą tobą na ziemi, bo twoje zaufanie zostało 
zawiedzione. Nie wierzysz już w sprawiedliwość czy wielkoduszność swoich sędziów, nie wierzysz już 
w obietnice, w słowa czy uśmiechnięte twarze. Widziałeś hipokryzja chwycić za serca i ustanowić 
swoje imperium kłamstw, fałszu i oszustwa na ziemi. 
12 Ubogie ludy, wy, którzy niesiecie na swych barkach trud jak ciężar nie do uniesienia, ten trud, 
który nie jest już tym błogosławionym prawem, dzięki któremu człowiek otrzymywał wszystko, co 
było mu potrzebne do utrzymania się, ale który zamienił się w rozpaczliwą i pełną strachu walkę o 
przetrwanie. A co dostają mężczyźni za poświęcenie swojej siły i życia? Nieistotny kawałek chleba, 
kielich goryczy. 
13 Zaprawdę, powiadam wam: To nie jest pokarm, który włożyłem w ziemię dla waszej rozkoszy i 
zachowania, to jest chleb niezgody, próżności, nieludzkich uczuć ─ krótko mówiąc, dowód braku lub 
nieobecności duchowej dojrzałości u tych, którzy rządzą waszym ludzkim życiem. 
14 Widzę, że jeden drugiemu odbieracie chleb, że ci, którzy szukają władzy, nie mogą znieść, że inni 
coś mają, bo chcą wszystkiego dla siebie; że silni zabierają chleb słabym, a ci ostatni muszą się 
zadowolić tym, że mocni jedzą i cieszą się. 
15 Teraz pytam was: Na czym polega moralny postęp tej ludzkości? Gdzie jest rozwój ich 
najszlachetniejszych uczuć? 
16 Zaprawdę powiadam wam, w czasach, kiedy człowiek mieszkał w jaskiniach i okrywał się skórami, 
podobnie wyrywał sobie nawzajem jedzenie z ust, najsilniejszy podobnie brał największą część, trud 
słabych był również na korzyść tych, którzy podporządkowali ich sobie siłą, ludzie, plemiona i narody 
podobnie zabijali się nawzajem. 
17 Jaka jest więc różnica między człowieczeństwem dzisiejszym a człowieczeństwem tamtych dni? 
18 Tak, już wiem, że powiecie mi, że dokonaliście wielu postępów, wiem, że odniesiecie mnie do 
waszej cywilizacji i nauki. Lecz wtedy powiem wam, że to wszystko jest tylko maską obłudy, za którą 
ukrywacie swoje prawdziwe uczucia i swoje jeszcze prymitywne instynkty, ponieważ nie podjęliście 
najmniejszego wysiłku, aby rozwinąć swoją duszę, aby wypełnić Moje Prawo. 



19 Nie mówię wam, żebyście nie szukali naukowo ─ nie, wręcz przeciwnie: Szukajcie, badajcie, 
rozwijajcie się i wzrastajcie w wiedzy i inteligencji w życiu materialnym, ale bądźcie miłosierni dla 
siebie nawzajem, szanujcie święte prawa waszych bliźnich, zrozumcie, że nie istnieje prawo, które 
upoważnia człowieka do pozbywania się życia jego bliźniego ─ krótko mówiąc, ludzie, zróbcie coś, 
abyście zastosowali w waszym życiu moje najwyższe przykazanie "Miłujcie się wzajemnie", abyście 
mogli wyrwać się z moralnego i duchowego marazmu, w który popadliście, i aby, gdy opadnie zasłona 
fałszu, która zakrywała wasze oblicze, przeniknęło wasze światło, zajaśniała szczerość i wkroczyła w 
wasze życie prawdomówność. Wtedy można słusznie powiedzieć, że zrobiliście postęp. 
20 Stańcie się duchowo mocni w naśladowaniu moich nauk, aby w przyszłości wasze słowa były 
zawsze potwierdzane prawdziwymi uczynkami miłosierdzia, mądrości i braterstwa. 
21 Wiem, że w głębi waszych serc zastanawiacie się, czy jeśli nie usłyszycie już mojego słowa, 
będziecie mieli potrzebne natchnienie i siłę, by stanąć do walki i nie ulec w niej. 
22 Zastanawiacie się, czy nie stracicie tego uzdolnienia albo tego wyposażenia, które otrzymujecie, 
gdy słuchacie słowa mego. 
23 Widzę cię zmienną i niepewną, gdy myślisz o dniu, w którym przemówię do ciebie po raz ostatni. 
Rozumiecie bowiem, że nadejdzie godzina, kiedy zaczniecie przemieniać się z uczniów w mistrzów i 
poczujecie się niezdolni do życia bez Mojego słowa. 
24 Mówię wam to wszystko, ponieważ gdybym wiedział, że bez tych przejawów niemożliwe będzie 
dla was przetrwanie w waszej duchowej walce, nie wycofałbym Mojego słowa. Wiem jednak, że 
trzeba dokończyć Moje przesłanie, abyście wkrótce nie myśleli już jak uczniowie i uczennice, lecz 
zaczęli myśleć jak mistrzowie. 
25 Zrozumcie, że nie powinniście spędzać swojego życia na chodzeniu do tych miejsc spotkań w 
poszukiwaniu duchowej błogości lub pociechy. Powinniście zrozumieć, że musi nadejść chwila, gdy 
wasz duch będzie musiał nauczać wszystkiego, co otrzymał ode mnie dla postępu waszych bliźnich. 
26 Zaprawdę powiadam wam, potrzebne jest dla waszego uduchowienia, bym przestał przejawiać się 
w tej postaci. Gdy Moje przesłanie zostanie zakończone, będziecie starali się udoskonalić swoją 
modlitwę i uniesienie, aby odczuć Moją niewidzialną Boską Obecność, a także będziecie starali się 
udoskonalić swoje zmysły i zdolności. 
27 Żyjcie jednak czujnie, bo w waszych szeregach pojawią się mężczyźni i kobiety, którzy będą 
zaprzeczać, że położyłem kres Mojemu objawieniu. Przedstawią oni wiele argumentów, mówiąc, że 
Boska wibracja jest wieczna i dlatego niemożliwe jest, abym już nie dawał się odczuć przez ludzki 
rozum. Ale już dzisiaj mówię wam, że tak jak jest pewne, że Mój Duch wiecznie wibruje w ludziach, 
tak też jest prawdą, że sposób, w jaki objawiam się za pomocą tych pojazdów głosowych, nie będzie 
trwał wiecznie, ponieważ nie jest najdoskonalszy, gdyż przygotowuję was teraz do dialogu ducha z 
duchem. 
28 Ta manifestacja wśród was nie może trwać dłużej, abyście nie uczynili z niej tradycji, zwyczaju lub 
obrzędu. Nie powinniście też słuchać tych, którzy mówią, że dialog ducha z duchem jest 
zarezerwowany dla pokoleń bardzo odległej przyszłości. Nie, uczniowie. Prawdą jest, że osiągniecie 
doskonałe duchowe zjednoczenie dopiero po wielkiej ewolucji, lecz stanie się to dzięki praktyce mojej 
Nauki, która zawsze będzie osiągać wyższy poziom. 
29 Módlcie się bezpośrednio do mnie, bez pośredników, bez słów, symboli, obrzędów i obrazów. 
Będzie to początek dialogu ducha z duchem, ponieważ to wasza wewnętrzna i wyższa istota będzie 
wznosić się w pragnieniu Mnie. Twój duchowy głos wezwał mnie, a mój boski głos odpowiada ci. W 
jaki sposób wasza istota odbiera przesłanie Mojego Ducha? Poprzez dary intuicji i natchnienia, to 
znaczy w sposób subtelny i duchowy. 
30 Czy ten rodzaj komunikacji nie jest doskonalszy i bardziej duchowy niż ten, który macie za 
pośrednictwem waszych nosicieli głosu? Dlatego mówię wam, że wasz duchowy dialog będzie miał 
swój stopień doskonałości w zależności od waszego przygotowania, tak jak to było z nosicielami głosu 
i z tłumami, które pomagały im w ich przygotowaniu. 
31 Praktykujcie coraz bardziej modlitwę myślną, abyście mogli już ustanowić Jego dobroć i Jego 
prawdę. Przyzwyczajajcie się do szukania inspiracji i rozwijania swojej intuicji poprzez ten rodzaj 
modlitwy. Wtedy doświadczysz w swoim umyśle strumienia światła, który walczy, aby przekształcić 
się w ludzkie wyrażenia i w słowa, w szlachetne uczucia i w dobre uczynki. 



32 Gdy rozwiniecie w ten sposób modlitwę, która jest początkiem dialogu ducha z duchem, nie 
będziecie już mieli pragnienia, by nosiciele głosu przekazywali wam boskie przesłanie. Zamiast 
bowiem wyznaczać kogoś innego do przygotowania się do przyjęcia i przekazywania tego światła, to 
każdy z was będzie przygotowywał się do przyjęcia od Ojca bezpośrednio i według zasług, jakie nabył 
wobec Niego. 
33 Uczniowie, to ja ujawniłem wam w tym czasie wszystkie zdolności, które posiadacie, abyście mogli 
je coraz bardziej rozwijać pod kierunkiem świata duchowego, a w ten sposób, kiedy skończy się 
manifestacja waszych braci, doradców duchowych, będziecie już przygotowani do dobrego 
wypełnienia swojej misji. 
34 Teraz, gdy otrzymujecie moje ostatnie nauki, ponieważ jesteście w roku 1950, i ponieważ świat 
duchów da wam swoje ostatnie manifestacje, będziecie mogli zdać sobie sprawę, że ten lud tutaj nie 
wykorzystał tego czasu przygotowania i rozwoju. 
35 Ilu z moich wybranych nie zrobiło nawet pierwszego kroku w kierunku przygotowania! Co zrobią, 
gdy nie będą już mieli możliwości słuchania swego Mistrza i swych braci duchowych, jak to było przez 
tak długi czas? 
36 Wielu będzie musiało zapłakać nad straconym czasem i powiedzieć sobie: "Dlaczego nie 
doceniliśmy w całej ich wartości tych błogosławionych chwil, które Ojciec dał swojemu ludowi? Cóż 
mogłoby być lepszego niż uczynić początek w rozwijaniu naszych darów pod instrukcją Mistrza oraz 
radą i nadzorem Świata Ducha?". Ale teraz będzie już za późno, ponieważ wola człowieka nie będzie 
w stanie zmienić dnia i godziny ustalonej przez moją wolę na zakończenie tego okresu manifestacji. 
Wtedy rozpocznie się nowy okres czasu, a wraz z nim nowy sposób na rozwinięcie waszych 
duchowych darów w prostszy, wyższy i bardziej duchowy sposób. 
37 Dla tych, którzy dołożyli starań, aby wykorzystać ten czas, pozostanie pokój w ich sercach i pokój 
w ich duszach. Ale ci, którzy czekali aż do ostatnich porannych nabożeństw, aby obudzić się ze 
swojego głębokiego snu, zobaczą ze łzami w oczach, jak słońce mojego słowa, które oświetlało ten 
czas, zachodziło, nie wykorzystując swojego światła, aby zacząć siać ziarno uduchowienia. 
38 Wspomnienie tych dni będzie radosne dla jednych, a dla innych będzie męczarnią. Ci ostatni będą 
mieli sumienia przebudzone do rzeczywistości i zdadzą sobie sprawę z wagi, jaką moje nowe słowo 
ma dla świata. To sprawi, że w ich sercach obudzi się miłość do studiowania mojego Dzieła, a poprzez 
swoje modlitwy i medytację nad słowem pisanym, krok po kroku odzyskają stracony czas. 
39 Zaprawdę, powiadam wam, u wszystkich tych, u których czyściec jest bardzo głęboki i pragnienie 
uduchowienia staje się bardzo wielkie, Moja pomoc objawi się w pełni i wkrótce będą oni mogli 
znaleźć się wśród najbardziej zaawansowanych. 
40 Nadejdzie czas, kiedy wszyscy, którzy Mnie słuchali w tym czasie, odczują potrzebę dawania 
świadectwa o Moim słowie, bo świat przedstawi się jak niezmierzone pole spragnione wody i ziarna. 
Zastanów się więc: co już masz w swoim sercu do zaoferowania swoim bliźnim? Jak będziecie 
świadczyć o mojej prawdzie i ukazywać wielkość mojego dzieła? 
41 Gdy nadejdzie godzina, w której ludzie będą was wypytywać, żądając od was dowodów i 
świadectw na temat tego, co widzieliście i słyszeliście ode mnie, każdy da to, co ma, dlatego już teraz 
mówię wam, że lepiej, abyście byli przygotowani, aby godzina próby nikogo nie zaskoczyła. Oto: 
Gdyby wasi współtowarzysze zastali was śpiących, obudzilibyście się bez głowy, przerażeni, a w 
waszych słowach byłyby nieścisłości i fałsze, ponieważ nie przygotowalibyście się na czas, a 
pochopność spowodowałaby, że popełnilibyście wiele błędów. 
42 Nie, ludzie umiłowani, nie chcę, aby potrzeba światła zaskoczyła was zatopionych w ciemnościach 
i dlatego mówię do was z pełną jasnością, abyście w przyszłości uniknęli upadków; mówię do was z 
pełną jasnością, abyście w przyszłości uniknęli upadków 
43 Zawsze bądź świadomy, że każdy czas może być sprzyjający dla rozwoju duszy i dla autorefleksji. 
44 Czyż ci wszyscy "robotnicy", którzy pracowali ze Mną, nie czynili tego pośród swoich zmagań i 
nieszczęść? Ale poleciłem im, aby wycofali się ze wszystkiego, co ich otacza, aby całkowicie poświęcić 
się swojej misji w chwilach pracy duchowej, czy to w duchu, czy w ziemskim ciele. 
45 Przyjmijcie ode mnie te nauki i nie zapominajcie o nich, i przyjmijcie od tych waszych braci ten 
przykład, abyście byli przez niego zachęcani. 



46 Jeśli czekacie na czasy pokoju, aby móc przystąpić do wypełniania waszej misji, jesteście w błędzie, 
ponieważ te czasy pokoju nadejdą właśnie dzięki pracy, walce, wysiłkowi, a nawet ofierze mojego 
ludu. 
47 Jaki byłby sens siać na polu, które jest w pełnym owocu? Nazwałem was robotnikami, bo waszym 
zadaniem jest siać. Ale to właśnie ziarno, które wam powierzyłem, da wam pokój, którego tak bardzo 
pragniecie, co oznacza, że aby go zebrać, musicie je najpierw zasiać. 
48 Chociaż uważacie się za bardzo mało znaczących, to prawdę mówiąc mówię wam, że będziecie 
bardzo użyteczni dla ludzkości ─ użyteczni duchowo. Do tego powinniście się przygotować już teraz. 
49 Nie potrzebujecie później nieść daru uzdrowiciela duchów ani daru głosiciela innym narodom, bo 
wtedy czas mojego przepowiadania już się skończy, ale macie nieść dalej skarb natchnienia i 
mądrości, który wam przyniosłem w moim słowie. 
50 Dla waszej pracy będzie konieczne, abyście pozostali zjednoczeni w moim dziele i w ten sposób 
stworzyli prawdziwą duchową rodzinę. Ale wszyscy już wiecie, że po zakończeniu roku 1950, nie 
będzie więcej przejawów w tej formie. Niemniej jednak zapewniam was jako zachętę i pociechę, że 
mój Duch będzie zawsze z wami i że będziecie odczuwać moją obecność jeszcze głębiej w waszym 
jestestwie. 
51 Dam się wam poznać w waszych myślach, będę się rozkoszował waszymi spotkaniami, dam się 
odczuć w waszym sercu i w waszym duchu, i na wiele sposobów będę się wylewał w miłosierdziu, 
nagradzając i zachęcając do wiary i uduchowienia. 
52 Każdy, kto w ten sposób wypełnia moją Wolę, będzie wiernym świadkiem mojego Słowa, a jego 
gorliwość i posłuszeństwo w wypełnianiu moich poleceń będzie mocnym fundamentem, na którym 
zbuduje swoją duchową świątynię. Będą to moi uczniowie, którzy szerzą moją naukę po całej ziemi. 
Jeśli jednak znajdą się tacy, którzy po 1950 roku będą nalegać, abym nadal ogłaszał się w tej formie, 
to będą zwodzić, a ich świadectwo będzie fałszywe. Bo żaden z moich uczniów nie jest nieznany 
zapowiedzianemu i wyznaczonemu dniu mojego ostatniego objawienia się. 
53 Dałem temu ludowi wystarczająco dużo czasu, aby zgromadził światło duchowe, które jest 
mądrością i rozwinięciem wszystkich władz duszy, aby w chwili mojego odejścia mógł pozostać jako 
pan na świecie. 
54 Już teraz nawiążcie duchową więź z innymi narodami ludzkości, abyście stopniowo 
przygotowywali drogi tym, którzy muszą stać się posłańcami Mojego Słowa. Poprzez modlitwę 
będziecie mogli nawiązać tę duchową więź, którą wam daję. 
55 Jeśli teraz zastosujecie się do tej rady, którą właśnie wam dałem w Mojej dzisiejszej nauce, nie 
myślcie, czy w chwili, gdy modliliście się za jakiś lud lub naród, ci bliźni, za których się modliliście, nie 
odczuli tego lub nie zauważyli, że ktoś o nich myśli i modli się za nich. Nie powinieneś też oczekiwać 
od nich odpowiedzi w ten sam sposób. Pamiętajcie, że w dniu, w którym ludzie będą się 
porozumiewać za pomocą myśli, zrobią już wielki krok w kierunku epoki dialogu ducha z duchem, ale 
nie teraz, kiedy dopiero zaczynacie rozciągać te niewidzialne nici braterstwa, miłości, zrozumienia i 
duchowego zbliżenia. 
56 Wszystko spełni się w swoim czasie, ponieważ wszystko, co zostało przepowiedziane, zawsze 
miało głęboki powód, nawet jeśli ludzie wątpili w to, gdy ta zapowiedź została im objawiona na długo 
przed jej wypełnieniem. 
57 Widzicie już, jak większość proroctw z czasów minionych spełniła się. Ufajcie, że to, co wam teraz 
zapowiedziałem i obiecałem, również się spełni. Prawda zwycięży, Moja Wola się wypełni, Światło 
zabłyśnie. 
58 Rozpoznaj, jak niewidzialna siła ujawnia się codziennie w twoim świecie. Poczuj obecność czasu 
sądu wśród ludzi, zobacz, jak obecnie wszystko przygotowuje się do ostatecznej bitwy, w której 
wszystkie ludzkie namiętności walczące przeciwko dobru i prawdzie zostaną pokonane i zniweczone, 
aby ustąpić miejsca nowym uczuciom i nowym ideałom. 
59 Sierp mojej sprawiedliwości skosi wasze pola i oświadczam wam w prawdzie i w duchu, że 
wszystko, co nie ma głębokich korzeni dobra, zostanie skoszone, a wszystko, co jest zbyteczne, 
zostanie usunięte. 
60 Minie czas, kiedy zło przeszkadzało w rozwijaniu się dobra, i chociaż ta walka będzie istniała 
zawsze, dopóki dusza mieszka w ludzkim ciele, dobro wtedy zwycięży i będzie dominować. 



61 Zdobądźcie zasługi, aby należeć do tego świata światła, który wam ogłaszam. Zostawcie już teraz 
ziarno, które jutro przyniesie dobry owoc. Nie myślcie, że to już nie wy będziecie mogli zbierać i 
cieszyć się tymi owocami. Wyrzućcie z waszych serc wszelki egoizm i pamiętajcie, że to wasze dzieci z 
krwi lub wasi bracia i siostry z ducha będą zbierać żniwo swoich starszych braci i sióstr, których będą 
nazywać pionierami i błogosławić w swoich modlitwach. 
62 Ludzie mówią o czasach minionych, o starożytności, o długich wiekach i niekończących się 
epokach, ale ja widzę, że jesteś jeszcze mały. Widzę, że bardzo mało dojrzałeś w duszy. W moich 
oczach wasz świat jest jeszcze w powijakach, nawet jeśli wam się wydaje, że osiągnęliście dojrzałość. 
63 Nie, ludzkości, dopóki to nie dusza daje te dowody dojrzałości, rozwoju, doskonałości i postępu w 
różnych dziedzinach waszego życia, będziecie nieuchronnie przedstawiać Mi dzieła ludzkie, które są 
wielkie tylko z pozoru, ale z powodu braku miłości są pozbawione treści moralnej i nie trwają. 
64 Czy sądzicie, że mógłbym przyjąć od was owoce, które Mi ofiarujecie, gdybym miał was w tych 
chwilach wezwać do odpowiedzialności? Nie, ludzkości, nikt nie mógł mi ofiarować owocu godnego 
Mnie, czegoś, co byłoby dowodem miłości między ludźmi, ich zgody, ich wiary we Mnie, ich życia 
wzniesionego przez praktykowanie dobra. 
65 Nie przyjmę jednych, a drugich nie, będę czekał na czas, aż ofiarujecie mi owoc waszej harmonii. 
To będzie wasze zadośćuczynienie na ziemi. 
66 Mówisz mi, że mnie kochasz? Twierdzisz, że kochasz prawdę i sprawiedliwość? Mówię wam więc, 
że gdybyście wszyscy kochali prawdę i sprawiedliwość, nie żylibyście tak, jak żyjecie ─ oddzieleni od 
siebie klasami społecznymi, wyznaniami, rasami i zwyczajami. 
67 Gdybyście miłowali prawdę i sprawiedliwość, miłowalibyście się wzajemnie, dążylibyście do 
niszczenia barier, skracania odległości i usuwania różnic. 
68 Czy robiłeś to? Dobrze wiecie, że tak nie jest, raczej pracowaliście nad utrwaleniem tych różnic, że 
są silni i słabi, bogaci i biedni, potężni i nędzni, wykształceni i ignoranci, i wszędzie znajduję to złe 
nasienie. 
69 Czy chcecie, abym was tak przyjął, skażonych zazdrością, próżnością i niecnymi namiętnościami? 
70 Jakże słabo pojęliście znaczenie Mojego przyjścia na świat w tym czasie, kiedy pojawiłem się 
wśród was jako człowiek, aby wam wyjaśnić, że cała treść Prawa składa się z dwóch najwyższych 
przykazań: miłości do Boga i miłości bliźniego. To jest bowiem istota życia i Boska więź, która łączy 
rodzinę Bożą! 
71 Czy zdajesz sobie sprawę, jak źle żyjesz, gdy wierzysz, że jesteś na szczycie swojej siły i wiedzy? 
Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani o tym, co wam powiedziałem, odpowiedzcie mi: Czy wszystko, 
co tworzycie w swojej nauce, służy szczęściu waszego bliźniego, rozwiązaniu jego problemów i jego 
dobrobytowi? Nie będziecie mogli mi odpowiedzieć "tak", bo wtedy byście kłamali, ani nie będziecie 
mogli mi powiedzieć, że musicie zniszczyć chwasty, żeby powstał lepszy świat. Moje Prawo bowiem 
nigdy nie upoważniało człowieka do rozporządzania życiem bliźniego. 
72 Czy to miłość inspiruje twoją naukę w tym czasie? Czy to wszystko, co przygotowujecie w tym 
czasie, nie służy zaspokojeniu nienawiści i żądzy władzy? Poddajcie to więc pod osąd waszego 
sumienia, a zobaczycie, jak ono wam powie, że większość dzieł ludzkich w obecnym czasie nie jest 
dowodem duchowego postępu, lecz zaprzeczeniem wszystkiego, czego was wtedy nauczałem Moim 
słowem i Moim życiem. 
73 Ja jestem waszym Ojcem i muszę do was mówić w ten sposób. Nie mogę was oszukać, ani nie 
chcę, abyście żyli jako oszukani. Przesyłam wam tę wiadomość i niech dotrze ona do wszystkich. Jeśli 
jednak nie uwierzycie, ponieważ słowo jest oczywiste, a jego głosiciele są mało znaczący, fakty, próby 
i wydarzenia zaskoczą was i wtedy zrozumiecie, że to przesłanie było prawdziwe, lecz nie chcieliście 
go usłyszeć ani przyjąć na czas. Ponownie, jak w czasach Noego, ludzie będą drwić z proroctw, a 
dopiero gdy poczują, że powódź wody już grzebie ich ciała, zaczną wierzyć i pokutować. 
74 Moje Miłosierdzie zawsze chciało cię powstrzymać w twojej pochopności, ale ty nigdy nie chciałaś 
mnie słuchać. Sodoma i Gomora były podobnie ostrzeżony czuć strach i pokutę i uniknąć ich 
zniszczenia. A jednak nie usłuchali głosu Mojego i zginęli. 
75 Wezwałem też Jerozolimę do modlitwy i powrotu do prawdziwego kultu Bożego. Ale jego 
niewierzące i cielesne serce odrzuciło moje ojcowskie napomnienie i musiało być przekonane o 
prawdzie przez to, co się stało. Jakże gorzkie były te dni dla Jerozolimy! 



76 Czy teraz rozpoznajesz prawdę, że jesteś wciąż taki sam? Nie chcieliście bowiem opuścić waszego 
duchowego dzieciństwa, aby wzrastać i wznosić się na drodze mądrości, która jest w moim słowie. 
77 Przesyłam wam wszystkim to przesłanie, które będzie proroctwem dla ludów i narodów o 
przebudzenie, o czujność. Błogosławiony jesteś, jeśli wierzysz w jego treść. Pomyśl o jego znaczenie, 
ale oglądać i modlić się o to. Jeśli to zrobicie, wewnętrzne światło poprowadzi was, a wyższa siła 
będzie was chronić, aż zostaniecie zbawieni. 
78 Dzisiaj jesteście świadkami tego, że uzdrawiam "obłąkanych" uzdrawiającym balsamem Prawdy, z 
której pochodzi wszelka mądrość. 
79 Brakuje jeszcze, abyś połączył całą zdobytą wiedzę o życiu ludzkim z wiedzą o życiu duchowym. 
Ponieważ tak długo, jak nie będziecie mieli pewności co do swojego pochodzenia, swojego 
przeznaczenia i swojego ostatecznego celu, nie będziecie znali siebie, ani nie będziecie wiedzieli, kim 
jesteście. 
80 W ludzkim świecie znasz dzień, w którym się urodziłeś, wiesz też, że kiedy ktoś już nie żyje, musisz 
pochować jego ciało. Ale kto zna moment, w którym twoja dusza duchowa wyrosła z mojego łona, 
sposób, w jaki się narodziła, sposób, w jaki się wciela i jaki jest jej powrót do łona, z którego wyrosła? 
Było to coś, ale bardzo niewiele, co ludzie odkryli, nie będąc w stanie odkryć całej prawdy, ponieważ 
człowiek nigdy nie będzie w stanie przeniknąć tajemnicy życia przez siebie. 
81 To ja, wasz Mistrz, ponownie zbliżam się do ludzi w czasie duchowego niepokoju, pytań, 
niezadowolenia w obliczu tego, co pozostało owiane tajemnicą. 
82 Ujawniam prawdę i uspokoić duchowy niepokój ludzi. Odpowiadam na ich pytania i usuwam 
niepokój, którego doświadczają w obliczu niemożności odnalezienia prawdy. Zbliżam się również do 
siebie, aby im powiedzieć, że wiele z tego, co widzą owiane tajemnicą, było czymś, czego nie byli w 
stanie wyjaśnić z powodu braku przygotowania i czystości, ale co zostało dopuszczone przeze mnie, 
aby poznali jego istotę. 
83 Ponieważ obiecałem światu, że przyjdę ponownie, aby oświecić tajemnice moim światłem i 
usunąć zaciemnienie ludzkiego umysłu, więc teraz jest odpowiedni czas na mój powrót, w którym 
mój duch otwiera na nowo księgę mądrości, aby ludzie znaleźli w niej wszystko, co należy do ich 
wiedzy, co jest im dane przeze mnie. 
84 Wszyscy ci ludzie pytali Mnie, dlaczego wybrałem formę duchową w tym czasie, by dać się poznać 
ludziom, uważając, że jest to dla nich forma zbyt wzniosła i trudna do zrozumienia i odczucia. 
85 Wiem, że dzisiejsi ludzie mówią mi to, ponieważ wiedzą, że w przeszłości wcieliłem się w Siebie, 
czyniąc Siebie ludzkim, widzialnym i dotykalnym. Ale ten lud nie pomyślał o tym, że zanim 
przyszedłem na świat jako człowiek, już dałem się poznać ludziom duchowo, a oni mnie słyszeli i 
wierzyli mi, ale nigdy nie prosili mnie, żebym zszedł na świat, żeby się ze mną zobaczyć. 
86 Przyjąłem ludzką postać, ponieważ było to absolutnie konieczne, aby dać doskonały i żywy 
przykład tego, co wypełnia się w Boskim Prawie, a nikt inny niż Ja nie był do tego odpowiedni ─ Ja, 
który stworzyłem Prawo ─ Ja, który musiałem przynieść wam Prawo objaśnione słowami i dziełami, 
które nadały formę nauce. 
87 Gdybym zamiast wybrać postać ludzką, aby zamieszkać wśród was, przyjął postać anioła, ludzie 
czuliby się mało znaczący i niezdolni do naśladowania moich kroków, i uznaliby moje słowo za coś 
niemożliwego do zrealizowania przez człowieka, a z drugiej strony nie uwierzylibyście w ofiarę ze 
mnie z miłości do was. 
88 Gdyby zamiast wybrać formę wyższą od ludzkiej, przyjąłbym formę ptaka lub rośliny, lub ukryłbym 
się w jednym z wielu stworzeń niższych od człowieka, nie uznalibyście tego przejawu za doskonały, 
czulibyście się upokorzeni za to, że nie zostałem wybrany jako środek do Boskiego Objawienia. 
89 Mówię wam teraz, że każda forma, której używam do przejawiania Siebie, jest słuszna i doskonała, 
i jeśli nie uświadomiliście sobie, że jestem obecny, przejawiony, dotykalny we wszystkich królestwach 
natury, powodem tego jest to, że nie byliście zainteresowani poznaniem Boskiego Języka. 
90 Minęły wieki i tylko w części zostały wykorzystane. Dlatego podchodzę do was teraz, aby pokazać 
wam procedurę odzyskania straconego czasu. 
91 Oto wasz Mistrz przypomina wam, że w Drugiej Erze stałem się człowiekiem w Jezusie, by mówić 
do was z serca do serca, i że obecnie przygotowuję was do obcowania ze Mną z ducha do ducha. 
Pouczam was również, abyście obserwowali elementy przyrody, w których objawia się Moja moc, 



Moja mądrość i Moja sprawiedliwość. Wreszcie, uczniowie, nauczyłem was języka duchowego, 
abyście mogli usłyszeć i zrozumieć Mój głos, który nieustannie do was przemawia, pouczając was i 
prowadząc. 
92 To właśnie ta nauka da człowiekowi duchowość, której potrzebuje, aby krok po kroku, etap po 
etapie, wznieść się do duchowej mądrości, gdzie odkryje swoje pochodzenie, swoją istotę, swoją 
rację bytu, a wtedy jego miłość do Mnie będzie bardzo wielka i będzie błogosławił całe życie i 
wszystko, co istnieje i co go otacza, ponieważ we wszystkim będzie widział, słyszał i czuł obecność 
swojego Ojca Niebieskiego. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 326 
 
1 Zaczynasz słyszeć moje słowo, a twoje oczy stają się niewyczerpanym źródłem łez. Dlaczego 
płaczecie, ludzie? Nie zawsze znasz tego przyczynę; czasami dzieje się tak dlatego, że walka życiowa 
była okrutna ─ czasami dlatego, że życie doświadczyło cię przeciwnościami, rozczarowaniami, 
niepowodzeniami, chorobami lub żałobą. Ale zdarzają się sytuacje, gdy nie mając żadnego z tych 
powodów, wylewacie wiele łez, gdy mnie słyszycie. 
2 Znam przyczynę tego płaczu bez widocznej przyczyny, znam jego źródło: to twoja dusza płacze i 
daje temu wyraz przez łzy za pomocą ciała. Każda łza to skarb czułości w niej zawarty, bólu, bo czuje 
się uwięziona, wyrzutów sumienia za popełnione błędy, udręki, bo stała się słaba, żalu za stracony 
czas. 
3 Co wie o tym wszystkim materialna natura? Dlatego często myślałeś, że płaczesz bez powodu. 
4 Pytasz mnie, czy to jest wina płakać ze mną. Zaprawdę powiadam wam, kto nie odczuwa tej 
potrzeby uśmierzenia bólu lub wyrażenia najwyższej radości, zamiast serca nosi w piersi kamień, gdyż 
w żaden sposób nie odczuwa Mojej Obecności. 
5 Płacz, umiłowany ludu, bo płacz jest także środkiem, który dałem człowiekowi, aby się oczyścił i 
uwolnił od ciężaru, który go przygniata. Zobacz jak potem czujesz się swobodniejszy, lżejszy i czystszy, 
aby wznowić pracę w ciągu dnia. 
6 Wasza dusza potrzebuje tego oczyszczenia, aby stać się godną wypełnienia zadania, które jest jej 
przeznaczone i musi pozbyć się ciężaru, który nagromadził się w niej w czasie. Czeka ją bowiem nowa 
bitwa, którą musi rozpocząć bez uczucia zmęczenia. 
7 Tak, uczniowie! Płacz w chwilach waszej wewnętrznej kontemplacji jest dowodem szczerego 
uczucia, a każda łza jest bardziej wymowna niż tysiąc najpiękniejszych i najbardziej ekspresyjnych 
słów waszego języka. Ale nie u wszystkich płacz duszy, wyrzuty sumienia, czy radość objawia się przez 
łzy. U wielu z moich dzieci to uczucie jest wewnętrzne, ukryte, widoczne tylko dla mnie. Wydają się 
nieczuli lub obojętni, ale ich serce jest tak samo lub bardziej wrażliwe niż tych, którzy wyrażają swoje 
uczucia. 
8 Gdy już wszyscy zrozumiecie i przeżyjecie uduchowienie, będziecie również panować nad swoimi 
uczuciami psychicznymi bez okazywania ich waszym bliźnim, ponieważ zrozumiecie, że Ten, przed 
którym powinniście się spowiadać, pokutować i oczyszczać, jest waszym Ojcem i Jego będziecie nosić 
w swoim jestestwie. 
9 Przede wszystkim, umiłowani uczniowie, ważne jest, by wasze serce zaczęło odczuwać wibracje 
duszy w waszej istocie, potrzebę zrozumienia, by oczyścić się i przyjąć kielich cierpienia, gdy 
podchodzi on do waszych ust, i że równie korzystne dla duszy jest odczuwanie uczuć ukrytych w 
rdzeniu waszej istoty, jak i uzewnętrznianie ich. 
10 Czeka na was cały świat, czeka na was cała ludzkość i dlatego powinniście dążyć do swojego 
oczyszczenia, abyście wchodząc na drogę, stając się misjonarzami tego duchowego przesłania, nie 
mieszali w swoim sercu cnót z wadami, gdyż wtedy będziecie ciągle przez siebie samych oszukiwani. 
Będziesz miał pragnienie, aby być szczerym, a hipokryzja wyjdzie, aby cię oszukać. Będziesz miał 
pragnienie, aby być charytatywne, a egoizm serca uniemożliwi to. Dlatego mówię wam, że wasze 
oczyszczenie powinno być prawdziwe, żebyście stali się godnymi pełnienia tej duchowej misji. Ale nie 
ma nikogo poza twoim sumieniem, kto mógłby spowodować, że to wewnętrzne oczyszczenie będzie 
trwałe, prawdziwe, jako dojrzały owoc, poprzez introspekcję, doświadczenie, autorefleksję i 
podążanie za Moją nauką. 
11 Czy możesz sobie wyobrazić szczęście, jakiego dozna twoje serce, kiedy opowiesz swoim bliźnim o 
tym, co ci w tym czasie objawiłem i zobaczysz ich płaczących w milczeniu, płaczących nie tylko z 
powodu "ciała", ale także z powodu duszy spragnionej czułości? 
12 Za każdym razem, gdy moje słowo będzie wymawiane przez wasze usta, uprzednio przygotowane 
modlitwą i natchnione moim miłosierdziem, moja istota będzie żywa, a moje słowo przejmujące, 
dlatego mówię wam, że przez wasze usta wywoła ono ten sam skutek, jaki wywołało w sercach 
słuchaczy, gdy było przekazywane za pośrednictwem nośników głosu 



13 Uczniów: słowo, które wam dałem w tym czasie, nie jest dla was podstawą nowej religii, ponieważ 
jest ono tylko wyjaśnieniem Prawa, które wam objawiłem od najdawniejszych czasów. 
14 Zastanów się: gdyby to była religia, byłaby tylko dla tych, którzy ją wyznają. Ale ponieważ jest to 
nieskończone światło Boga, świeci ono na wszystkich, zstępuje do wszystkich, aby oświetlać drogi 
ludzkości bez różnicy narodów, ras, języków czy przekonań. 
15 Moje Prawo jest ołtarzem, do którego wszyscy będą musieli przyjść, aby oddać cześć swemu Panu. 
Gdziekolwiek istnieje człowiek, tam będzie ołtarz w zagłębieniu jego duszy, czekający na jego hołd i 
ofiarę miłości. 
16 Zrozumcie, uczniowie: Chcę, abyście zrozumieli, że każdy, kto otrzymuje to pouczenie, powinien 
także duchowo zjednoczyć się ze wszystkimi i stać się jednym, a zewnętrzna różnica różnych form 
kultu nie powinna być przeszkodą, która by wam uniemożliwiała uznanie i miłowanie waszych 
bliźnich jako braci i sióstr we Mnie. 
17 Gdy tak się poczujecie, uczynicie moją naukę swoją własną, a w ciężkich dniach próby, które się 
zbliżają, będziecie mogli rozdawać i dzielić się swoimi darami, nie wykluczając nikogo z waszych 
bliźnich. 
18 Nie żądam od ludzi ujednolicenia obyczajów, praw ziemskich, ani znajomości nauk. Bo w końcu 
nadejdzie dzień, kiedy porozumienie spowoduje zjednoczenie narodów. To, do czego was inspiruję, 
to duchowa harmonia, zjednoczenie myśli, aby cała ludzkość poznała i praktykowała duchową 
modlitwę, w której wszyscy będziecie mogli wewnętrznie wznieść się i bezpośrednio otrzymać Chleb 
Życia Wiecznego z Mojego Ducha. 
19 Na ziemi istnieje wiele wspólnot religijnych, które w swej większości opierają się na wierze w 
Chrystusa. Jednak nie miłują jedni drugich, ani nie uznają jedni drugich za uczniów Boskiego Mistrza. 
20 Czy nie sądzisz, że gdyby zrozumieli całą moją naukę, wykorzystaliby ją, prowadząc denominacje 
do pojednania i pokoju? Ale tak nie było. Wszyscy oni oddalili się od siebie, tym samym duchowo 
oddzielając i dzieląc ludzi, którzy następnie traktują siebie nawzajem jako wrogów lub obcych. Każdy 
szuka środków i argumentów, aby udowodnić innym, że to on jest posiadaczem prawdy, a inni się 
mylą. Ale nikt nie ma siły i odwagi, by walczyć o zjednoczenie wszystkich, ani też nikt nie ma dobrej 
woli, by odkryć, że w każdym wierzeniu i w każdym kulcie Boga jest jakaś prawda. 
21 Oczekuję uduchowienia od świata. Dla mnie nazwy, którymi wyróżnia się każdy kościół lub sekta, 
nie mają żadnego znaczenia, podobnie jak większy lub mniejszy przepych jego obrzędów i 
zewnętrznych form kultu. To dociera tylko do ludzkich zmysłów, ale nie do mojego ducha. 
22 Oczekuję od ludzi duchowości, ponieważ oznacza ona podniesienie życia, ideał doskonałości, 
umiłowanie dobra, zwrócenie się ku prawdzie, wykonywanie czynności miłości, harmonię z samym 
sobą, która jest harmonią z innymi, a więc z Bogiem. 
23 Obecnie daję deszcz, który przygotuje pola, na których jutro moje nasienie wzejdzie i wyda owoc. 
Dziś jeszcze wydaje się niemożliwe, aby ten świat mógł się przemienić ziemsko i duchowo, 
zważywszy, że zło zakorzeniło się w sercu tej ludzkości. Jednak mówię wam, że nie minie wiele czasu, 
zanim zobaczycie początek duchowej przemiany waszych narodów. 
24 Któż by wtedy uwierzył, że w pogańskim, grzesznym i zmysłowym Rzymie, mieście, w którym życie 
było nieustanną orgią wad i przyjemności, grzechów i zbrodni, wiara w Słowo miłości, w Chrystusa, 
zapłonie szybciej niż u innych ludzi? A jednak to się stało. 
25 Rzym musiał zgrzeszyć dużo wcześniej i dojść do wyczerpania i obrzydzenia, aby osiągnąć punkt 
przyjęcia w swoim sercu ziarna mojego słowa. Ale kiedy to do nich dotarło, te serca, zmęczone 
przyjemnością, rozdarte rozczarowaniem i bólem, otworzyły się po zetknięciu z istotą mojego 
przesłania, jak zwiędłe kielichy kwiatów otwierają się, gdy pieści je wilgotny powiew wiatru. 
26 Serce tego ludu biło z mocą, a dusza jego była wstrząśnięta. Jego grzechy zostały odpuszczone 
dzięki jego wierze i odwadze, z jaką odpowiedział na moje wezwanie. 
27 Odwaga i ofiara były potrzebne temu ludowi, aby umocnić jego wiarę i miłość do prawdy, która 
zaczęła oświecać jego serce. Ale byli to mężczyźni i kobiety o silnych umysłach, bez względu na to, czy 
byli to dorośli, młodzież, czy dzieci. 
28 Czy rozumiecie, uczniowie? Następnie porównajcie tamto panowanie próżności, podłości i miłości 
świata z dzisiejszą ludzkością, a przekonacie się, że i ona, zniesmaczona i zmęczona próżnością i chora 
od grzechu, zbliża się coraz bardziej do dnia, kiedy jej dusza zostanie zaskoczona tchnieniem Boskiego 



powiewu, który ją przebudzi ─ powiewu poprzedzającego rosę, która ugasi duchowe pragnienie, 
które ją dręczy, i która będzie przygotowaniem dla ziarna uduchowienia, które później spadnie na 
wszystkie serca. 
29 Ileż to razy pytaliście Mnie w swoim sercu, dlaczego nie pokazałem wam Życia Duchowego w całej 
jego jasności. A jednak mówię wam: Jeśli dotknęlibyście tego życia swoimi fizycznymi zmysłami, nigdy 
nie podjęlibyście najmniejszego wysiłku, aby osiągnąć jakiekolwiek uduchowienie. Nigdy nie 
rozwinęlibyście swoich duchowych darów i zdolności, ani nie podjęlibyście wysiłku zdobycia zasług, 
aby zasłużyć na Moje objawienia. 
30 Pomiędzy wami a Doliną Duchów jest zasłona, która nie pozwala nikomu sprofanować czystości 
tego sanktuarium, i tylko ten może przekroczyć te progi, kto jest odziany w szacunek i pokorę, 
szczerość i szlachetny cel, miłość i prawdziwą wiarę. 
31 Mówię "prawdziwa wiara", ponieważ istnieje wiara pozorna, inspirowana czymś nierealnym ─ 
czymś, co, ponieważ jest fałszywe, znika i zanika, gdy tylko pozna się prawdę. 
32 Jest wielu, którzy próbowali wyobrazić sobie życie duchowe, aby w nie uwierzyć. "Wielcy i mali, 
ignoranci i wykształceni, wszyscy oni chcieli wiedzieć, czym jest Niebo, czym jest Bóg, jaką formę 
przybierają duchy, jakie jest światło i istnienie na tamtym świecie. Następnie wyobrazili sobie piękną 
krainę poza gwiazdami, majestatyczny pałac, tron, a na nim Boga siedzącego w ludzkiej postaci. 
Nadaliście również duchom ludzką postać i wyobraziliście je sobie latające jak ptaki, aby 
przemieszczały się z jednego miejsca na drugie. Wszystko to widzicie pełne światła ─ światła 
podobnego do tego, które macie na ziemi, wszystko lśniące jak złoto i ozdobione najpiękniejszymi 
rzeczami, jakie znacie w świecie materialnym: niebiańskie pieśni i boska muzyka, która wypełnia 
przestrzeń, podczas gdy miliony istot wiecznie czczą Pana, zawsze klęcząc przed Jego tronem, 
wychwalając Go i ofiarowując Mu kadzidło. 
33 Tak właśnie życie duchowe jest pojmowane w umysłach wielu ludzi, a kiedy już wytworzyli ten 
obraz w swoich umysłach, uwierzyli, że tak jest, że tak musi być, i w to się zaangażowali w wierze. 
34 Co się z nimi stanie, gdy poznają tę naukę i dowiedzą się, że to, co sobie wyobrażali, nie 
odpowiada rzeczywistości? Niektórzy natychmiast otworzą oczy na światło prawdy, ponieważ 
rozpoznają błędy stworzone przez ich materializm. Inni będą zdezorientowani i będą zaprzeczać 
prawdzie Moich objawień. 
35 Mówię wam tylko, że jest konieczne, abyście wyrzucili z waszych umysłów wszystkie wyobrażenia, 
jakie stworzyliście o życiu duchowym, ponieważ Bóg nie jest w postaci człowieka, nie zasiada na 
tronie, jak królowie ziemi, nie jest niebem ponad gwiazdami, nie ma światła podobnego do światła 
słonecznego, ani dusze nie mają postaci ludzkiej. Wszystko jest inne od tego, co sobie wyobrażaliście 
─ do tego stopnia, że nawet gdybym miał wam wyjaśnić, jak w rzeczywistości wygląda życie duchowe, 
nie zrozumielibyście tego, ponieważ nawet wasz język nie byłby w stanie wyrazić prawdy, 
nieskończonej chwały, piękna i doskonałości Wiecznego. 
36 Czy możesz mi powiedzieć, jakiego kształtu lub objętości jest to sumienie? Czy mógłbyś mi 
powiedzieć, jaki kształt ma miłość lub inteligencja? "Nie, Mistrzu" - mówisz do Mnie. Tak jak 
sumienie, inteligencja i miłość nie mają żadnej formy, tak samo nie można porównywać rzeczy 
ziemskich z tymi z życia duchowego. Niemniej jednak, nie ma nic piękniejszego niż cechy Duszy 
Świetlnej, która jest kombinacją zdolności i cnót, które nie potrzebują formy, aby istnieć. 
37 Bóg nie ma formy, bo gdyby ją miał, byłby istotą ograniczoną, jak ludzie, a wtedy nie byłby 
Bogiem. Jego "tron" to doskonałość, sprawiedliwość, miłość, mądrość, moc stwórcza, wieczność. 
38 "Niebo" jest najwyższą błogością, którą dusza osiąga na swej drodze doskonałości, kiedy wznosi 
się tak wysoko w mądrości i miłości, że osiąga stopień czystości, którego nie może osiągnąć żaden 
grzech ani żaden ból. 
39 Kiedy moi prorocy mówili o życiu duchowym, czynili to niekiedy za pomocą znanych wam ludzkich 
przejawów i przedmiotów. 
40 Prorocy widzieli trony podobne do tych, na których zasiadają królowie ziemi, księgi, istoty o 
ludzkiej postaci, pałace z gobelinami, świeczniki, Baranka i wiele innych postaci. Lecz dzisiaj 
powinniście zrozumieć, że wszystko to było tylko alegorią, symbolem, Boskim znaczeniem, 
objawieniem, które powinno być wam wyrażone w formie obrazowej, ponieważ nie byliście w stanie 
zrozumieć innej, wyższej formy. 



41 Teraz nadszedł czas, abyście prawidłowo interpretowali znaczenie wszystkich Moich przypowieści i 
nauk, które wam objawiłem za pomocą alegorii, tak aby znaczenie przeniknęło waszego ducha, a 
forma alegoryczna zniknęła. 
42 Gdy dojdziecie do tego poznania, wasza wiara będzie prawdziwa, bo wtedy oprzecie ją na 
prawdzie. 
43 Wy, ludzie, przepowiadam wam w Moim Słowie lepszy świat niż ten, w którym żyjecie, a to wtedy, 
gdy wasze serce zmyje swoją nieczystość we krwi, którą przelałem na krzyżu, krwi, która jest 
ucieleśnieniem Boskiej miłości, najwyższego przebaczenia i odkupienia wszystkich ludzi. 
44 Wy, niedowiarkowie i wątpiący, nie możecie wierzyć w świat sprawiedliwości, ani wyobrazić sobie 
życia pełnego miłości i cnoty na waszej ziemi. Jednym słowem, uważacie się za niezdolnych do 
niczego dobrego, nie macie wiary w siebie. 
45 Ale Ja wierzę w was, znam ziarno, które jest w każdym z Moich dzieci, bo Ja je stworzyłem, bo Ja 
dałem im życie przez Moją miłość. 
46 Rzeczywiście pokładam Moją nadzieję w człowieku, wierząc w jego zbawienie, w to, że stanie się 
godny, i w jego postęp. Gdy go bowiem stworzyłem, przeznaczyłem go na pana ziemi, gdzie stworzy 
miejsce miłości i pokoju, a także przeznaczyłem, aby jego dusza stała się silna w zmaganiach 
życiowych, aby przez zasługi osiągnąć życie w świetle Królestwa Doskonałości, które jest jej wiecznym 
dziedzictwem. 
47 Ta ziemia, którą nazywacie "doliną łez" lub "miejscem wygnania", została przygotowana przeze 
Mnie z nieskończoną miłością, aby ofiarować ją dzieciom, które będą ją zamieszkiwać. Wszystko na 
nim wypełnione było życiem, obfitością, błogosławieństwami i rozkoszami dla tych, którzy je posiądą. 
Nie było na niej nic, co by zostało stworzone po to, aby sprawiać człowiekowi ból ─ wręcz przeciwnie, 
wszystko zostało tak pomyślane, aby ludzkość, która sama sobie szkodzi swoimi błędami, znalazła na 
swojej drodze i wszędzie środki niezbędne do wyleczenia się z cierpień i przezwyciężenia nieszczęść. 
48 Wiele wieków upłynęło człowiekowi na ziemi, a mimo to nie potrafił być na niej szczęśliwy. 
Dlaczego? Po prostu dlatego, że chciał znaleźć to szczęście, nie szukając go na prawdziwej drodze, 
która jest drogą wyznaczoną przez moje Prawo, Prawo miłości i sprawiedliwości, harmonii i 
szczerości. 
49 Czy wierzysz, że jest absolutnie konieczne cierpieć na ziemi, aby zasłużyć na niebo? Nie, ludzkości, 
jedyną rzeczą, którą można osiągnąć poprzez cierpienie, jest pewne oczyszczenie. Prawdziwe i 
absolutne oczyszczenie duszy dokonuje się bowiem przez miłość, którą inspiruje was moje Prawo. 
50 Jaką zasługę ma to, że niektórzy, którzy wiele wycierpieli na ziemi, żyją z tego powodu z 
pragnieniem pójścia do nieba? Jest rzeczą naturalną, że kiedy widzą, że świat nie ma im nic do 
zaoferowania, myślą o życiu duchowym. Prawdziwą zasługę ma ten, kto choć ma wszystko na 
świecie, w każdej chwili gotów jest wyrzec się swoich dóbr i wygód. Wtedy bowiem rzeczywiście 
udowodniłby swój wyższy stopień rozwoju duchowego i zaświadczyłby, że Niebo czy błogość nie jest 
pewnym miejscem stworzonym przez wyobraźnię ludzi na przestrzeni wieków, ale stanem duszy, 
którego może ona zacząć doświadczać, poznawać i którym może się cieszyć już w swoim ludzkim 
życiu ─ stanem, który staje się coraz czystszy i doskonalszy proporcjonalnie do tego, jak dusza wspina 
się po drabinie prowadzącej ją ze świata ziemskiego na szczyt życia duchowego. 
51 Gdybym nie wiedział, że przeznaczenie wasze jest tak wysokie, nie przemawiałbym do was w ten 
sposób, ani nie posłałbym wam Mojego Prawa, ani nie oddałbym za was Mojego Życia, wiedząc, że 
nigdy nie będziecie odkupieni przez to samo; nie posłałbym wam Mojego Prawa, ani nie oddałbym za 
was Mojego Życia, wiedząc, że nigdy nie będziecie odkupieni przez to samo 
52 Szukałem sposobu, aby dać się poznać ludziom w trzech wiekach tylko dlatego, że wiedziałem, iż 
na końcu wieków wzniesiecie się ponad namiętności, cielesność i ludzkie trudy i będziecie żyć życiem 
szlachetnym, pełnym wysokich natchnień, pełnym dzieł, które ujawnią waszą dojrzałość duszy. 
53 Czy myślisz, że kiedy ludzie będą żyli w taki sposób, nadal będą odczuwać głód i pragnienie 
sprawiedliwości, czy nadal będą potrzebować sędziów i władców, którzy będą ich prowadzić po 
świecie, osądzać ich i karać za ich czyny? Czy sądzisz, że w świecie, gdzie dobra wola panuje między 
ludźmi i gdzie istnieje braterstwo i sprawiedliwość, nadal mogą istnieć wojny, nędza i ból? Nie, 
człowieczeństwo. Zobaczysz wtedy, jak ta ziemia może dać ci tylko ciepło i życie, pożywienie i 
dobrobyt, mądrość i błogość, błogość, która, nawet jeśli nie w najwyższym stopniu, bo nie jest znana, 



dopóki nie osiągnie się szczytu doskonałości, jest szczęściem, które sprawiedliwie wynagradza tych, 
którzy walczą, by pozostać w prawdzie. 
54 To jest to, ku czemu wszyscy zmierzacie, ku życiu w radości i pokoju, a nie ku otchłani i "śmierci", 
jak to wasze serce uważa za sens. Prawdą jest, że powinniście jeszcze doświadczyć wielu gorzkich 
rzeczy, zanim nadejdzie czas waszego uduchowienia. Ale ani śmierć, ani wojna, ani zaraza, ani głód 
nie zatrzymają biegu życia i duchowej ewolucji tej ludzkości. Jestem silniejszy od śmierci i dlatego 
przywrócę cię do życia, jeśli zginiesz, i pozwolę ci wrócić na ziemię, kiedy będzie to konieczne. Wciąż 
mam wiele rzeczy do ujawnienia wam, ukochana ludzkości, moja Księga Boskiej Mądrości wciąż 
zawiera wiele niespodzianek. 
55 Natura wciąż ma dla Ciebie wiele lekcji w zanadrzu, a ziemia nie dała Ci jeszcze wszystkiego, co 
trzyma w swoim łonie. 
56 Masz wątłe ciało i jesteś wrażliwy na ból, jesteś słaby i mały, dlatego zmiłowałem się nad tobą. 
57 Walka duszy, gdy przebywa w materii, jest bardzo wielka, ale właśnie tam jest ona hartowana, 
tam nabywa swych zasług i tam jest sprawdzana. 
58 Moje boskie pouczenie nie jest przeznaczone tylko dla ducha ─ nie, musi ono dotrzeć również do 
ludzkiego serca, aby zarówno duchowa, jak i fizyczna część istoty stała się harmonijna. 
59 Słowo Boże jest przeznaczone do oświecenia umysłu i uwrażliwienia serca człowieka, a zawarta w 
nim istota życia jest przeznaczona do odżywiania i podnoszenia duszy. 
60 Aby życie człowieka było pełne, potrzebuje on bezwzględnie chleba duchowego, tak samo jak 
pracuje i trudzi się dla pokarmu materialnego. 
61 "Nie samym chlebem żyje człowiek", powiedziałem wam w Drugiej Erze, Moje słowo nadal jest 
aktualne, gdyż nigdy ludzie nie będą mogli obejść się bez duchowego pokarmu, nie będąc trapionymi 
na ziemi przez choroby, ból, ciemność, nieszczęścia, nędzę i śmierć. 
62 Materialiści mogliby odpowiedzieć, że człowiek już żyje z tego, co daje mu ziemia i natura, bez 
potrzeby szukania czegoś duchowego, co go odżywia, co go umacnia na drodze życia. Ale muszę wam 
powiedzieć, że nie jest to życie doskonałe i spełnione, ale egzystencja, w której brakuje tego, co 
najważniejsze, czyli duchowości. 
63 Duchowość nie oznacza pobożności, nie zakłada praktykowania jakiegoś obrzędu, ani nie jest 
zewnętrzną formą kultu. 
64 Duchowość oznacza rozwój wszystkich zdolności człowieka ─ zarówno tych, które należą do jego 
części ludzkiej, jak i tych, które wykraczają poza zmysły cielesne i są władzami, przymiotami, 
zdolnościami i zmysłami duszy. 
65 Duchowość jest właściwym i dobrym używaniem wszystkich darów, które człowiek posiada. 
66 Duchowość to harmonia z wszystkim, co cię otacza. 
67 Potrzeba duchowego odżywiania się staje się w człowieku coraz większa, ale ten ostatni stara się 
wszelkimi możliwymi sposobami zaspokoić się tym, co posiada w świecie. 
To pragnienie, w miarę rozwoju duszy, będzie musiało stawać się codziennie bardziej odczuwalne, aż 
osiągnie cechy nieskończonego pragnienia i głodu, aż poczuje rozpacz i udrękę, jak te, które odczuwa 
wędrowiec zagubiony pośród gorącej i jałowej pustyni, jak te, które odczuwa rozbitek na bezludnej 
wyspie. 
68 Pewnego dnia, gdy ludzkość będzie o tym najmniej myśleć, narody obudzą się i będą wołać o 
sprawiedliwość, światło, prawdę i miłość, ludzie zmęczą się tak wielką ilością grzechu i fałszu, i 
zrozumieją, że w ich życiu była ogromna pustka, której nigdy nie byli w stanie wypełnić, i głód, 
którego nigdy nie byli w stanie zaspokoić. 
69 Prawdą jest, że tysiące tysięcy mężczyzn i kobiet wyznaje jakąś formę kultu i stara się poprzez 
swoje różne religie karmić swoje dusze. Ale jest to tak mało, co czynią, i jest to tak niedoskonałe, że 
niewiele rzeczy dociera do serca przez zmysły, ponieważ nie jest to w stanie dotrzeć do duszy, 
ponieważ dusza może jeść tylko duchowy chleb i pić wino, które są Boską Istotą. 
70 Gdy tylko ludzie, którzy szukają światła za pomocą ceremonii i czynności liturgicznych, wyrzekną 
się wszelkiego rytuału i kultu zewnętrznego, natychmiast zobaczą, że światło prawdy objawia się w 
obfitości, jak cudowny kosz pełen chlebów i ryb, który wobec pragnień ludzi niewyczerpanie udziela 
swoich darów. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 327 
 
Pokój mój niech będzie z wami, o umiłowani uczniowie Jezusa! 
1 Duch Eliasza szedł przed wami, dotykając waszych dusz światłem i miłością, przygotowując czas i 
drogę dla was. Eliasz jest na drodze każdej ze swoich owiec jak miecz, jak tarcza, która pomaga ci 
pokonać wiele przeszkód, pokus, które stają na twojej drodze, a ten, kto jest w stanie go odczuć, kto 
go wzywa i szuka, jak zagubiona owca szuka swego pasterza, zawsze go znajdzie, zawsze zostanie 
wysłuchany i wysłuchany w swoim lamencie, w swoim błaganiu. 
2 Często zadajecie sobie pytanie: Dlaczego, chociaż na dnie mojego serca mieszka tęsknota za 
naśladowaniem Mistrza, tak wiele przeszkód powstrzymuje mnie od przyjścia do Niego i służenia 
Mu? Wtedy wasza dusza wznosi się w modlitwie, która jest błaganiem o Boską pomoc, i w tym 
momencie Eliasz, który ma zlecenie od Boga, by pilnować trzody w Trzeciej Erze, spieszy, pokazuje się 
na waszej drodze i pomaga wam pokonać trudność. Wtedy podnosisz twarz w triumfie i dziękujesz 
Ojcu, a lampa twojej wiary zapala się na nowo i kontynuujesz drogę z pokojem i ufnością we mnie. 
3 W prawdzie, Mistrz mówi wam: Przygotowałem dla każdej duszy królestwo pokoju i doskonałości. 
Ale temu królestwu, które przygotowałem, przeciwstawia się inne królestwo: świat. Podczas gdy 
moje królestwo zdobywa się przez pokorę, miłość i cnotę, zagarnięcie drugiego królestwa wymaga 
arogancji, ambicji, pychy, chciwości, egoizmu i złośliwości. W każdym czasie świat sprzeciwiał się 
Mojemu Królestwu, w każdym czasie ci, którzy idą za Mną, byli uciskani i kuszeni na swojej drodze, 
czy to przez wpływy widzialne, czy przez siły niewidzialne. To nie jest jedyny raz, kiedy przechodzisz 
przez ciernie, aby dotrzeć do Mnie, to nie jest pierwszy raz, kiedy twoja dusza potyka się w wysiłkach, 
aby dotrzeć do Mojej Obecności. Przez cały czas toczyliście walkę w najgłębszej części waszej istoty. 
Natchnienie mojego Ducha oświeca wasze wnętrze i rozpala walkę z ciemnymi siłami, z fałszywymi 
światłami, z fałszywymi cnotami, z materią, ze wszystkim, co zbędne, z całą fałszywą chwałą tego 
świata. 
4 Wasza dusza zapisała swoją przeszłość i swoją drogę życia w Księdze Siedmiu Pieczęci. Tam są 
rejestrowane przeze mnie wszystkie wasze działania, każdy wasz krok, myśl i słowo. Wielkie czyny 
twojej duszy, wielkie pociągnięcia losu i ścieżki życia, jego wielkie próby, kielichy cierpienia ─ 
wszystko jest tam zapisane zgodnie z prawdą. Wiele rzeczy doświadczyła wasza dusza, ale wasze 
"ciało" nie wie. Jeśli twoje ciało zapomniało pierwsze kroki z dzieciństwa, to jak ma poznać rozwój 
twojej duszy podczas długiej podróży przez życie? Jak mało twoja dusza zdołała objawić swemu 
ziemskiemu ciału ─ jeszcze ci tego nie dałem z powodu braku rozwoju. 
5 Nadejdą czasy, kiedy ludzki umysł i serce, oczyszczone i uduchowione, będą w stanie odbierać 
intuicyjnie głos własnej duszy, będą w stanie odbierać jasno każde objawienie dokonane przez duszę 
ich cielesnej powłoki. 
6 Dzisiaj nie jesteście jeszcze gotowi zobaczyć przeszłość waszej duszy podczas waszego ludzkiego 
życia. A jednak Ojciec mówi do was: Jak długa była Twoja podróż! Jak bardzo twoja dusza walczyła, by 
pozostać na właściwej drodze! Jak często został zraniony przez ciernie życia, i jak wiele odcinków 
twojej drogi zostały oznaczone krwawymi plamami swoich kroków! 
Jednak mimo wszystkich prób i nieszczęść, idziesz za Ojcem, swoim Mistrzem, którego kochasz, za 
Bogiem, który jest źródłem światła i pociechy dla twojej duszy. I nawet teraz, w Trzeciej Erze, gdy 
chcecie podążać za mną, napotykacie trudności, potykacie się przez nieszczęścia. Niektóre nazywacie 
próbami, a inne pokusami. Skoro tak bardzo Mnie kochacie i pragniecie iść za Mną drogą i przyjść do 
Mnie, dlaczego wasz Ojciec pozwala, abyście byli poddawani takim próbom i pokusom? Zaprawdę 
powiadam wam: Bo droga, która prowadzi do Mnie, jest wąska, a w tej wąskości są trudności. Jest 
ona wąska jak droga Męki Pańskiej, ma swoje upadki, ma swoje ciernie, wiele niezrozumienia i 
niewdzięczności, i wszystkie cierpienia życia. 
7 Ale aby osiągnąć to królestwo doskonałości, jest tylko ten sposób. Szeroka droga prowadzi do 
królestwa świata i grzechu. 
8 Moje Królestwo jest silne i potężne, a jeśli pozwoliłem, aby inna potęga powstała przed moją siłą i 
mocą ─ potęgą zła ─ to po to, aby udowodnić moją, abyście w obliczu oszustwa, ciemności, mogli 
doświadczyć i zobaczyć moc mojego światła i mojej prawdy. Jest tak, abyście mogli rozpoznać, że to 



królestwo ciemnych cieni aberracji i pokus, choć ma wielką moc, jest Moim narzędziem i że w 
rzeczywistości Ja się nim posługuję. 
9 Gdy wystawiam was na próbę, to nie po to, by zatrzymać was na waszej drodze ewolucji, gdyż 
oczekuję waszego przybycia do Mojego Królestwa. Ale chcę, abyś przyszła do Mnie zwycięska po 
bitwach, silna po walce, pełna światła duchowego doświadczenia po długiej pielgrzymce, pełna zasług 
w duchu, abyś mogła z pokorą podnieść twarz i ujrzeć Ojca w chwili, gdy zbliży się, aby dać ci swój 
Boski Pocałunek, pocałunek, który zawiera wszelkie szczęście i doskonałości dla twojej duszy. 
10 Aby zwyciężyć we wszystkich próbach, czyń to, czego nauczył cię Mistrz: Czuwajcie i módlcie się, 
aby wasze oczy były zawsze czujne i abyście nie zostali pokonani przez pokusę. Pamiętajcie, że zły ma 
wielki instynkt, aby was kusić, aby was sprowadzić, aby was pokonać i wykorzystać waszą słabość. 
Bądź spostrzegawczy, abyś mógł wiedzieć, jak go wykryć, gdy czeka na ciebie. Bo chociaż mieliście 
wielkie próby i pokusy, w których odnieśliście zwycięstwo, aby pójść za Mną w tym czasie, będziecie 
mieli bardzo wielkie próby i pokusy w tym obecnym roku. 
Walka w was jest wielka, walka w łonie ludzkości jest wielka, duchowa walka w całym wszechświecie 
jest również bardzo wielka. Jest to decydujący czas dla mojego panowania, dla mojej sprawiedliwości, 
dla mojej władzy. A ci, którzy są teraz ze mną, którzy uczyli się z moich słów, którzy umacniają się w 
tym czasie ze mną, muszą wiedzieć i rozumieć wszystko, aby móc zwyciężyć, aby móc stanąć w 
wielkich próbach, które przychodzą na ludzi. 
11 Uczę was czuwać i modlić się nie tylko za siebie, ale i za innych, abyście byli jak duchowi prorocy, 
którzy poprzez swoje modlitwy przekazują bliźnim intuicję, która pozwala im wyczuć 
niebezpieczeństwa i pokusy. Bo w ten sposób można oszczędzić ludzkości ciężkich złych decyzji. 
To jest niezrozumiałe dla niektórych, niemożliwe dla innych, ale mówię wam: to jest to, co Duch 
Święty przyniósł swoim uczniom w Trzeciej Erze: uduchowienie, rozwinięcie duszy poprzez nauczanie 
ducha, aby mogła rozwijać się w górę, aby mogła odkryć swój duchowy horyzont, swoje właściwe 
pole do kiełkowania, aby mogła znaleźć drabinę nieba, aby wznosząc się zawsze znajdowała obecność 
Mistrza, drabinę stopni, na której się opiera i po której zbliża się do doskonałości. 
12 Jakże niewielu w tym czasie, gdy kierowałem wezwanie do każdego z was, już w pierwszym 
odruchu odczuło wewnętrzne oświecenie. Jakże niewielu było tych, którzy wyznali, że ich dusza 
przewidziała ten cud, że ich dusza odczuła, iż wypełnienie Boskiej obietnicy staje się teraz w nich 
rzeczywistością: powrót Mistrza. Jednak ilu z was zaplątało się w sieci wątpliwości i ducha 
sprzeczności. 
13 Inni z was, którzy już chcieli iść do Mojego Słowa i Mojej Obecności, byli pochłonięci ucztami, 
przyjemnościami, ziemskimi miłościami i uczuciami, waszymi ludzkimi sprawami, a Mistrz nadal na 
was czekał. Ale w końcu, z Moją pomocą, twoja dusza zwyciężyła i przyszła do Mnie, aby przekonać 
się o Mojej obecności, że "niemożliwe" jest możliwe, że Moja obietnica stała się rzeczywistością. 
14 Skoro zostaliście poddani próbie, gdy byliście jeszcze słabi, o ileż bardziej będziecie nią teraz, gdy 
jesteście mocni! 
15 Czy Ojciec pozwoli wielkie zamieszanie lub pokusy przyjść na swoich uczniów? Zaprawde, 
powiadam wam: "Ja na to teraz z pewnoscia zezwole! Nie po to jednak, abyście w tych próbach 
zostali pokonani przez pokusę ─ nie, ale po to, abyście mogli przemienić ciemności w światło i 
pokonując wrogów, przemienić ich w przyjaciół i braci ─ abyście i wy wznieśli się ponad grzechy ludzi, 
pozostawiając ślady dobra i cnoty, przemieniając ludzi w dobrych ludzi. Dlatego pozwolę, aby 
dotknęły was próby. Poinstruowałem cię już, jak przejść: Obserwując, modląc się i stosując Moją 
naukę. 
16 Jak będą te próby, które przychodzą na ciebie i które wkrótce nadejdą? Pod wieloma względami. 
Niektóre z nich już przeżyliście, inne przeżywacie, a jeszcze inne przyjdą później. 
Nie będzie ani smutku, ani trwogi w duszy waszej. Tak jak każdy dzień przynosi ci zadowolenie i chleb, 
tak każdy dzień przynosi ci również ból. Przyjmijcie te próby jako wielkie lekcje, które daje wam życie 
i w których macie wnosić moje nauki. Od "dziecka-ucznia" do zaawansowanego ─ wszyscy będziecie 
mieli próby na swojej drodze i już wam wskazuję, że Moją wolą jest, abyście się przebudzili. Nie życzę 
nikomu z was, aby poniósł porażkę w takich próbach. Jeśli ktoś się załamie, zawsze znajdzie się u jego 
boku przyjazna, braterska dłoń, która przywróci go na właściwą drogę. 



Jeśli ktoś śpi i jest zaskoczony we śnie, idź do tego, który zasnął, i obudź go. Jeśli sen jest głęboki, a on 
się nie budzi, niech ten, kto nie śpi, będzie stróżem dla tego, który zasnął. 
17 Tak was pouczam, tak was przygotowuję i przygotowuję do pełnego pojednania, abyście i wy 
umieli przebaczać. 
18 Rozważcie, ludzie, nie wiecie, czy wiele prób, które mieliście dawno temu, a które z radością 
przezwyciężyliście z miłości do mojej Sprawy, nie doprowadzą was do rozpaczy, gdy znów pojawią się 
na waszej drodze. Nie wiesz, czy choroby lub brak tego, co jest potrzebne do życia, nie sprawiają, że 
wątpisz w moje miłosierdzie na chwile, sprawiają, że wątpisz w swoje przygotowanie. 
19 Mówię wam o tym wszystkim, ponieważ pokusa użyje wszystkich swoich sztuk, wszystkich swoich 
mocy, aby udręczyć moich uczniów, którzy nie są sami w spirytualizmie, ponieważ są na całym 
świecie. Widzę ich rozproszonych, choć nielicznych, ale są wszędzie, bo ja ich posłałem. 
Będą oni poszukiwani, aby sprawdzić ich duszę w jej cnocie, w jej miłości do Mnie, w jej miłości do 
innych, aby ją nagiąć, aby ofiarować jej bogactwa tego świata, ziemskie, przemijające chwały, blask 
chwały i ziemską wielkość. Ale tak jak ostrzegam was za pomocą intelektu ludzkiego, tak samo 
ostrzegam wszystkich tych uczniów za pomocą objawień i intuicji. 
20 Bądźcie czujni, mówi do was Mistrz! Chociaż wkrótce zostaniecie dotknięci próbami w ziemskim 
życiu i często będziecie w nich zwyciężać, przyjdą również inne próby dla duszy. Rok 1950 zbliża się ku 
końcowi i wszyscy, którzy nie przygotowali się w tym moim narodzie, będą kusić moich nosicieli 
głosu, mój świat duchowy, przywódców kościoła, a także "robotników". 
21 Wielu powstanie, którzy nie zgadzają się z zaprzestaniem głoszenia Mojego Słowa, wszyscy ci, 
którzy czują się niezdolni do życia już bez tej manifestacji, powstaną, aby prosić Mistrza, aby odwołał 
swój dekret, zmienił swoją decyzję i wydał nowe dekrety dla swojego ludu. Ale w tym wszystkim 
będzie pokusa, siejąca swoje nasienie i trapiąca serca głosicieli, wszystkich bez wyjątku. Na tych, 
których znajdzie czuwających i modlących się, oświeconych jej duchem, nie będzie to miało żadnego 
wpływu. Ale tych, których znajdzie już pod wpływem braku przygotowania, buntu, zamieszania i 
strachu przed opuszczeniem, z pewnością natchnie, w nich znajdzie oparcie i te serca wezmą sobie 
prawo do wypaczenia w znacznym stopniu mojej nauki. 
22 Kim jest ten, kto może spowodować, że Ojciec zmienić swoje boskie decyzje? Zaprawdę powiadam 
wam: Nawet Jezus nie otrzymał tego od Ojca. Kiedy w Drugiej Erze zbliżała się godzina ofiarniczej 
śmierci Mistrza, Jezus szukał samotności w ogrodzie, a towarzyszyli mu uczniowie. Żal zalał serca 
apostołów, zapowiedź ciężkich prób przygniotła ich. Ale serce Jezusa było również przeszyte wielkim 
smutkiem. Wtedy Mistrz powiedział do swoich uczniów: "Czuwajcie i módlcie się ze Mną przez kilka 
chwil". Ale gdy Mistrz czuwał i modlił się, czynił to nie tylko dla tych uczniów, ale dla całego świata. 
23 Serce Mistrza, jako człowieka, poczuło się na chwilę opuszczone przez wszystkich, niezrozumiane i 
osamotnione, a z jego ciała wylał się krwawy pot. Stało się to wtedy, gdy Jezus, podnosząc wzrok i 
głos, rzekł do Ojca: "Boże mój, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie ten kielich tak gorzki. Jednak nie moja 
wola, lecz Twoja niech się stanie". 
24 Czy wobec prośby Syna, aby Ojciec cofnął Jego wolę, jeśli to możliwe, Ojciec usłyszał te słowa? 
Zaprawdę, powiadam wam: Nie. Zostało to zapisane i zadekretowane, a Mistrz wszystkich Mistrzów 
musiał dać się odczuć nad tym błogosławionym ciałem, aby duch zatriumfował nad ciałem. A gdy 
wróciłem do uczniów, którzy spali, powiedziałem im: "Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe". 
25 Jakże miłujący był jego wyrzut dla tego ciała! 
26 Trzeci Czas zbliża się do punktu kulminacyjnego i dlatego Mistrz chce, abyś patrzył. Tak, moi 
uczniowie z tego czasu. Bo chociaż ci z Drugiego Wieku spali w tej błogosławionej i uroczystej 
godzinie, a Pan czuwał i modlił się za wszystkich, to jednak dzisiaj chcę, abyście czuwali i modlili się, 
abyście nie wpadli w pokusę, abyście pozwolili Ojcu pełnić Jego wolę wśród was. I jeśli On ogłosił 
godzinę swojego odejścia, jeśli wskazał wam moment, w którym wycofa swoje słowo, powinniście 
być posłuszni wysokim rozkazom Pana, nawet jeśli jest to dla was wielka próba. Ale ty już wiesz, że 
Mój duch będzie wiecznie obecny, że będę ogłaszał Siebie z ducha do ducha i że Mój świat duchowy 
stanie w twojej obronie i będzie cię chronił. 
27 Przyzwyczailiście się do tych przejawów, które otrzymywaliście przez tak długi czas, 
przyzwyczailiście się do nich w dużym stopniu i dlatego odczuwacie ból przy ustaniu tych przejawów. 
Ale bądźcie silne w obliczu tego bólu, moje dzieci, w obliczu tej próby dajcie znaki waszego wysokiego 



poziomu rozwoju duchowego. Ale zaprawdę powiadam wam: Wszyscy ci nosiciele głosu, którzy dotrą 
do tego dnia dobrze przygotowani, poczują, że nawet oni zostaną na krótko dotknięci przez śmierć. 
Ale ja ich potem wskrzeszę. Inni będą się czuli jak sieroty. 
Ale jedyną rzeczą, którą stracą, jedyną rzeczą, którą stracą, będzie dźwięk fizycznego głosu, dźwięk 
ludzkiego słowa, ponieważ wibracja mojego światła, mojego ducha i moich inspiracji będzie podążać 
za wami wszędzie. I im większe będzie wasze uduchowienie, tym większe będzie to, co Duch Święty 
wam objawi. 
28 O, gdybym mógł rzeczywiście udzielić Mojej nauki wszystkim Moim uczniom w tym czasie, 
zjednoczonym w jednym tłumie, gdyby cały Mój lud usłyszał te ostrzeżenia! Ale zbliża się ostatnia 
chwila tego okresu, a ja nadal znajduję was podzielonych, oddalonych duchowo, bez miłości jednych 
do drugich. Jeszcze z najczystszych waszych serc nie rodzą się duchowy szacunek i miłość; ale są tam 
cnoty, które zasiałem jako Boskie nasiona w sercu wszystkich Moich dzieci, oczekujące na ewolucję 
duszy, aby odrodziła się do życia łaski. 
29 Tylko uduchowienie da wam zjednoczenie. Dopóki nie osiągniecie uduchowienia w Moim Dziele, 
nie będzie w was ani miłosierdzia, ani zrozumienia, ani miłości, a bez tych cnót nie będziecie mogli 
zjednoczyć się ze Mną. Chcę, abyście byli zjednoczeni ze sobą, abyście mogli świadczyć o swoim 
Mistrzu, a ja o was. Kiedy mówicie wśród ludzi: "To jest Mój Mistrz", chcę również powiedzieć do 
całego okręgu ziemskiego: "To są Moi uczniowie". Ale ja wciąż muszę nad tobą pracować, a ty wciąż 
musisz się uczyć i działać. 
30 Idźcie ze Mną naprzód, o dzieci Moje, bo Ja wam pomogę przejść każdą próbę. Dam wam światło, 
aby nie było ciemności na waszej drodze. Zawsze będę tym kochającym głosem, który nie pozwoli Ci 
zasnąć. A gdy nadejdzie ta godzina, która jest już bliska, w której powiem wam ostatnie słowo 
poprzez to ogłoszenie, wtedy znajdę wśród was duchowe oddanie, pobożność, prawdziwe 
zrozumienie i dążenie do postępu. Lecz biada tym, którzy sprzeciwiają się mojej woli! Biada tym, 
którzy uwodzą moich nosicieli głosu! Biada tym, którzy pozwalają im wpaść w sieci pokusy! Nikt 
bowiem nie będzie mógł powiedzieć, że był nieświadomy, nikt nie będzie mógł twierdzić przed 
trybunałem mojej sprawiedliwości, że nie wiedział, co czyni. Który spirytysta nie wie, że pod koniec 
1950 roku ta forma przejawiania się człowieka skończy się? Kto nie wie, że tylko ja sam, w moich 
wysokich radach, muszę to ustalić? Któż nie słyszał, że jestem sędzią nieubłaganym? 
31 Kiedy więc powiem wam Moje ostatnie słowo, które będzie brzmiało: "Mój pokój niech będzie z 
wami!", w materiale nastanie cisza. Twój Ojciec nie będzie już brzmieć jego słowa przez ludzki umysł. 
Nie przewidziałem żadnej kary, nie wzniosłem szubienicy dla dzieci, które są mi nieposłuszne lub 
sprzeciwiają się moim rozkazom ─ dla tych, którzy wystawiają mnie na próbę w tym decydującym 
czasie. Będą obrońcami samych siebie, obrońcami przed własnym sumieniem. Będą tymi, którzy 
podpiszą swój własny wyrok i będą też swoimi katami. 
32 Ale jaki owoc będą mogli wydać, jaką istotę będą mogli wlać do serc ludzkich? Ten, kto w ten 
sposób powstanie w nieposłuszeństwie, pozbawi się własną ręką władzy, darów i zleceń. 
33 Nie mogę cię oszukać! Nigdy nie jestem w akcie fałszu, nie ukrywam się w ciemności. Moja 
prawda jest zawsze naga. Ale jeśli ludzie nie byli w stanie zobaczyć nagości Mojego Ducha, to dlatego, 
że nie chcieli. Nie ukrywam przed wami mojej prawdy przez żadną szatę. Moja nagość jest Boska i jest 
czysta, Moja nagość jest święta i pokażę ją wszystkim istotom wszechświata. Jako symbol tego 
samego, przyszedłem na świat nagi jak człowiek i nagi was opuściłem. 
34 Chcę, aby prawda zawsze panowała wśród Moich, bo Ja jestem i będę zawsze w twojej prawdzie. 
Chcę, aby miłość była wśród was, a Moja miłość będzie zawsze w waszej miłości. Jest tylko jedna 
prawda, jedna prawdziwa miłość; a kiedy ta prawda i ta miłość są w was, wasza miłość i wasza 
prawda będą moje, a moja prawda i moja miłość będą wasze. 
35 Chcę, aby moi uczniowie byli tacy, bo nawet po 1950 roku będę do nich mówił w chwilach 
medytacji, w waszych spotkaniach, gdy będziecie szli sami. Kiedy jesteście w towarzystwie, zawsze 
spotkacie podróżnika, wędrowca, który przecina waszą drogę i prosi, abyście zaprosili go do wspólnej 
wędrówki, a moje natchnienia będą wtedy wielkie, a wy poczujecie, że wasza dusza jest pocieszona i 
powie: "Tego, co Ojciec zesłał z zaświatów, nigdy nie powiedział przez umysł głosiciela". Powodem 
tego jest to, że Ojciec kontynuuje swoje dzieło wśród nas". 



36 Tak więc ujrzę was w prawdzie, z tą pokorą, z tą gotowością, aby móc dać się wam poznać. Wciąż 
bowiem mam w zanadrzu wielkie lekcje na przyszłość ─ wszystko to, czego nie przekazałem wam w 
tym czasie. Mój Świat Duchowy przyjdzie do waszego ducha i to będzie potężna zachęta, która was 
pocieszy i rozweseli na drodze: bliskość Ojca, realna obecność Jego i Jego Świata Duchowego, bliskość 
Jego Królestwa wśród was. 
Kiedy pójdziecie do tłumów ludzi, będziecie dawać im świadectwo i mówić, że Ja i Mój duchowy świat 
byliśmy z wami, przekazywane poprzez ludzki umysł, że to wy rozmawialiście z Ojcem i że to wy 
rozmawialiście z Moimi błogosławionymi istotami. 
37 Gdyby świat zapytał cię: "A ta wymiana myśli i te duchowe rozmowy ustały u ciebie?". Wtedy 
należy powiedzieć: "Dialog z Ojcem jest wieczny. On szukał swoich dzieci od początku ich rozwoju, a 
w każdym momencie współdziałał ze swoimi stworzeniami. Ale z biegiem czasu On szukał lepszej, 
doskonalszej, wyższej, bardziej duchowej manifestacji." Jeśli będziecie mówić z taką prostotą, 
ludzkość zrozumie wiele boskich objawień i sprawicie, że opadnie ciemna przepaska, która nie 
pozwala duszy pojąć mojej prawdy. W ten sposób uświadomisz im moją wielkość, a fanatyzm i 
bałwochwalstwo znikną z ich serc. 
38 W ten sposób muszą upaść dumne budowle, ołtarze ze złota i srebra, pełne przepychu obrzędy, 
wszystkie one upadną same z siebie, pokonane dopiero przez czas. Ale bałwochwalstwo, świątynia 
fanatyzmu, która mieszka w sercu człowieka, upadnie zgodnie z Moją wolą, zostanie zniszczona. A od 
ludzi, którzy mnie najbardziej obrazili, wyrwę wszystko, co trzymają w swoich sercach, aby nie 
pozostał żaden ślad po tych profanacjach. 
39 O błogosławiony ludu Izraela! Bądźcie napełnieni Moją siłą i Moim światłem. Bo jeśli w Moim 
słowie zawsze zapowiadam wam trudne próby i bolesne wydarzenia, to po to, abyście się przed nimi 
uchronili i przeszli przez nie w jednym kawałku. Ale też zawsze w moim słowie wlewam w twoje serce 
i twoją duszę balsam i radość, pewność i nadzieję. Do twojego serca zapowiadam i przygotowuję 
lepsze życie na ziemi. Pocieszam i błogosławię wasze ludzkie serca, czy to dzieci, młodzieży, mężczyzn 
i kobiet w dojrzałym wieku, czy starszych, i otwieram nowe możliwości na ścieżce życia, aby zlać 
błogosławieństwo na waszą drogę. 
40 Uczę was najlepszej drogi do znalezienia pokoju na świecie, do poznania owoców, które smakują 
słodko w ustach. Uczę was, jakie są dozwolone uczynki, które mogą uczynić was szczęśliwymi i 
godnymi mojego pokoju na tym świecie, który jest doliną łez. Wzmacniam wasze więzi miłości z 
dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, krewnymi i przyjaciółmi oraz między narodami. 
Uczę również waszą duszę jeszcze raz życia w wyższych sferach, do których możecie dotrzeć poprzez 
zasługi, które zdobędziecie. Wszyscy bowiem, bez wyjątku, nieuchronnie będziecie musieli przejść na 
tamten świat, nie wiedząc, w którym momencie będziecie mogli tam dotrzeć, ponieważ śmierć nie 
przychodzi tylko ze starości, nie tylko z wyczerpania życia, przychodzi o każdej godzinie, w każdym 
dniu, w najmniej oczekiwanym momencie. Pamiętajcie, że wszyscy ─ absolutnie wszyscy ─ zostawicie 
to życie za sobą. 
Jeśli jednak cieszycie się i badacie to ludzkie życie, które prowadzicie, jeśli nigdy w pełni nie 
poznaliście tego życia, którym się cieszycie i które cierpicie, które tak bardzo studiujecie i któremu 
służycie, to jakie będzie to inne, wyższe od tego? Twoja dusza coś o tym wie, ale to coś to nie 
wszystko. 
Niektórzy bardziej, inni mniej ─ wszyscy przeszli przez "dolinę" duszy, te wysokie rejony, te światy 
wyższe niż ten świat. Ale mimo to, wasza dusza musi być zawsze przygotowana na wejście do innych 
światów ─ nie do tego, który opuściliście ostatnim razem, ale do innego, wyższego, na wyższym 
szczeblu drabiny duchowej doskonałości. Dlatego przychodzę do was, dlatego mówię do was nie o 
życiu ziemskim, lecz o życiu duszy. Ponieważ jest ono dłuższe, jest to życie doskonałe, ponieważ jest 
to dom, w którym pozostaniecie na zawsze, i nie chcę, abyście byli zrozpaczeni, gdy do niego 
dotrzecie. Nie chcę, aby wasza dusza czuła się niegodna, aby zapukać do Moich drzwi ─ nie chcę, 
abyście byli zdezorientowani przechodząc z tego życia do innego. Bo ten krok jest znaczący, jest 
prawdziwą próbą, walką. 
41 Nie odejmuję całego twojego myślenia od ludzkiego życia. To ja dałem ci ciało, to ja sprawiłem, że 
twoja dusza się wcieliła. To moje miłosierdzie zesłało wam życie na ziemi, które ozdobiło i 
pobłogosławiło tę planetę wszelkimi darami, królestwami natury, żywiołami, stworzeniami pełnymi 



pożytku dla waszego pożywienia, zachowania, odświeżenia i rozwoju. To ja was poślubiam, daję wam 
misję, abyście wzrastali i rozmnażali się. 
42 To Ja wkładam w wasze ręce narzędzia pracy i błogosławię tej pracy i jej owocom. To ja 
błogosławię pot na twoim czole. Dlatego nie mogę być tym, który powstrzymuje was od wypełniania 
waszego obowiązku, tak długo jak jesteście nim naprawdę zajęci. Ale wypełniajcie go, jak należy, z 
pokorą, z szacunkiem i współczuciem dla siebie, a także z miłosierdziem dla innych, a wtedy przy 
najmniejszym ziemskim wysiłku zbierzecie owoc, który da pokój i zadowolenie waszemu sercu. 
43 Ale oprócz tych obowiązków, tych miłości, uczuć i więzi, które was łączą, żądam również uwagi i 
czasu dla waszej duszy, dla tej wyższej istoty, która musi kierować wszystkimi poruszeniami waszego 
serca, umysłu i całej waszej istoty, dla tej istoty, która kieruje waszą cielesną powłoką, dla tej istoty, 
która jest moim sługą i której wasze ciało musi być tym jednym. Chcę, abyście dali mu również czas 
na kontemplację samego siebie, na pracę, na rozwój, na uwielbienie Boga, na jego duchowe 
obowiązki wobec Ojca i wobec innych dusz. 
44 W Mojej nauce i w Moim prawie zjednoczyłem w każdym czasie wszystkie prawa, wszystkie 
obowiązki, wszystkie formy kultu. Tak samo w Trzeciej Erze przychodzę do was i pouczam was z takim 
rozmachem, abyście nie popadli w nowy fanatyzm, abyście nie popadli w skrytość ani w pokusę, i 
abyście byli prości w wypełnianiu wszystkich waszych obowiązków, aby dusza nie popadła w 
fanatyzm, ani skorupa ciała nie utrudniała jej obowiązków, aby dusza nie była przeszkodą dla serca 
ani dla umysłu, aby ciało również było chętne i aby sumienie było odczuwalne w ciele, aby ono 
również nie przeszkadzało duszy w wypełnianiu jej obowiązków. 
45 To są moi uczniowie. Błogosławieni są ci, którzy prawdziwie korzystają z mojej lekcji. 
Błogosławieni, którzy czuwają i modlą się w tym roku próby ─ w tym roku, w którym pokusy i 
zamieszanie wejdą na waszą drogę. W ten sposób możecie być silni, możecie przezwyciężyć wszystko 
przez modlitwę, przez post, przez naśladowanie mojej nauki i umieć się zjednoczyć, kochać się 
wzajemnie i okazywać sobie miłosierdzie. Nie chcę, aby powstawały przeszkody w rozwijaniu się 
Moich objawień, nie chcę, aby powstawały różnice między wami, ale aby zawsze panowały 
zrozumienie i miłosierdzie, braterstwo i miłość, cichość i pokora. Wtedy nadal będę was nagradzał i 
będę się ujawniał przez Moje słowo w łonie tego ludu. 
46 Czuwajcie wszyscy, czuwajcie nad sobą, aby dobro i pokój przezwyciężyły wreszcie wasze różnice, 
aby moje królestwo zwyciężyło z wami królestwo kłamstwa, ciemności i zła. 
47 Chcę, abyście uważali waszego Ojca za Króla Zastępów, który zwycięża zło w was, a siebie za 
żołnierzy pełnych duchowej czci, zadowolenia i pokoju ducha. Wtedy hymn Uniwersalnej Harmonii 
zabrzmi w największym ze zwycięstw ─ tym triumfie, który nadejdzie, ale w którym ani wasz Ojciec, 
ani wy sami nie będziecie zasmuceni, że "zwyciężyliście" dzięki waszej miłości. Naszymi 
"pokonanymi" nie będą dusze ─ będzie to zło, wszystkie ciemności, grzechy i niedoskonałości. Triumf 
Ojca będzie w zbawieniu wszystkich dusz backslidden, którzy byli zakorzenieni w ciemności i zła. 
Jesteś w błędzie, jeśli myślisz, że ktokolwiek będzie stracone. Nie byłbym już Bogiem, gdyby choć 
jedna dusza nie znalazła zbawienia. Wszyscy ci, których nazywacie demonami, są tak samo duszami, 
które wyszły od Boga, i jeśli są jeszcze dzisiaj zagubieni, oni również znajdą zbawienie. Kiedy będzie w 
nich prawdziwe Światło? Gdy wraz z duchowymi zastępami światła zwalczacie ich ignorancję i ich 
grzech swoją modlitwą oraz dziełami miłości i miłosierdzia. 
48 Waszego Ojca i waszym doskonałym szczęściem będzie Wielki Dzień Pański. Powszechna Uczta 
odbędzie się, gdy wszyscy będziecie się żywić przy Jego stole Chlebem Życia Wiecznego. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 328 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Bądźcie mile widziani w Mojej obecności jako dusza i jako ciało! Oboje bowiem odświeżają się, 
nasycają się Moją Boską Istotą i umacniają się we Mnie, aby kontynuować pracę w ciągu dnia. 
2 Oto duch mój, a oto i twój! 
3 Ojciec i dzieci są obecni, patrzą na siebie z miłością twarzą w twarz, rozpoznają się, kochają i 
błogosławią. Zaprawdę, powiadam wam, ludzie, w żadnym czasie przed obecnym, wasza dusza nie 
znalazła pewnej drogi do Mnie. Dziś odnajdujecie mnie przez moment wzniesienia, uwolnienia od 
ziemskich obowiązków, przez moment prawdziwej skruchy i poznania drogi duchowej modlitwy. 
4 Nie jest to już czas ćwiczeń pokutnych, ceremonii czy obrzędów, aby was zjednoczyć ze Mną, 
abyście mogli wierzyć, że Mnie chwalicie i jesteście Mi przyjemni. Już dawno zostawiłeś ten czas za 
sobą. Wasza dusza wyzwoliła się i odświeża się w Trzeciej Erze, rozpościerając swoje duchowe 
skrzydła i opanowując nieskończoność, wywyższając się i przenosząc się do Mnie, uwalniając się od 
ziemskich cierpień i trudów. 
5 Kiedy po uniesieniu wraca do ciała, przekazuje mu swoją siłę i światło, podnosi je, wzmacnia i 
pociesza. Biorąc swoje ciało w ramiona, tak jak dorosły bierze w ramiona małe dziecko, dusza niesie 
je po drogach życia i światła, ożywiając je wiarą i nadzieją. 
W miarę upływu czasu wasza dusza przestaje czuć się słaba, czuje się silniejsza i mocniejsza dzięki 
moim naukom i dzięki światłu zdobytemu w swoich próbach i zmaganiach. Dlatego chcę, aby moi 
uczniowie stali się uczniami, apostołami tego Dzieła, pełnymi światła, duchowości i miłości, abyście 
mogli pozostawić was na moim miejscu, abyście pouczali ludzi, wskazywali im lekcje, których nie 
odkryli, i abyście wytrwale i niezłomnie wskazywali im drogę do prawdy ─ drogę, która prowadzi do 
pokoju na tej ziemi oraz do szczęścia i wiecznego pokoju duszy. 
6 Z Mojego wysokiego tronu wysyłam Mój Uniwersalny Promień. Rozprzestrzenia się i rozlewa w 
miłości na wszystkie istniejące stworzenia. Ale z wami, ludzie wybrani, Mój promień staje się słowem 
ludzkim, słowem zrozumiałym dla umysłu, a jego treścią jest boska istota i boska tajemnica, która 
zostaje wyjaśniona. Moje słowo zstępuje na cały mój lud i zaprawdę powiadam wam: Chociaż moje 
dzieci często mówiły: "W takim przekaźniku słów i w takim zgromadzeniu jest fałsz", to jednak, 
niezależnie od wszelkiego oszustwa i wszelkiego braku przygotowania, mój Duch był obecny. Czy nie 
pamiętacie, że często mówiłem do was: Ja nie patrzę na skazę lub brak przygotowania moich dzieci? 
7 Teraz jest mój czas. Jest to czas wypełnienia dla Ojca, narzucony przez Niego samego z miłości do 
Jego dzieci. Dlaczego miałbym się powstrzymywać wobec waszego grzechu, skoro to właśnie z nim 
się zmagam i który pokonam przez Moje światło i Moją miłość? 
8 Nie potępiaj nikogo jako oszusta, nie potępiaj nikogo jako kłamcę lub jako plamy. Czy nie widzicie, 
że wszyscy jesteście Moimi uczniami, że wszyscy się ode Mnie uczycie? Po 1950 roku, kiedy mój 
Uniwersalny Promień nie stanie się już wśród was ludzkim słowem, wtedy naprawdę "Biada, biada!" 
temu, kto - niezależnie od tego, jak wielkie jest jego przygotowanie - spróbuje sprawić, że mój 
Uniwersalny Promień stanie się znany jak w tym czasie. Bo pomimo jego wielkiego uduchowienia i 
przygotowania, będzie on zwodzicielem przez swoje nieposłuszeństwo. Będzie to czas, kiedy nie 
będziecie już oczekiwać obecności Ojca w takiej formie, w jakiej mieliście ją od początku tego 
objawienia do 1950 roku, ponieważ moje prawa i moje dekrety są niezmienne. Ja nigdy nie zmieniam 
Mojego dzieła, Moja sprawiedliwość jest nieubłagana, a Moi uczniowie muszą żyć w harmonii ze 
swoim Ojcem, w posłuszeństwie Jemu i w całkowitej zgodzie z Nim. Zapewniam was jednak, jako 
Mistrz, że pomimo ich wielkiego nieprzygotowania i niedoskonałości, przebaczam przekazicielom 
słowa, przez których daję się poznać, teraz, w czasie Mojego objawienia, i daję się poznać oraz 
zraszam swoim miłosierdziem tłumy. Jeśli w Moim słowie, które jest czystością i doskonałością, 
dostrzegają niedoskonałości ciała, poleciłem wam, abyście rozpoznawali drzewo po jego owocach, 
abyście mogli wybaczyć ludzkie niedoskonałości i umieli odkryć obecność, moc i istotę waszego Pana 
w duchowym smaku owoców. 
9 Obecnie tworzę w twoim duchu duchową księgę pamięci, a z powodu Mojego Boskiego polecenia 
tworzona jest również materialna księga Mojego słowa. Jest to Boski Testament, który zostawiam dla 



potomności, dla przyszłych pokoleń, dla późniejszych pokoleń, które przyjdą po was. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, nie poznają "smaku" waszych niedoskonałości. Moje Słowo ─ czy to, które zachował 
wasz duch, czy to, które jest zapisane na papierze ─ będzie doskonałe, czyste bez skazy, bez 
nieczystości i niedoskonałości, i będzie krystalicznie czystą wodą, której cudowna moc gasi pragnienie 
człowieka, pragnienie duszy. Będzie to chleb i wino, którymi dusza człowieka wielokrotnie ucztuje. 
Będzie to świecąca latarnia morska, a także droga, oświetlona światłem Ducha Świętego, dzięki której 
wędrowcy lub zagubieni rozbitkowie będą mogli odkryć kierunek, aby dotrzeć do bezpiecznej 
przystani. 
10 Wprowadzenie spirytualizmu w świecie nie powinno wydawać się wam trudne, a tym bardziej 
niemożliwe. Uczyniłem bowiem pola żyznymi, a ziarno, które wam powierzyłem, jest gotowe do 
kiełkowania. Pola czekają na to i chociaż nie wszyscy są przygotowani, to jednak niektórzy oczekują 
na zasiew, inni są oczyszczani, a to oczyszczenie jest pokropieniem sprawiedliwości, prób, mądrości i 
miłości od waszego Ojca. 
11 Teraz ludzkość, podzielona na narody, rasy, języki i kolory skóry, otrzymuje od Mojego Boskiego 
Ducha ich odpowiedni udział w sądzie, w próbach, które należą do każdego, w walce, w tyglu i w 
zadośćuczynieniu, które przewidziałem dla każdego człowieka i każdej rasy. Wiecie jednak, że 
podstawą Mojego sądu jest miłość, że próby, które Ojciec zsyła na ludzi, są próbami miłości, że 
wszystko zmierza do zbawienia, do dobra, nawet jeśli wydaje się, że w tych nawiedzeniach jest 
nieszczęście, zguba lub niedola. Za tym wszystkim kryje się życie, zachowanie duszy, odkupienie jej. 
Ojciec zawsze czeka na syna marnotrawnego, aby objąć go z największą miłością. 
12 Są całe rasy, które Mnie nie uznają, są ludy, które uparcie oddalają się od Moich praw, które nie 
chcą poznać Mojej nauki, które sprzeciwiają się jej, bo uważają ją za przedawnioną. Ci, którzy mnie 
nie zrozumieli, to ci, którzy upierają się przy ziemskich wolnościach. Są to również ci, którzy często 
czynią dobro z własnej korzyści, a nie z hojności. 
Jednak każdemu narodowi i każdej rasie przeznaczona jest moja sprawiedliwość i próby, a te 
przychodzą dzień po dniu, aby w końcu uczynić ich serca i dusze owocnymi, jak gdyby były polami 
uprawnymi, a po ich obrobieniu, aby umieścić w nich nasienie, wieczne nasienie mojej miłości, mojej 
sprawiedliwości i mojego światła. Te ludy będą mówić o Mnie z miłością, te rasy będą pokładać we 
Mnie nadzieję, a w duszach wszystkich ludów tej ludzkości rozbrzmiewać będą pieśni radości, chóry 
uwielbienia i miłości do jedynego Pana wszystkich ludzi. 
13 Jednakże teraz jest czas próby i walki. Nawet twój Bóg walczy w tym czasie. On jest Panem 
zastępów i wyznaczył was na swoich żołnierzy. 
Dzisiaj jesteście jeszcze słabi i nieufni wobec siebie. Mierzycie próby, wyobrażacie sobie bitwę i 
pozwalacie, aby wasza dusza i wasze serce stały się tchórzliwe. Wasz duch tworzy w sobie skalę i w 
prawej skali umieszcza dobro, a w lewej zło tej ludzkości. Tak długo, jak widzisz, że dobro jest tylko 
jak ziarno kukurydzy, ale zło jest jak sto buszli, nie wiesz, co robić. Wtedy patrzycie w siebie i widzicie, 
że nie jesteście ani sprawiedliwi, ani cnotliwi, ani święci, i myślicie, że tylko sprawiedliwi, cnotliwi i 
święci mogą dokonać odkupienia tej ludzkości, która jest stępiona w złu, zatwardziała w nienawiści, 
zmaterializowana w namiętnościach, w wadach i w nędzy. 
14 Oceniasz swoje własne sanktuarium i widzisz w nim swoją małą ofiarę, swój słaby płomień. 
Wkraczacie do sanktuarium innych i widzicie, że nie jest już możliwe powstrzymanie szaleńczego 
biegu mężczyzn. Myślicie, że jeśli będziecie mówić o Bogu, nie będziecie słuchani, a jeśli będziecie 
mówić o zdolnościach ducha, zostaniecie wyśmiani. 
15 Dlaczego tak mało zaufania do skarbu o nieocenionej wartości, który wam powierzyłem w tym 
dziele, które wam objawiłem? Zaprawdę powiadam wam: nie stając się świętymi ani sprawiedliwymi, 
będziecie mogli dokonywać wielkich dzieł zbawienia wśród ludzi, wielkich cudów wśród ludzi, a także 
będziecie mogli być przykładem dla ludzi. Jeśli miałbym wysłać świętych i doskonałe istoty do tej 
ludzkości, aby dać przykład dla ludzi, to wydaje się niemożliwe, aby były one nawet podobne do nich! 
Chcę posłać między ludzi nawróconych grzeszników, którzy nie stając się sprawiedliwymi, nie stając 
się świętymi, umieją pozostawić po sobie przykład odnowy, skruchy, odwagi, gorliwości w nauce 
Ojca, tęsknoty, postępu i rozwoju duchowego, a takimi jesteście wy! 



16 Twoja dusza osiągnie doskonałość pewnego dnia, ale nie wiesz kiedy. Ojciec nie będzie cię 
zmuszać, ani ty nie będziesz zmuszać swoich kroków. Ale mimo to, nie wolno ci się zatrzymać. Nawet 
jeśli twój krok jest powolny, chcę, aby był zawsze mocny i pod górę. 
17 Że będziesz musiał walczyć między ludźmi? To prawda. Że świadectwo, które składasz wśród nich, 
że Ja dałem się poznać przez ludzki intelekt, aby przynieść ci to Słowo, które teraz przekazujesz, 
zostanie poddane w wątpliwość? To jest pewne. Ale to nie powinno cię urazić, ponieważ zawsze 
ludzkość wątpiła w Moją obecność i Moje przyjście na ten świat, a to dlatego, że ludzie nie znali 
samych siebie ─ ponieważ ludzkość, choć mówi, że jest kochana przez Ojca, nigdy nie zrozumiała 
wielkości tej miłości ─ ponieważ choć wierzy, że zna swego Pana, nie wie, że jednym z Jego 
najpiękniejszych atrybutów jest pokora. Dlatego zawsze przychodziłem do ludzi w pokorze, nigdy nie 
używałem całej Mojej mocy, ani całego Mojego splendoru, ani całej Mojej chwały w Moich Boskich 
objawieniach. Wtedy ludzie nie będą mogli na mnie patrzeć, ani nie będą mogli mi się przeciwstawić! 
18 Zawsze ograniczałem samego siebie, ale nie ograniczałem siebie w pokorze, w miłości i w czułości. 
Bo tą samą miłością, którą kocham was dzisiaj, kochałem was w Drugiej Erze, w Pierwszej i będę was 
kochał przez całą wieczność. Mogę ci powiedzieć w prawdzie, że Ojciec kochał cię, zanim jeszcze 
istniałeś. 
19 Wśród was są uczniowie, którzy zadają sobie pytanie: "Dlaczego nasza dusza nie zdołała trwać i 
wytrwać w dobru i cnocie, choć wypłynęła od Ojca pełnego miłości, pełnego czystości i 
doskonałości?" Mistrz ci odpowiada: Posłałem twoją duszę na ziemię, obdarzoną wszystkimi 
przymiotami, które istnieją w Ojcu, i stworzyłem ją jako dziecko podobne do swego Stwórcy. 
Powierzono jej ciało, aby mogła chodzić po ziemi, ale to ciało było przyczyną prób i zmagań dla duszy, 
ponieważ ciało jest słabe. To musiało być takie ─ uwodzicielskie ─ aby sprawdzić siłę duszy. 
20 Cnota objawia się tylko w próbie. Światło świeci najmocniej w ciemności, światło nie świeci w 
świetle, dlatego konieczne było, aby twoja dusza została sprawdzona i oczyszczona. Twoja dusza ma 
bowiem początek, ale w swej niewinności nie miała zasług, brakowało jej doświadczenia, rozwoju i 
doskonałości. W tym celu została skierowana na niższy etap życia, aby móc wstąpić na inny, wyższy, i 
tak dalej, przez siedem stopni drabiny do doskonałości, aż dotrze do Ojca jako dusza doskonała i 
czysta, pełna światła, rozwinięta poprzez rozwinięcie wszystkich swoich darów, udoskonalona we 
wszystkich swoich zdolnościach, z wieloma zasługami zdobytymi w walce, pełna wiedzy o sobie, o 
swoim Ojcu i o życiu, świadoma swojego pochodzenia, tego, po co została stworzona i dokąd 
powróciła. 
21 Tak jak dusza napotkała w ciele początek swojej walki na ziemskiej drodze, tak też napotkała 
nieskończoną liczbę prób i pokus ─ jedne próby widoczne, a inne niewidoczne ─ pokusy i próby tak 
potężne, że doprowadziły ją do upadku za pomocą ciała ─ jedne widoczne, a inne odczuwalne tylko 
dla duszy, ducha, czułych strun serca i umysłu. 
22 Dusza od swego początku była badana na wszystkie sposoby. Skoro został przetestowany przez 
zło, to czy sądzicie, że Ojciec mógł posiąść zło, aby kusić swoje dzieci? Zaprawdę, powiadam wam: 
Nie. Ale zło istnieje również od waszego pochodzenia, spowodowało ono słabość, uwodzicielskość 
duszy i "ciała". Skoro dusze nie umiały korzystać z własnych sił, a "ciała" ulegały pokusom, co wobec 
tego robił Ojciec? On pozwolił siłom zła wystawić cię na próbę. Raz i tysiąc razy pozwalałem na to, 
aby sprawdzić w tobie Moje własne światło, które ci powierzyłem, aby poddać próbie twoją własną 
cnotę, która jest Moja, aby oczyścić cię w bólu, w trudnych chwilach kryzysu, w chaosie życia, aby w 
tych próbach i tych trudnych wydarzeniach twoja dusza znalazła okazje do doskonałości, do 
wypełnienia Prawa, aby udowodnić twoim bliźnim i twojemu Ojcu swoją siłę i niezłomność w Moich 
Prawach. 
23 Zawsze intuicyjnie znaliście moje Prawo, które nakazuje dobro, a potępia zło. Intuicyjnie każdy 
człowiek, od pierwszych kroków na ziemi, rozpoznaje, czym jest dobro i odkrywa je tam, gdzie jest 
zło. Ale nie byliście w stanie pozostać w prawie naturalnym jak pierwsi ludzie, jak mój lud przed 
przyjściem Mojżesza. Czy myślicie, że mój lud Izrael, który był w trakcie tworzenia, nie rozpoznał 
swojego Ojca przed przyjściem Mojżesza? Zaprawdę, powiadam wam, że tak nie było. Od początku 
istnienia ludzkości jest ktoś, kto mnie zna, a przez niego poznają mnie inni. Ale kiedy wśród ludzkości 
zło zyskało większą wagę niż dobro, musiałem przyjść, aby przypomnieć człowiekowi o dobru, 
musiałem uczynić Siebie fizycznie dostrzegalnym, aby uczynić Siebie widzialnym i namacalnym dla 



ludzi, jak to się stało na Synaju, kiedy przed Mojżeszem, otoczonym przez jego lud, ogłosiłem Moje 
Prawo i dałem mu je wyryte w kamieniu, posyłając go do jego ludu, aby był nasieniem wśród 
wszystkich narodów. 
24 Przez to prawo mój lud został zbawiony, został wyzwolony i uzyskał dobrobyt i szczęście na tej 
ziemi oraz nadzieję na zaświaty. Lecz nadszedł dzień zepsucia mojego Prawa, dzień przyzwyczajenia 
do niego, i znowu rozprzestrzeniło się zło, aż ważyło więcej niż dobro. Kiedy te przykazania stopniowo 
się wypaczały, kiedy ludzie zaczęli tworzyć nowe drogi w Kopalni, musiałem przyjść ponownie, ale 
teraz jako Mesjasz, uczyniony człowiekiem pośród ludzi, aby prostować drogi i łączyć je z drogą 
prawdy, aby przyciągać ludzi do prawdy i do dobra, aby zapraszać ich na drogę sprawiedliwości i 
miłości, aby demaskować oszustów, niszczyć wszystko, co fałszywe, wszystkie przesądy i aby im 
mówić: "To jest Prawo, to było to, co dostarczyłem w tamtej Pierwszej Erze!" 
25 Przez to moje przyjście nowe ludy ziemi i nowe rasy również znalazły drogę, pokój, szczęście 
duchowe, pożywienie i nadzieję na zaświaty. 
26 Przez długi wiek ludzkość ta żywiła się obfitym posiłkiem Królestwa Niebieskiego. Ale oto ten 
posiłek został również zbezczeszczony i już w tym stanie przyniesiony głodnym ludziom, moja nauka 
została sfałszowana, moje nauki podobnie przekręcone i źle zinterpretowane. Wypełnianie przez 
dzieci Prawa i ich kultu Boga nie były tym, co Ojciec zadekretował, a więc konieczne stało się, aby 
powrócić do ludzi, wypełniając w ten sposób obietnicę. Wiedziałem bowiem z góry, że moja obecność 
wśród ludzi jest od czasu do czasu konieczna. Dlatego teraz jest zapowiadany wiek, w którym Pan 
przyjdzie do was ponownie, aby zażądać od was sprawozdania z prawa minionych czasów, z 
objawień, nauk i cudów, którymi byliście obficie błogosławieni w dwóch wiekach, które minęły 
wcześniej. 
27 To jest powód, dla którego przyszedłem. Nie zdołaliście bowiem wytrwać w dobru i trwać w nim, 
ponieważ ulegliście słabościom ciała, ponieważ wpadliście w pokusy widzialne i niewidzialne, pod 
wpływem nadprzyrodzonej mocy zła, która nad wami istnieje. 
28 Czy sądzicie, że w tamtej Pierwszej Erze wszyscy świadkowie Mojego przyjścia stali się wobec 
niego wierzącymi? Zaprawdę, nie wszyscy! 
29 Czy sądzisz, że wszyscy uwierzyli w to objawienie, gdy zostało ono przeniesione do innych krajów, 
do krajów pogańskich? Nie. Wielu nie rozumiało, że to prawo było dziełem Bożym. Raczej uważali, że 
jest to dzieło ludzi. Lecz gdy prawo to zostało ustanowione i zamanifestowane przez jego 
sprawiedliwość, przez ich własne uczynki, wielcy niedowiarkowie zbadali je. 
30 To samo było w Drugiej Erze. Tysiące na tysiące mężczyzn i kobiet usłyszało mnie. Wielu naprawdę 
wierzyło, ale jeszcze więcej wątpiło i myślało, że nie ten człowiek był Mesjaszem, ale że był 
człowiekiem jak wszyscy inni. Jego słowo stało się niezrozumiałe i zmieszane z powodu ich niewiary, a 
to było tylko wiarygodne i jasne dla tych, którzy wierzyli dobrze. Dlatego byłem zwalczany, 
wyśmiewany i prześladowany przez niewierzących, a moje cierpienia, moje czyny, moje cuda nie były 
uważane przez niewierzących za dzieła boskie, ale za dzieła ludzkie. 
31 Kiedy moja nauka rozprzestrzeniła się wśród ludzkości przez swoje własne przejawy, kiedy moi 
świadkowie również dali dowody, że są moimi prawdziwymi uczniami, moimi prawdziwymi 
świadkami, wtedy niewierząca ludzkość nawróciła się do mojej nauki, wylała łzy skruchy i również 
stała się moimi uczniami. 
32 Dlaczego mielibyście się dziwić, że dzieje się to również w tym czasie? 
33 Niektórzy będą wątpić w twoje świadectwo i że Ja uczyniłem się znany człowiekowi przez intelekt. 
Niektórzy, gdy zwrócą swój wzrok na te materialne książki, które zawierają Moje słowo, będą wątpić, 
że jest to Boskie dzieło otrzymane przez natchnienie. Wtedy wszystko będą przypisywać wam, 
ludziom, ludzkiej próżności, ponieważ w tej ludzkości jest nieufność. Powinniście jednak pomijać 
nieufność i niewiarę, nie potępiając swoich bliźnich, nie czyniąc z nią przemocy wobec siebie, bo 
wiecie, że po nieufności i niewiarze, w wyniku waszych własnych czynów, przyjdzie wiara. Niech 
widzą wasze dzieła, niech wasze świadectwa będą naprawdę pełne światła, aby nie książki ani wasze 
słowa nawracały świat, lecz wasze dobre uczynki, którymi pieczętujecie świadectwo, że Ja jestem z 
wami, że przyszedłem "na obłoku", aby dać się poznać za pomocą Mojego promienia przez głosiciela, 
człowieka, który został tak wyznaczony przez Mojego Boskiego Ducha. 



34 Poślę was na wszystkie strony kuli ziemskiej, jak również wasze dzieci, które będą uczniami Ducha 
Świętego, a ich dzieci będą również nosić Moje nasienie. Ale zaprawdę powiadam wam, nie miną trzy 
pokolenia po waszym, zanim ta ludzkość, w obliczu spirytualizmu, przyjścia Ducha Świętego, nie 
zostanie wstrząśnięta do fundamentów przez nadzwyczajne wydarzenia, z których niektóre 
zrealizowałem wśród was, a inne przygotowuję na przyszłość. Podobnie, stopniowo będziecie 
eliminować królestwo zła. Ta władza będzie się kruszyć coraz bardziej dzięki waszym dziełom miłości i 
sprawiedliwości. 
35 Każdy człowiek, który nawróci się na spirytyzm, będzie jednym mniej, który należy do tego 
Królestwa. Lecz jeśli wierzycie, że daję wam zadanie lub misję pokonania atmosfery zła poprzez wasze 
dzieła miłości i światła, to mówię wam zgodnie z prawdą, że nie nadszedł jeszcze czas, gdy możecie ją 
całkowicie pokonać, że jest ona wciąż silniejsza od was. Ale ze względu na te słowa, które wam 
mówię, nie chowajcie broni i nie powstrzymujcie się od jej dobycia ─ nie, moje dzieci. Pamiętaj: 
Nawet jeśli twój miecz nie jest wszechmocny, Ja jestem wszechmocny i jestem w twoim mieczu. 
36 Walczcie z pokusami, odkrywajcie pułapki, rozrywajcie uwodzicielskie sieci i liny, odkrywajcie je 
dzięki intuicji, gdy ukrywają się za zasłoną zaświatów, odkrywajcie je, gdy ukrywają się wśród ludzi lub 
w zmaganiach ludzi ─ walczcie zawsze. Mówię do was: Będziecie w tej walce ze mną. Jestem w nim 
jako wielki bojownik przeciwko ciemności i wszelkiemu istniejącemu złu, a w końcu to ja zadam 
ostateczny cios i zwyciężę, który stoi przy was, a wy będziecie tymi, którzy pomogą mi zwyciężyć. 
Ostateczne zwycięstwo nad pokusami i złem nie przyjdzie do was, ludu Mój, w tym czasie. Będę 
musiał na jakiś czas związać tę moc, ale twoje zasługi w tym względzie zostaną ci przypisane. 
Czas, w którym ta moc będzie związana, będzie służył temu, aby dobro zakorzeniło się w sercu 
człowieka, aby dobro we wszystkich swoich formach rosło w siłę. Wtedy, gdy człowiek umocni się w 
dobru, gdy dobro będzie ważyło więcej niż zło na wadze mojej sprawiedliwości, pokusa we wszystkich 
swoich formach zostanie uwolniona na inny okres czasu, a w tym właśnie czasie nie mój miecz ją 
pokona, lecz wasza własna broń. 
37 Będę patrzył tylko z nieskończoności, bo wtedy będziesz miał niezbędną siłę do pokonania wroga. 
Cnota we wszystkich swoich formach będzie panowała na tym świecie, a pokusa nie znajdzie kąta, ani 
otwartych drzwi, ani miejsca, a jej największe pułapki, jej największe sidła będą zniweczone do 
ostatniego elementu tej mocy pokusy. Wtedy, gdy ich królestwo jest złamane i podzielone, początek 
triumfu przyjdzie, a ciemność zostanie zamieniona w światło, zło stanie się dobrem, a utracone 
zostaną znalezione. 
38 Oto to będzie tryumf w duszy waszej, a potem, gdy będziecie śpiewać chwałę waszą, będzie to 
tryumf światła, sprawiedliwości i miłości. Bo nie odejdziecie z tego świata jako porażki, nie 
odejdziecie zrujnowani przez pokusę. Nie, moje dzieci. Chociaż upadaliście przez długi czas i nadal 
będziecie upadać przez te pułapki, nadejdzie dzień waszego triumfu, kiedy podniesiecie wasze twarze 
i spojrzycie na waszego Pana, jak żołnierz podnosi się przed swoim dowódcą. 
39 Ludzie, przygotowuję was na nadchodzące konflikty. Chcę Cię widzieć zawsze zwycięską we 
wszystkich bitwach. Ale nie chcę, by te zwycięstwa schlebiały waszej dumie. Nie mają to być 
zwycięstwa dla waszej próżności, lecz dla Mojego królestwa. Mają to być głębokie, intymne 
satysfakcje dla waszej duchowej pokory, których nie widać nawet na waszej twarzy. 
40 Wasze uczynki miłości i miłosierdzia nie będą znane; nie będzie wśród was faryzeuszy, którzy się 
weselą z dobroczynności praktykowanej wśród bliźnich. Będziecie tymi, którzy czynią dobro w ciszy. 
Żyjecie już w czasie Ducha Świętego, a wasza dusza rozwija się teraz we wszystkich swoich 
możliwościach, aby czynić dobro za jego pomocą. Będziecie mogli ofiarować nie tylko dobra, które 
posiadacie na ziemi, ale także te, które posiada wasz umysł, serce i dusza. To, czego nie możecie 
uczynić przez wasze słowo, przez waszą ziemską osobowość, czyńcie przez modlitwę. Mówcie do 
Mnie, wznoście się do Mnie, a będziecie mogli stąd czynić wielkie dzieła miłosierdzia i miłości. Ale 
jeśli twoje sumienie mówi ci, że musisz rozstać się z czymś materialnym, aby dać to potrzebującym, 
nie zamierzaj zastępować modlitwy dla tej korzyści. Nie bądź niespokojny, aby ukryć lub zamaskować 
swój egoizm przez duchowe modlitwy. Nie pielęgnuj pragnienia, że to, co ty możesz zrobić, Ojciec 
powinien zrobić. 
41 Pozwólcie, aby sumienie zawsze wam nakazywało i mówiło, w jaki sposób macie czynić 
dobroczynność, a jeśli w tej dobroczynności jest konieczność rozstania się z czymś własnym, niech 



serce wasze tego nie żałuje. Wyciągnij rękę, a poczujesz szczęście w swojej duszy. Wtedy również 
twoje serce będzie odczuwało radość w twoim Ojcu, który jest przed tobą. 
42 Przygotowuję was do wielkich bitew wśród ludzkości i mówię wam: Dzisiejsi ludzie interesują się 
zaświatami ─ nie wszyscy, ale mimo to człowiek bada to, co duchowe we wszystkich punktach ziemi, 
stara się zgłębić tajemnicę Pana, dyskutuje i studiuje książki, zgłębia filozofie i nauki. 
Powodem tego jest to, że jestem poszukiwany, że moja obecność jest odczuwana przez wszystkich i 
starają się oni mnie odnaleźć. Dusze wiedzą, że Ja jestem źródłem miłości i przebaczenia, a więc 
mimo swych przewinień ośmielają się Mnie szukać, bo mają nadzieję na przebaczenie i zbawienie. 
Wiedzą, że jestem niewyczerpanym źródłem miłosierdzia i że jestem także stołem zastawionym 
pokarmem, aby zaspokoić ich głód i pragnienie. 
43 Czy uważasz, że w tym poszukiwaniu ludzie nie stają się silni i nie przygotowują się? Czy uważasz, 
że w swoich studiach nie osiągają rozwoju i rozwoju? Tak, ludzie. Kiedy już wyruszysz, będziesz 
zaskoczony. Jeśli porozmawiacie z waszymi współbraćmi, którzy odżywiają się w cieniu innych drzew, 
którzy jedzą owoce inne niż te, które wam ofiarowałem, przekonacie się, że oni również się odżywiali, 
że oni również są silni. A gdy nadejdzie moment walki, gdy będziecie musieli użyć miecza waszego 
rozumu, waszej wiedzy i waszego duchowego wywyższenia, doświadczycie, że miecz waszych bliźnich 
również ma moc światła. 
44 Nie śpijcie, abyście mogli walczyć, ale nauczcie się rozpoznawać zwycięstwo. Często bowiem 
zwycięstwo będzie w twojej porażce, a porażka przeciwnika będzie tylko pozorna. Zwycięstwo będzie 
w was samych, a potem odbije się na twarzy tego, który was pozornie pokonał. 
45 Zrozumcie Mnie, ludzie. Nadejdzie bowiem chwila, kiedy będziecie musieli zamilknąć, kiedy 
będziecie musieli z pokorą pochylić swe karki w prawdziwej pokorze, a wtedy przeciwnik wzniesie się 
ponad was i zada swój cios. Ale będziesz milczał, świadomie się ukłonisz, a później zobaczysz, że 
ziarno, które pozostawiłeś, kiełkuje w duszy tego kogoś i że cios twojego miecza światła i miłości 
pozostawił głęboką ranę w sercu twojego brata, nie twojego wroga, a przez tę ranę przeminie 
arogancja tego serca i wejdzie do niego ziarno Mistrza. 
46 Wy już mieliście doświadczenie, bo często przychodziliście do Mojego sanktuarium, aby Mi 
powiedzieć: "Mistrzu, zasiałem w sercu z wielką miłością, ale jego uszy mnie nie usłyszały, pozostał 
zimny i twardy, a jego usta szydziły ze Mnie". 
Ale Mistrz uśmiechnął się z miłością, napełnił cię pokojem i nadzieją, i powiedział do ciebie: Czekaj, 
bo twoje nasienie nie zostało utracone, dotarło do dna tego serca. Zostaw to tam! Dam mu deszcz i 
sprawię, że będzie owocował. Usunę chwasty i głazy, których na razie nie mogła usunąć twoja ręka. 
Ale módlcie się o ten jeden, nie zapominajcie o nim, módlcie się duchowo i miejcie nadzieję, że 
nadejdzie czas waszego zadowolenia i waszego szczęścia. Ale jeśli ten czas nadszedł późno, to 
spowodowało to w was wątpliwości. Ale żeby zwątpienie nie trwało wiecznie, powiedziałem wam: 
"Pamiętaj o ziarnie, które posiałeś. Zniknął z wyglądu, a na jego miejscu wyrósł krzak. Pielęgnuj je 
teraz, aby wydało owoc". Wtedy radość twoja i innych była wielka. 
47 Przygotowuję was, ludzie, abyście nie byli niecierpliwi, aby cierpliwość duchowa zadecydowała o 
wypełnieniu się zakonu. Bo ziarno, które Ci powierzam po raz kolejny, nie ma terminu, aby 
wykiełkować, tak jak ziarno na ziemi. Rozwija się ona w wieczności, a czas ten może być zarówno 
krótki, jak i długi. Wy tego nie wiecie, waszym zadaniem jest jedynie pielęgnować i strzec go poprzez 
waszą modlitwę i miłość. 
48 W ten sposób Mistrz przygotowuje was na czas po swoim odejściu. Pragnę, aby błogość, którą 
cieszycie się dzisiaj, gdy słyszycie Moje słowo poprzez ludzki intelekt, trwała również po Moim 
odejściu. Ludzie, pragnę, aby kiedy mój duch będzie oczekiwał na wasze zbliżenie się poprzez 
modlitwę, czy to indywidualną, czy zbiorową, w sercu moich dzieci ujrzę błogość i radość, które widzę 
dzisiaj; że z pełną świadomością wszystkiego, co wydarzyło się w tym czasie, wszystkiego, co dał wam 
Ojciec i co było punktem końcowym, który wyznaczył swemu objawieniu się poprzez intelekt, 
przychodzicie, aby złożyć Mu nieskończoną wdzięczność; przychodzicie z pieśnią pochwalną, którą 
ukrywają wasze usta, ale która płonie w waszej duszy, aby Mu powiedzieć: "Ojcze, jakże wieloma 
rzeczami nas obdarzyłeś! Ileż rozkoszy w naszych duszach w tych czasach! Jakże zalane światłem 
zostawiłeś dusze i jakże cenne dziedzictwo przekazałeś ludzkości!" 



49 Tak bardzo pragnę was zobaczyć, o ludzie! Nie chcę widzieć wśród was duszy, która pozostała w 
tyle, nie chcę widzieć nikogo, kto nadal błądzi w niewierze, kto dzieli włos na czworo pośród swoich 
grzechów i braku korzystania z Mojej łaski. Chcę widzieć jednomyślność wśród ludzi, abym mógł 
odczuć w moim własnym duchu ich blask i ich modlitwy wyrażające to, co następuje: JEDNOŚĆ, 
POKÓJ I DOBRA WOLA ─ WIARA, NADZIEJA I MIŁOSIERDZIE. 
50 Dlatego chcę widzieć te cnoty pielęgnowane przez twoją duszę i powiewające jak sztandar na 
wietrze, w nieskończoności, abym mógł dać ci polecenie, abyś wyruszyła do wszystkich narodów, do 
mas ludzi, którzy naprawdę na Mnie czekają i tęsknią gorącym sercem za powrotem Mesjasza, 
Odkupiciela do ludzi... 
51 Niektórzy mówią: "Mistrz jest już wśród nas, ale jest niewidzialny". Mówię wam, błogosławiona 
niech będzie intuicja i przeczucie tych dusz. Inni mówią: "Nie, On jeszcze nie przyszedł; On musi 
przyjść w sposób widzialny i dotykalny, jak w Drugim Czasie". Powodem jest to, że zapomnieli o 
"obłoku" ─ tym duchowym obłoku, w którym przyszedłem w Trzecim Czasie. 
Są też tacy, którzy całkowicie zapomnieli o tej obietnicy i ani nie czuwają, ani nie modlą się. Lecz 
zostaliście przygotowani, otrzymaliście Objawienie Trzeciej Ery żywym głosem, abyście mogli iść do 
swoich bliźnich bez wahania, z pełnym przekonaniem, i nie dać się zastraszyć w obliczu wielkich 
tłumów. 
Bo gdy nadejdzie czas, będziecie przesłuchiwani i wyjdziecie z serc zadowoleni z waszego 
świadectwa. Wierzący będą tworzyć legiony, nawet niewierzący będą tworzyć takie i walczyć. Ale 
armie niewierzących wkrótce zostaną zdziesiątkowane, bo wtedy jest czas, kiedy Duch Święty będzie 
zwyciężać. Bo on wsiąknie we wszystkie serca. 
52 Umacniajcie się, uczniowie, odżywiajcie się, bądźcie ze Mną szczęśliwi, przechodźcie próby 
ziemskie, bądźcie dobrej myśli w obliczu życia. Nie patrz obojętnie na ból, który cię trapi, bo ten 
kamień dotykowy będzie cię doskonalić. Nie przeklinaj bólu, ani nie przeklinaj go, raczej błogosław 
go. Jeśli kielich cierpienia musi być przez ciebie wypity, wypij go. Jeśli jego drożdże nie mogą być 
przez was wypite, ja je wypiję. Ale bądź oddany i cierpliwy. 
53 Patrzcie na ból bardziej duszą niż ciałem, odczuwajcie go bardziej duszą niż ciałem, a przekonacie 
się, jak wiele wzmocnienia znajdziecie w medytacjach waszej duszy. Doświadczysz, jak wiele światła 
duch daje duszy, a to z kolei jej cielesnej powłoce. W swojej duszy znajdziecie boski balsam, 
prawdziwy balsam, który łagodzi i leczy wszelkie cierpienia, i dzięki niemu naprawdę wyzdrowiejecie. 
Bądźcie prawdziwymi spirytystami, bądźcie moimi prawdziwymi uczniami, o ludzie! Wtedy wszystkie 
ciernie, potknięcia i przeszkody na ścieżce zostaną rozjaśnione i złagodzone. Ten ciężar który 
chwilowo odpoczywa na twój ramionach niewytłumaczalnie będzie lżejszy jeżeli ty medytujesz i 
modlisz się. Wyjaśnienie tego będziecie mieli w sobie. Dzieje się tak dlatego, że dusza będzie 
podniesiona, a ona jest podniesiona silnie, co czyni jej "ciało" silnym. Dlatego chcę, abyście prowadzili 
wzniosłe życie, abyście stamtąd mogli je zdominować, a wasza dusza walczyła i zwyciężała we 
wszystkich próbach, aby stamtąd mogła zdominować "ciało", jego namiętności, słabości i trudności. 
54 Powstańcie coraz bardziej, ludu mój, wtedy pokój i królestwo Ojca będą w waszym zasięgu, a gdy 
jeszcze będziecie mieszkać na tej ziemi, dusza wasza będzie mieszkańcem królestwa pokoju Ojca! 
55 To jest Moje słowo nauki, które daję wam w tym porannym nabożeństwie jako pouczenie. Weźcie 
go ze sobą do swojej duszy, w nim zawarta jest cała miłość Mistrza, w nim zawarta jest broń z zachętą 
do powstania i walki w przyszłości. 
56 Módlcie się w tej chwili za całą ludzkość, mówi wam Mistrz, i módlcie się w prawdzie za wszystkich 
waszych duchowych braci i siostry! Teraz jest moment modlitwy. Mój Duch miłości i pokoju 
rozpościera swój płaszcz nad całym wszechświatem, aby objąć wszystkie moje dzieci tą pieszczotą, 
tym balsamem i tym ojcowskim błogosławieństwem, o błogosławiony ludu mojej Boskości! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 



Instrukcja 329 
 
1 Błogosławieni jesteście, którzy pragniecie pogłębiać swoją wiedzę, aby odkryć rzeczy wyższe. 
2 Szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy chcą widzieć jasno. Ale zaprawdę powiadam wam: Musicie 
badać Moje Słowo i zgłębiać je, aby opadł opatrunek, który zakrywa wasze oczy. 
3 Człowiek był podwójnie winny. Nie tylko dlatego, że nie czyni starań, aby opadł ten opatrunek, 
który nie pozwala mu poznać mojej nauki, ale także dlatego, że wyczerpuje się w więzach ciała, które 
uwodzą go ku ziemskim przyjemnościom ze szkodą dla radości duchowych. W ten sposób dochodzi 
do tego, że stał się on niewolnikiem swoich namiętności, a jego siła woli do odnowy jest zniszczona. 
4 Ślepi chcą prowadzić ślepych, a ci, którzy nie poszli za moją nauką, chcą dać wskazówki 
grzesznikom. Człowiek jest słaby, bo nie chciał zacząć odnawiać i oczyszczać się moim słowem. Nie 
chciał wykorzystać tej siły, którą jest obdarzony, czyli woli walki ze swoimi wadami i pokonania 
samego siebie. 
Kiedy twoja dusza wygra tę bitwę, wtedy możesz powiedzieć, że jesteś wyzwolony. Kiedy wasza dusza 
panuje nad "ciałem", przekonacie się, że nawet drapieżniki delikatnie ugną się pod waszym 
wezwaniem miłości. 
5 Gdy człowiek się uduchowi, zrozumie, dzięki światłu mojego Ducha Świętego, wszystko to, co 
uważał za tajemnicę w Bogu i w naturze. 
6 Nie mówcie, że wierzycie we Mnie, gdy wasze dzieła lub wasze myśli mówią coś zupełnie 
przeciwnego. Nadejdzie dzień, gdy dzięki waszemu uduchowieniu poczujecie, że Ja jestem w was, a 
wy we Mnie. Jeśli chcecie być Moimi prawdziwymi uczniami, szukajcie tego uduchowienia. 
7 Stół mój zastawiony, przyjdźcie i nakarmcie się chlebem życia wiecznego, przygotujcie się moimi 
lekcjami miłości, usuńcie niewiedzę przez moje światło, uwolnijcie się od namiętności, bądźcie 
dziećmi światłości. 
8 Wtedy twoje prace i twoja duchowość będzie jak pieśń pochwalna, którą twoja dusza będzie 
śpiewać, aby wielbić Ojca twego. 
9 Przygotujcie się, uczniowie, bo zbliża się dzień, kiedy po raz ostatni przemówię do was przez to 
medium, a wy będziecie musieli być silni, aby oczekiwać nowego dnia, nowego czasu, kiedy nie będę 
już używał mózgu waszych nosicieli głosu jako instrumentu przekazującego Moje Słowo, lecz będę 
obecny w duchu, gotowy, aby wlać Moje natchnienie do duszy każdego z was 
10 Pozostało wam tylko kilka miesięcy, abyście mogli odświeżyć sobie po raz ostatni te manifestacje. 
Lecz mówię wam, że są one wystarczającym czasem do rozważenia mojego przesłania i moich 
objawień, abyście mogli się przygotować przez studiowanie, przez modlitwę i przez przestrzeganie, 
abyście mogli nabrać sił. Stańcie przy waszych bliźnich, podnieście tych, którzy upadli, pocieszcie tych, 
którzy wylewają łzy w swoich trudnych próbach, i pozostawcie prawdziwy ślad uduchowienia z 
każdym waszym krokiem. 
11 Kto będzie na swoim stanowisku w najważniejszej godzinie, kiedy dam wam Moje ostatnie słowo, 
ten pozostanie niezłomny w walce, stanie na nogach. Lecz każdy, kto stawia fałszywe kroki, upadnie, 
ponieważ tylko to, co jest mocno ugruntowane, oprze się biegowi wichrów, które potem przyjdą na 
ten lud, dlatego mówię wam, że każde dzieło, które nie powinno być zbudowane na fundamentach 
prawdy, pobożności, miłości i uduchowienia, zostanie zburzone. 
12 Naucz się poznawać znaczenie Mojego słowa, abyś tylko z niego karmiła swoją duszę. Widziałem 
bowiem, że ponieważ nie staraliście się odkryć Mojej istoty, zamiast tego przyjęliście wyrażenia 
nosicieli głosu i tych, którzy mówią z natchnienia. Ale nie zapominajcie, że orzeźwienie, które chcecie 
przynieść światu, nie powinno być orzeźwieniem ludzkim, ale Boskim. 
13 Zaprawdę powiadam wam, gdyby ciała nosicieli głosu przygotowały się do wykonania swego 
zadania, tak wysokiego i trudnego, ich usta, przekazując moje przesłanie, nie musiałyby tyle mówić, 
aby wyrazić moje natchnienie, ani moje wiece nie ciągnęłyby się godzinami. 
14 Gdyby zrozumieli i byli posłuszni głosowi swego sumienia, gdyby byli natchnieni miłością do ludzi i 
miłosierdziem dla tych, którzy pragną duchowego światła, moje słowo ograniczyłoby się do kilku 
zdań, ale byłyby one tak doskonałe nawet w formie, że wstrząsnęłyby tymi, którzy uważają się za 
najbardziej uczonych na ziemi. I moje przesłania trwałyby tylko minuty, lecz w nich byłoby 



przekazane tyle esencji, że dusze słuchaczy czułyby się przeniesione do wieczności, gdzie czas nie jest 
ani długi, ani krótki. I moglibyście odczuć moją Obecność w całej jej intensywności, ponieważ nie 
byłaby ona zasłonięta przez niedoskonałości, nieczystości i ziemską ciężkość waszych nosicieli głosu. 
15 Ach, Moje dzieci, widzę was płaczących w tych chwilach, ale niestety, już za późno. Na to, co 
pozostało do zrobienia w wypełnianiu waszej misji, nie ma już czasu, aby uzyskać doskonały owoc, 
który powinien dojrzewać w nieustannej walce, aby osiągnąć uduchowienie! Niemniej jednak, w tych 
ostatnich godzinach poranka będziesz w stanie coś zrobić. 
16 Teraz powiem wam, jak poprawić wasze błędy, abyście już nie nosili ich przy sobie, a tym bardziej 
nie przekazywali ich swoim bliźnim, jak gdyby były częścią prawdy; powiem wam, jak poprawić wasze 
błędy, abyście już nie nosili ich przy sobie, a tym bardziej nie przekazywali ich swoim bliźnim, jak 
gdyby były częścią prawdy 
17 Weź słowo, jak słyszeliście go z ust głosiciela, spokojnie i rozsądnie, i podnieść swoje umysły za 
pomocą modlitwy. Rozmyślaj nad tymi lekcjami, aż odkryjesz ich znaczenie, ich istotę, ich treść. 
Będzie to boska esencja, którą powinniście zachować w swoich sercach i którą będziecie odtąd nieść 
ludzkości jako przesłanie światła. 
18 Gdy wyrzekniesz się pustych słów, formalności, symbolicznych aktów i ceremonii, rozerwiesz 
zasłonę, która uniemożliwia ci poznanie prawdy. Jeżeli odrzucicie to, co zewnętrzne i zbędne, będzie 
to znak, że duchowość jest stopniowo przez was odczuwana i przeżywana. Wtedy twoja dusza, twoje 
serce i umysł, a nawet twoje zmysły nie będą już tak łatwo ulegać wrażeniu zewnętrznych i 
nieznaczących przejawów. Dusza będzie szukać we wszystkim znaczenia, prawdy, życia, zasady. 
19 Czy którykolwiek z tych uczniów przynieść do swoich bliźnich wiadomość, w której czyste jest 
zmieszany z nieczystym, boskie z cielesnym, a wysokie z pospolitym? Nie, ludzie, jest to naturalne i 
słuszne, że powinniście myśleć, iż ci dobrzy uczniowie jedynie rozpowszechniają niebiańskie 
poselstwo, które jest żywym świadectwem światła i prawdy zarówno w swej treści, jak i w swej 
formie. 
20 Komu powierzę dzieło przekształcania Mojego Słowa w pisma, aby były jeszcze jednym środkiem 
do rozpowszechniania waszego świadectwa? Tylko ja wiem. Ale zaprawdę, powiadam wam, poddam 
ich wielu próbom i zostaną wybrani spośród tych, którzy czują największą miłość, ponieważ 
duchowość Mojej Nauki rozprzestrzenia się wśród ich braci i sióstr. 
21 Zachęcajcie się tymi naukami, abyście byli wytrwali w ostatniej godzinie mojego przejawienia się, a 
potem odeszli, by stać się częścią liczby żołnierzy, którzy walczą o istotę, duchowość i prostotę tego 
Dzieła. 
22 Gdy to moje ziarno wzejdzie w sercach narodów, które tworzą ludzkość, nastąpi absolutna zmiana 
w życiu ludzi. Jak wielka będzie różnica, którą pokażą, zarówno w ich ludzkim życiu, jak i w ich 
duchowym uwielbieniu Boga, gdy porówna się sposób życia, wierzenia, czczenia, "walki" i myślenia 
ludzi z poprzednich czasów i tych, którzy żyją duchowo. 
23 Od tego czasu fanatyzmu, bałwochwalstwa, materializacji i absurdalnych dogmatów wiary, nie 
pozostanie ani jeden kamień na drugim. Wszystkie błędy, które wasi przodkowie i wy sami 
przekazaliście następnym pokoleniom, zostaną usunięte. Wszystko, co nie ma istoty dobra i prawdy 
w nim nie przetrwa. Ale całe dobro, które odziedziczyłeś, oni zachowają. 
24 Nauka ta, przedstawiona w bardziej duchowej formie niż w czasach minionych, będzie musiała 
walczyć pomiędzy ludźmi, narodami, kościołami i sektami, aby zyskać akceptację i oparcie. Ale jak 
tylko ten krótki czas zamieszania się skończy, pokój przyjdzie do ludzi, a oni będą się cieszyć, gdy 
wezmą z mojego słowa znaczenie, które zawsze miało. 
25 Pojęcia o mojej boskości, o życiu duchowym i o celu waszej egzystencji zostaną wyprostowane, 
ponieważ każdy człowiek będzie dobrym tłumaczem tego wszystkiego, co zostało wam powiedziane 
przez waszego Mistrza, jego posłańców i proroków w przypowieściach i alegoriach. 
26 Ta forma wyrazu była tylko częściowo zrozumiała dla ludu. Była to instrukcja przeznaczona dla 
nich zgodnie z ich wzrastającymi duchowymi i intelektualnymi zdolnościami pojmowania. Ale 
ponieważ chcieli wiedzieć wszystko naraz, wikłali się w coraz więcej sprzeczności i błędnych idei, 
ponieważ nadawali materialne interpretacje temu, co można było interpretować tylko w sposób 
duchowy. 



27 Teraz światło świeci na nowo w każdej duszy i dlatego będziecie mogli wniknąć w istotę tych i tych 
objawień. Ale nie zapominajcie, że jeśli naprawdę chcecie poznać znaczenie lub istotę Mojego słowa, 
musicie poświęcić się studiowaniu tych objawień, zgłębiając je duchowo. Wtedy stanie się to proste, 
jego znaczenie będzie oczywiste, jasne, klarowne. Tajemnice zostaną usunięte, a wraz z nimi 
niewiedza. Wtedy ziemia będzie stopniowo odsyłać do duchowej doliny istoty światła, a nie ciemne 
istoty spowite zasłoną ignorancji. 
28 Od czasu, gdy zaczęło się to objawiać, wasze umysły zostały oświecone przez moje pouczenie, 
chociaż niedowiarkowie również się ujawnili, zarówno wśród tych, którzy wyćwiczyli umysł, jak i 
wśród niewykształconych i niewiedzących. 
29 Jak wiele argumentów, aby zaprzeczyć tego objawienia! Ileż to prób zniszczenia tego Słowa! 
Jednak nic nie zatrzymało biegu Mojego orędzia ─ wręcz przeciwnie, im bardziej to dzieło było 
zwalczane, tym bardziej rozpalała się wiara ludzi, a im więcej czasu mijało, tym większa była liczba 
tych, przez których przekazywałem Moje Słowo. 
30 Czego można się z tego nauczyć? Że moc ludzka nigdy nie będzie w stanie przeszkodzić mocy Bożej 
w wykonywaniu jej rad. 
31 Jeśli współczesny człowiek, przy całej swojej nauce, nie jest w stanie podporządkować elementów 
przyrody swojej woli, to jak mógłby narzucić swoją władzę siłom duchowym? 
32 Tak jak ciała niebieskie w kosmosie postępują według swego niezmiennego porządku, a wola 
człowieka nie jest w stanie sprawić, by zmieniły swój bieg lub przeznaczenie, tak też porządek 
istniejący w tym, co duchowe, nie może być przez nikogo zmieniony. 
33 Ja stworzyłem dzień i noc, to znaczy ja jestem światłem i nikt poza mną nie może go powstrzymać. 
Podobnie jest z tym, co duchowe. 
34 Ja jestem Światłem waszej duszy i tylko Ja wiem, kiedy posłać wam skarb boskiej jasności. 
35 Nikt nie będzie w stanie zmienić biegu strumienia życia i nikt nie będzie w stanie zapobiec 
postępowi światła. Dlatego widzicie, że po tym jak moje obwieszczenie było wam znane w tej formie 
przez tyle lat, teraz zbliża się ono do końca, a żadnemu z wielu przeciwników tej Nauki nie udało się 
przeszkodzić nawet w jednym dniu realizacji mojego obwieszczenia. 
36 Nosiciel głosu czuł się silny, niezwyciężony, niepokonany, gdy zetknął się z moim światłem, i tak 
było naprawdę. 
37 Kiedy ludzie spotykali się w tych miejscach, zawsze czynili to bez lęku przed światem, zawsze 
ufając w moją obecność i opiekę, a ja udowadniałem im, że ich wiara opiera się na prawdzie. 
38 Wobec dowodów, jakie dałem temu ludowi o prawdziwości mojej obecności, tłumy coraz bardziej 
się ściągają, a liczba miejsc, gdzie czynię moje słowo znanym, pomnożyła się. 
39 Muszę wam także powiedzieć, że wzrosła liczba niewiernych, wątpiących i zaprzeczających. 
Dopóki bowiem ludzkość nie będzie miała o Mnie wyobrażenia odpowiadającego prawdzie, dopóty 
zawsze będą tacy, którzy będą się Mnie wypierać. Z powodu ich zamieszania nie mogą mnie 
zrozumieć, ani usłyszeć, ani poczuć, a potem muszą mi zaprzeczyć i walczyć z tym, co nie może być 
dla nich prawdziwe, bo jest poza ich rozumieniem. 
40 Przebaczam im, bo nie jest ich zamiarem szkodzić mi w jakikolwiek sposób, ani nie byliby w stanie 
tego zrobić. Oni naprawdę wierzą, że te tłumy są ofiarami uwiedzenia lub oszustwa, i chętnie by im 
tego oszczędzić. 
41 Lecz przyjdą inni zaprzeczający, którzy, gdy usłyszą znaczenie tej nauki, zadrżą z powodu jej 
prawdy i jej sprawiedliwości, a widząc, że ich władza i ich imię są w niebezpieczeństwie, wypowiedzą 
wojnę i będą walczyć przeciwko mojemu dziełu niecną bronią. W tych sercach nie ignorancja ani 
szczere przekonania będą powodem do walki z tym ludem, lecz zła wola, nienawiść i strach przed 
tym, że stanie się on światłem dla ludzkości. Ale nikt nie będzie w stanie zapobiec temu, by stała się 
ona światłem, gdy nadejdzie dla duszy godzina świtu. 
42 Czy wiesz, jakie jest pochodzenie tego światła, które jest zawarte w słowach wypowiadanych przez 
usta nosicieli głosu? Jego źródło jest w dobroci, w Boskiej miłości, w uniwersalnym świetle, które 
emanuje z Boga. Jest to promień lub iskra tego świetlistego Wszystkiego-Bytu, który daje ci życie; jest 
to część nieskończonej siły, która porusza wszystkie rzeczy i pod którą wszystkie rzeczy wibrują, 
mieszają się i nieustannie zataczają swoje kręgi. Jest to to, co nazywacie Boskim Promieniem, jest to 
światło Boskiego Ducha, które oświeca i ożywia dusze. 



43 Promień ten ma wpływ na duszę, jak i na ciało, na światy, jak i na ludzi, rośliny i wszystkie istoty 
stworzenia. Jest duchowy dla ducha, jest materialny dla materii, jest inteligencją dla umysłu, jest 
miłością w sercach. Jest wiedzą, jest talentem, jest samoświadomością, jest instynktem, jest intuicją i 
jest ponad zmysłami wszystkich istot, zgodnie z ich porządkiem, ich naturą, ich rodzajem i stopniem 
rozwoju. Ale pochodzenie jest jedno: Bóg; a jego istota jedna: miłość. Cóż więc może być 
niemożliwego w tym, że Ja oświecam umysły tych istot, aby wysłały wam przesłanie duchowego 
światła? 
44 Rośliny otrzymują promieniowanie życiowe, które zsyła im mój Duch, tak że wydają owoce. 
Gwiazdy otrzymują siłę, którą mój Duch do nich wysyła, aby mogły krążyć po swoich orbitach. Ziemia, 
która jest obecnym żywym świadectwem, dostępnym dla wszystkich waszych zmysłów, nieustannie 
otrzymuje promieniowanie życia, które sprawia, że z jej łona wychodzi tak wiele cudów. Dlaczego 
więc człowiek, w którego istocie lśni jak klejnot obecność ducha, w którym ugruntowuje się jego 
podobieństwo do Mnie, miałby nie otrzymywać bezpośrednio z Mojego Ducha do swego ducha 
Boskiego blasku, który jest duchowym nasieniem mającym wydać w nim owoc? 
45 Poznajcie Mnie wszyscy, aby nikt się Mnie nie wyparł. Poznajcie Mnie, aby wasze pojęcie o Bogu 
opierało się na prawdzie i abyście wiedzieli, że tam, gdzie objawia się dobro, tam Ja jestem. 
46 Dobroć nie miesza się z niczym. Dobroć jest prawdą, jest miłością, jest miłosierdziem, jest 
zrozumieniem. 
47 Dobro jest wyraźnie rozpoznawalne i niepowtarzalne. Wiedz o tym, abyś się nie pomylił. Każda 
osoba może iść inną drogą, ale jeśli wszystkie spotkają się w jednym punkcie, który jest dobrem, w 
końcu rozpoznają się i zjednoczą. Nie tak, jeśli uparcie oszukują samych siebie, nadając złu pozór 
dobra i maskując zło dobrem, jak to się dzieje z ludźmi tego czasu. 
48 Zastanówcie się nad tą nauką, niewierzący w Moje objawienie i Moje słowo, i dopiero wtedy 
osądźcie. Ale zanim to zrobicie, pamiętajcie, że kiedy byłem wśród ludzi, powiedziałem wam, że Moje 
Królestwo nie jest z tego świata, dając im do zrozumienia, że Mój Dom jest duchowy. Kiedy mówiłem 
im o życiu duchowym, czyniłem to w przypowieściach, ponieważ nie mogliby tego zrozumieć, gdybym 
im opisał Królestwo Niebieskie w całej jego chwale i prawdzie. 
49 Ludzie błędnie wzięli moje alegoryczne przypowieści i nauki dosłownie, ponieważ w swojej 
wyobraźni nadali ziemskie lub ludzkie formy wszystkiemu, co boskie. 
50 To z powodu ziemskiej interpretacji, jaką ludzki umysł nadał moim objawieniom, wiele idei 
dotyczących życia duchowego jest tak dalekich od prawdy. 
51 Jak ludzie mogliby w ten sposób prawidłowo interpretować to, co nazwałem "Królestwem 
Niebieskim"? Jak mogliby uznać Moją sprawiedliwość, dopóki wierzą, że istnieje piekło podobne do 
tego, które stworzyła ich wyobraźnia, i kiedy przyjmą i zrozumieją, że prawo reinkarnacji nie jest tylko 
teorią, ani fałszywym przekonaniem niektórych ludzi, ale prawem wiecznej sprawiedliwości i 
miłującej równowagi, przez które dusza oczyszcza się, doskonali, formuje i wznosi? 
52 Posłuchajcie Mnie jeszcze raz, ludzkość: teraz po raz trzeci postanowiłem powiedzieć wam, że nie 
przyszedłem wymazać ani jednego ze słów, które wam objawiłem, gdy byłem na ziemi, lecz wymazać 
z waszych serc wszystkie fałszywe interpretacje, jakie nadaliście Moim naukom; przyszedłem 
powiedzieć wam, że nie przyszedłem wymazać żadnego ze słów, które wam objawiłem, gdy byłem na 
ziemi, lecz wymazać z waszych serc wszystkie fałszywe interpretacje, jakie nadaliście Moim naukom 
53 Jeśli porzucicie swój fanatyzm, który was zaślepia i uniemożliwia wam poznanie prawdy, 
stopniowo zrozumiecie tę naukę i ujrzycie przed sobą pełną światła treść moich objawień, zarówno z 
tego czasu, jak i z czasów minionych. Wtedy nazwiesz doskonałą sprawiedliwością to, co do tej pory 
nazywałeś tajemnicą, i będziesz wiedział, jak nadać wieczną wartość temu, co niezmienne, i właściwe 
znaczenie temu, co ludzkie i przemijające. 
54 W ten sposób dowiecie się, że jedna egzystencja na ziemi ─ ponieważ jest tak krótka w 
porównaniu z życiem duchowym ─ nie może decydować o wieczności duszy. Oznacza to, że nie 
wystarczy, aby ktoś z was osiągnął w nim doskonałość, która przeniesie was bezpośrednio do sfery 
najwyższego uduchowienia, którą nazywacie "Niebem", ani też błędy jednego życia na ziemi nie będą 
w stanie zadecydować o tym, że jakaś dusza zginie w ciemności lub w bólu na wieczność. 
55 Prawdą jest, że życie ludzkie dane duszy ma tak wielką wartość i stanowi okazję tak korzystną dla 
postępu duszy, że niewykorzystanie go lub złe wykorzystanie oznacza, że Moja sprawiedliwość, 



zawsze nieprzejednana, objawia się na drodze tego, kto poniża tak święte dary, jak te, które 
powierzam każdej duszy, kiedy posyłam ją na ziemię. Ale to, że od tak krótkiego istnienia człowieka 
na świecie zależy cała wieczność jego duszy, jest błędem, tym bardziej, że ludzkie wady są właściwe 
istotom pozbawionym rozwoju, światła i wzniesienia. 
56 Moja nauka, pełna światła i miłości, wzmacnia ducha, tak że może on sprawować swoją władzę 
nad "ciałem" i czyni je tak wrażliwym, że podszepty sumienia stają się dla niego coraz łatwiejsze do 
uchwycenia. 
57 Duchowość jest celem, do którego człowiek powinien dążyć, gdyż dzięki niej będzie mógł w pełni 
zjednoczyć się ze swoim sumieniem i ostatecznie odróżnić dobro od zła. Ponieważ, z powodu braku 
wzniesienia duszy człowieka, ten głęboki i mądry, niezachwiany i sprawiedliwy głos wewnętrzny nie 
mógł być dostatecznie usłyszany i zinterpretowany, dlatego człowiek nie osiągnął bezwarunkowego 
poznania, które rzeczywiście umożliwiłoby mu odróżnienie dobra od zła. Ale nie tylko to, ale ma on 
znaleźć w sobie konieczną siłę, aby podążać za każdym dobrym impulsem i być posłusznym każdemu 
lekkiemu natchnieniu, a jednocześnie odrzucać każdą pokusę, każdą nieuczciwą lub złą myśl czy 
impuls uczuciowy. 
58 Najlepszą broń do pokonania wszystkich swoich wrogów człowiek znajdzie we własnej duszy i to 
sumienie wskaże mu kierunek działania w walce, którą musi stoczyć ze złem, z siłą, do której człowiek 
jest tak przyciągany i którą uosabia w duchu, któremu nadał tyle imion i formę. 
59 Mówię wam, że musicie walczyć ze złem, pokusami i ciemnościami, ale nie w tej istocie, którą 
stworzyliście w waszej wyobraźni, lecz wewnątrz, z wami samymi, gdzie słabości, złe skłonności i 
ciemności są u siebie. Ludzie bowiem bardziej umiłowali ciemność niż światłość. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 330 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Umiłowani uczniowie, uznajcie Mnie ponownie za Mistrza, który szuka waszej duszy, aby dać jej 
nową naukę. 
2 Moje słowo staje się wśród was balsamem uzdrawiającym, a pragnąc tego balsamu, przychodzicie. 
Cała twoja istota jest wzmocniona, a twoja dusza jest pocieszona przez moją obecność. Żyjesz 
bowiem w czasach goryczy i zmagań, bo gdziekolwiek postawisz stopę, odczuwasz ciernie, które 
ranią. Jednak gdy ból przenika całą twoją istotę, kierujesz swoje myśli ku górze, pragnąc, by Mistrz 
okazał zrozumienie i poddanie w obliczu prób. 
3 Już w Drugiej Erze obiecałem wam wielką pociechę, o której nie wiedzieliście, kiedy nadejdzie. Ta 
wielka pociecha przyjdzie w czasie, gdy pokój odejdzie z tego świata, gdy nie będzie miłości i 
miłosierdzia w sercach ludzkich; a oto obiecana pociecha jest z wami! Oto ciepło Mojego Boskiego 
Ducha otacza was ─ nie tylko dla tych, którzy słyszą Mnie poprzez intelekt człowieka, ale dla Moich 
stworzeń na całej kuli ziemskiej! 
Pozwalam wam odczuć Moją serdeczność, pociechę i siłę w tym czasie ─ wy, którzy tworzycie Moje 
apostolstwo i mieliście Mnie z sobą w Trzeciej Erze i słyszeliście Mnie poprzez te manifestacje. 
4 Bądźcie błogosławieni za waszą odwagę, za wasze poddanie się i podniesienie na duchu w obliczu 
prób, które wam zesłałem, bo ból was oczyszcza. Ale nie tylko ból musi cię doprowadzić do Mojego 
prawa, nie tylko cierpienia muszą dać doskonałość twojej duszy. To prawda, że ból zmywa plamy 
psychiczne i zmysłowe, jest przeszkodą w niektórych przypadkach, jest ograniczeniem, jest okazją do 
autorefleksji, do pokuty, do zrozumienia cierpień innych. Ale rozwój duszy w górę, doskonałość duszy 
jest osiągana w ćwiczeniu się w miłości i miłosierdziu. 
5 Więc pozwólcie, aby ból was oczyszczał, kiedy przychodzi, nigdy go nie wywołujcie, pozwólcie mu 
przyjść, kiedy powinien do was przyjść. Nie szukajcie bólu, szukajcie pokoju, szukajcie dobrobytu i 
radości, szukajcie ich dla siebie i dla innych, pragnijcie ich dla wszystkich. Albowiem Ja jestem Bogiem 
pokoju, radości i światła. 
Jestem Bogiem nadziei i realizatorem wszystkich nadziei, które zostały dane moim dzieciom. Kiedy 
przenika was ból, pozwólcie mu spełnić swoje zadanie, ale pamiętajcie, że aby wspiąć się po drabinie 
doskonałości, rozwoju duchowego, nie możecie zadowalać się byciem silnymi i oddanymi w próbach, 
w bólu. Powinniście także myśleć o cierpieniach waszego bliźniego, współczuć innym i kochać swoich 
bliźnich. Wtedy wasza dusza zdobędzie zasługę, pokona ludzki egoizm, pokona miłość własną 
cielesnej powłoki i rozwinie się w górę jako dobry uczeń Boskiego Mistrza. 
6 Kto z was nie pragnie prawdziwego pokoju na tym świecie? Któż z was nie tęskni za królestwem 
miłości, cnoty i radości w sercu wszystkich ludzi? Widzę jednak, że twoje serce doszło do 
prawdziwego poddania się bólowi, do wielkiej aprobaty pośród prób i za to ci błogosławię. 
Ale poza tym, zachęcam was do nadziei na zmianę w waszym życiu: Nie rozpaczajcie, nie myślcie, że 
nie doświadczycie w swoim sercu lub w sercu waszych bliskich tego pokoju, który w minionych 
czasach oświecał serca i drogi wszystkich ludzi. W tym celu pouczam was i przygotowuję, abyście 
oczyszczali i przygotowywali pola i ścieżki przez wasze prawe działania, przez wasze modlitwy, przez 
wasze mądre rady, których nauczyliście się ode mnie, przez wasze duchowe dzieła miłości. W ten 
sposób przygotowujecie ten świat i czynicie go godnym, aby Królestwo Ojca mogło ponownie wejść 
do serca Jego dzieci. 
7 Nie pogódźcie się z tym, że ten świat będzie na zawsze doliną łez. Chcę, aby wasza misja wypełniła 
się i odnowiła, aby odnowić narody, rasy i ludy, a przez tę odnowę dolina łez stanie się doliną miłości i 
pokoju. Czyż nie ofiarowałem ludzkości Królestwa Niebieskiego w czasach minionych? Czyż nie 
przyniosłem tego w Moich słowach i w Moich przejawach? 
8 Przygotujcie się więc, o uczniowie, tak że moc waszego ducha może dokonać wyłomów, otworzyć 
drogi, przygotować ścieżki, a wy możecie być jako prekursorzy mojego przyjścia na drodze ludzi. 
Sprawię, że wszystkie twoje dzieła staną się nowe! Dałem człowiekowi wolność woli i powierzyłem 
mu planetę Ziemię. Dałem mu władzę i panowanie nad wszystkimi królestwami natury, substancji i 
istot, że może on zrobić swój dom. 



Od początku istnienia człowieka, od początku istnienia duszy duchowej, objawiłem się jako prawo 
miłości i sprawiedliwości, objawiłem się na wiele sposobów w przykazaniach, w zasadach życia, w 
przypowieściach. Uczyniłem z życia, z natury, prawdziwy i doskonały podręcznik, aby dusza człowieka 
nie błądziła na krętych drogach, aby człowiek zawsze znajdował drogę i uczył się z wielkiej księgi życia 
napisanej i stworzonej przez Boga. Ale teraz nadszedł czas, kiedy muszę zwrócić na siebie uwagę 
wszystkich ludzi, i zacząłem od was, "ostatnich", ubogich i pokornych, aby uczynić was apostołami tej 
prawdy, prorokami wydarzeń, które nastąpią, świadkami Mojego trzeciego przyjścia. 
9 Nauka Moja jest dla wszystkich, a w tym odradzającym się wezwaniu do ludzkości ustanowię 
sprawiedliwość i przypomnę wszystkim dzieciom Moim ich obowiązek. Przez nich wszystko, co 
zniszczone, uczynię nowym, wszystko, co poniżone, uczynię godnym i położę fundamenty pod nowe 
życie na tym świecie. Wyeliminuję wszystko, co bezużyteczne i zbędne, zniszczę wszystko, co 
szkodliwe w życiu człowieka, zwalczę wszelkie oszustwa i wady, arogancję, egoizm, hipokryzję i ukażę 
ludzkości raz jeszcze niezmienne prawo, prawo wszystkich czasów, prawo wieczne, o którym 
przypominam wam raz jeszcze. Wtedy naprawdę odczujecie bliskość Mojego Królestwa, obecność 
Ojca Uniwersalnego. 
10 Wewnątrz i na zewnątrz was moja obecność będzie odczuwana i rozpoznawana z głębokim 
szacunkiem, z podniesieniem duszy, z prawdziwą miłością i uwielbieniem. Powrócą szczęśliwe dni 
patriarchów. Wrócą czasy, kiedy rodziny żyły w miłości przez wiele lat i tylko śmierć je rozdzielała. 
Podobnie powrócą czasy, gdy wielkoduszni i sprawiedliwi pełnomocnicy rządzili narodami ziemi. 
Wszystko to trzymam w gotowości, a czasy te przyniosą człowiekowi światło i wielki postęp, 
ponieważ pozostawię mu doświadczenie, światło, wzniesienie i wszystko to, co ludzkość zebrała w 
swoich wielkich zmaganiach, w swoich upadkach, w swoich błędach i w swoich sukcesach na drodze 
życia, jako fundament, jako doświadczenie, jako prawdziwą wiedzę o tym, co jest dobrem, a co złem, 
co jest światłem, a co ciemnością. A potem, gdy pola będą przygotowane, przyjdą wielcy siewcy, 
wielcy przywódcy, wielcy patriarchowie, dobrzy komisarze rządowi i sprawiedliwi sędziowie. 
11 Gdy te dusze pojawią się wśród ludzi z wielkim światłem, ludzkość, zaskoczona ich mocą, dobrocią 
i energią, zapyta sama siebie: "Kto to jest? Czy to Dawid powrócił na ziemię? Czy to może Salomon? 
Czy to może Eliasz? Czy to prorocy z dawnych czasów powrócili? Czy to, być może, apostołowie 
Mistrza z Drugiej Ery?" Ludzie będą się więc zastanawiać. Ale zachowam ten sekret do czasu, aż 
wszyscy powrócicie do zaświatów. Wtedy będziecie niezawodnie wiedzieć, kim byli ci, którzy przyszli 
do was w Trzeciej Erze. 
12 Wy, którzy jesteście obecni w tej chwili i słyszycie moje słowo, mówcie w głębi serca: "Nie 
dożyjemy tych czasów, nie będziemy mogli być świadkami tych szczęśliwych czasów". Lecz Mistrz 
oznajmia wam: Dopuszczam, że chociaż wydarzenia, które wam przepowiadam, są odległe, 
wykraczają poza czas waszego obecnego istnienia, to szczęście, pokój i dobrobyt zagoszczą w waszym 
sercu, w waszym obecnym istnieniu, i będzie to jak antycypacja błogości, którą ludzkość będzie się 
cieszyć w czasach pełnego rozwoju spirytualizmu wśród ludzi. Ale kto lub który z was może wiedzieć, 
czy nie wyślę ich, aby zamieszkali na tym świecie w tym czasie, aby zebrać owoce waszej cierpliwości, 
waszej wytrwałości i waszego poddania się bólowi? Stanie się tak, gdy nauczymy się okazywać miłość 
i miłosierdzie w samym środku dobrobytu, gdy nauczymy się wielbić Ojca w chwilach największego 
szczęścia. Ale wtedy, kiedy jesteście otoczeni tą atmosferą błogości i spokoju umysłu, macie zwrócić 
się do tych, którzy są w potrzebie. Właśnie wtedy będziesz pamiętał o tym, który cierpi. W ten sposób 
pokażę wam, że możecie podążać za Moją nauką nawet w głębokim spokoju umysłu, w dobrobycie, i 
że ─ kiedy ból zmywa ─ miłość uświęca. 
13 To jest to, na co was teraz przygotowuję, uczniowie, na te nowe czasy, które nadejdą. Aby 
Królestwo Niebieskie mogło wejść do serca Moich dzieci, człowiek musi najpierw doświadczyć Mojej 
sprawiedliwości, musi najpierw oczyścić się, aż do ostatniego zakątka tego świata, a wtedy, gdy 
wszystko będzie przygotowane, Moje Królestwo będzie całkowicie pośród was. Moje Królestwo 
zaczęło się zbliżać wraz z przyjściem mojego Uniwersalnego Promienia, który w tej Trzeciej Erze stał 
się słowem i życiem wśród was, ludzkim głosem. 
14 Eliasz, jako prekursor Ducha Świętego w każdym czasie, utorował drogę i obudził ludzi. Przyszedł, 
aby zadzwonić z jego dzwonka rozproszone owce, że wszystkie one zjednoczone w przeszkodzie 



usłyszy głos swego Pana. Było to przygotowanie do tego, aby Królestwo Ojca, Królestwo Niebieskie, 
zbliżyło się do was w tym czasie. 
15 Kto, usłyszawszy głos Pana w tym czasie, nie poczuł choć trochę pokoju w swoim sercu? Kto nie 
uzyskał dla jego cierpienia kropli balsamu lub trochę komfortu? Któż z nas, zbłądziwszy na drogi 
ciemności, nie dostrzegł w moim słowie promienia światła? Któż z nas, znużony życiem i wierzący, że 
nie ma prawa istnieć, nie odkrył w moim dziele prawdziwego uzasadnienia dla swojej egzystencji? 
16 To jest królestwo Ojca, które przybliżyło się do was. Ale to Królestwo nie składa się tylko z Króla, 
ponieważ Król bez poddanych nie może być Królem, a więc On przyszedł z całym Swoim Królestwem, 
aby dać się poznać: On jako Ojciec, a Jego poddani jako prawdziwe dzieci Ojca i jako prawdziwi bracia 
i siostry wasze. To jest Królestwo, które obiecałem, to jest pociecha, którą miałem dla was w 
gotowości w tych czasach, a w miarę waszego przygotowania i upływu czasu, Moje słowo będzie się 
wypełniać i Moje Królestwo będzie się do was coraz bardziej zbliżać. 
17 Eliasz, jak gdyby w ognistym rydwanie, przemierza duchowo cały wszechświat, pozostawiając ślad 
miłości, która jest ogniem Ducha Bożego, światłem, które oświeca i oświeca, które ogarnia i ogrzewa 
tych, którzy są zimni w duszy i w sercu. Ale jeśli Eliasz przemierzył cały wszechświat, to czy nie 
pominąłby również narodów tego świata? Nie, zaiste. Jego światło było z wszystkimi, jak i jego 
przygotowanie. Jest on Wayfinderem, dlatego też budzi dusze, gdy przez nie przechodzi. Jeśli 
niektórzy są jeszcze nie przebudzeni, to dlatego, że wciąż czekają na nowe wezwanie Eliasza jako 
Pasterza. Ten, kto jest niestrudzony, będzie potrząsał tymi, którzy zasnęli, tymi, którzy pogrążeni są w 
głębokim śnie, aż ich obudzi. Ale ci, którzy się przebudzają, otwierają oczy i wyczuwają czas, w którym 
żyją. Wyczuwają obecność Ojca, znaczenie czasu, a ich dusza wycofuje się ze świata, aby połączyć się 
ze swoim Panem, aby Go wzywać w swojej samotności, aby Go przywołać, aby przyciągnąć Go do 
swojego serca. 
Niektórzy wzywają Go jako Ojca, inni jako Mistrza, pozostali szukają Go jako Sędziego. Zaprawdę, 
powiadam wam: wszyscy się przebudzą, jak również ci, którzy już to uczynili. Nikt nie pozostanie 
niezauważony w ich błaganiu, w ich podniesieniu, w ich modlitwie. Rozmawiam z nimi, przekazuję im 
Siebie i przygotowuję ich. Ponieważ jednak nie są oni jeszcze doskonali, ani pewni dialogu ducha z 
duchem, wątpią w tę prawdę. 
18 Kim są ci, którzy usuwają niepewność tych, którzy zaczynają duchowo obcować z Moim Boskim 
Duchem? Wy, którzy będziecie pionierami, apostołami i prorokami. Przybędziesz z pewnym słowem, 
z precyzyjną, jasną nauką i dosadnym świadectwem, że byłem wśród ludzkości i że nadal jestem 
obecny i wieczny w duszy wszystkich moich dzieci, a także powiesz im doskonały sposób zbliżania się 
do Mnie. Będziecie ich uczyć prawdziwego kultu duchowego ─ jak czynić sprawiedliwość w życiu 
duchowym i ziemskim, i będziecie stawiać przed nimi miłość, sprawiedliwość i moralność. 
19 Jeśli ludzie odkrywają w tobie wielkie dary i dlatego czują się gorsi, niech wiedzą, że nie ma 
wyższych istot ludzkich. Mogą istnieć bardziej zaawansowane dusze, ale wyższych nie ma. Zaprawdę 
powiadam wam, tam w domu sprawiedliwych, bardzo blisko Mnie, są wielkie dusze. To jest cel, który 
pokazuję każdemu z was. Chcę, abyście na końcu czasów, kiedy one znikną, kiedy skończą się ścieżki 
dla waszych stóp i dotrzecie do celu, do tej oazy niebiańskiego pokoju, będziecie wszyscy równi przy 
Moim stole ─ równi w nieskończonym i doskonałym pokoju Mojego Domu, Mojego Królestwa. 
Dlatego, jeśli mężczyźni podziwiają cię, schlebiają ci, zazdroszczą ci, spraw, by zrozumieli, że wszyscy 
są tak samo obdarzeni. Ujawniam wam tego dnia, że każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy mają 
wolę, mogą być nosicielami daru, by uzdrawiać i przekazywać Światło. Oświadczam wam tego dnia, 
że każdy mężczyzna lub kobieta, na mocy jasnowidzenia lub duchowej wizji, może widzieć Poza i 
Przyszłość. 
20 Zaprawdę powiadam wam, każdy mężczyzna lub kobieta, w jakimkolwiek wieku mogą być, będzie 
w stanie uzdrawiać i czynić cuda, jeśli mają miłość i dobrą wolę. Gdy naznaczę spośród was tych, 
którzy mają dar prorokowania, 
uzdrawiania, zdolności do przekazywania głosów z zaświatów, daru doradzania i prowadzenia 
tłumów, to dlatego, że chciałem powierzyć każdemu z was małą cząstkę w Moim Dziele. Ale wasze 
dusze i wasze ludzkie ciała zostały stworzone przez moją miłość w sposób, który jest taki sam dla 
wszystkich. Powstaliście z jednego ducha, a także z jednego ciała. 



Ale macie też dać ludziom do zrozumienia, że mają wziąć na siebie tylko część w pracy Pańskiej, ale ta 
część nie ma być określona przez was. Wy macie ich tylko przygotować tymi naukami, aby przez 
sumienie i moje miłosierdzie odkryli dar i zadanie powierzone im przez Ojca. 
21 Sto czterdzieści cztery tysiące to ci, którzy są naznaczeni w tej Trzeciej Erze. Jest to legion dusz, 
jest to rzesza, którą miłosierdzie moje naznaczyło i wybrało w każdym czasie z rzeszy dusz, aby dać im 
szczególną misję, odpowiedzialność wobec innych, a także okazję do zadośćuczynienia, aby 
przygotować ich na przywódców, na apostołów, na przykłady. Dwanaście plemion Jakuba w tamtej 
Pierwszej Erze było licznych, znacznie przekraczając sto czterdzieści cztery tysiące, a jednak Moją 
wolą było wybrać tylko określoną liczbę z tego tak licznego ludu do wypełnienia misji w tej Trzeciej 
Erze. Im powierzyłem misję przebudzenia ludzkości, prowadzenia jej drogą Ducha Świętego ─ tą 
nieskończoną drogą, która przybliża was do Ojca, która jednoczy duszę człowieka ze światami 
wyższymi i niższymi ─ która zbliża wszystkie dusze do siebie, która czyni je jednością i poprzez 
symboliczny akt "pieczętowania" czyni je prawdziwymi braćmi i siostrami i dziećmi Boga. 
22 Wielu zostało naznaczonych, ale inni będą zaskoczeni na swoich drogach życia i zostanie im 
objawione, czy to przez mojego Boskiego Ducha, czy przez wasze pośrednictwo, że należą do liczby 
stu czterdziestu czterech tysięcy. 
Znak, który wam dałem, którego liczba jest wypełniona, spowoduje wielkie poruszenie na waszej 
planecie i to poruszenie, to wydarzenie, przyjdzie do was bardzo szybko. Kiedy to się stanie, a wielu z 
was pamięta te słowa, będziecie mentalnie klękać przed Ojcem i mówić: "Panie, zapieczętowałeś nas, 
teraz jesteśmy zjednoczeni". 
23 "Biada, biada całej kuli ziemskiej w tej chwili", mówi Ojciec do Ciebie w prawdzie. Bo przez to 
sprawię, że ludzie zrozumieją, że dzieje się coś nadprzyrodzonego, że właśnie coś dzieje się poza 
siłami natury, poza wolą człowieka. Wtedy największa część ludzkości, wypełniona strachem, 
przyjdzie na modlitwę i pokutę. 
24 Ze względu na miłosierdzie Boga i ogłoszone przez proroka Jana, jest napisane, że w 
kulminacyjnym momencie szóstej pieczęci, wybrani Pańscy zostaną zapieczętowani. Wypełniłem to, 
co zostało zapisane i powiedziane przez proroka. Bądźcie też pewni wszystkiego, co wam powiem. 
Kto z was nie rozumie, co mówię? Kto pozwala, aby pouczenie, którego udzielam Moim uczniom, 
przeszło bez uczucia? 
25 Ograniczyłem Moje objawienie, uprościłem je, aby uczynić Siebie zrozumiałym dla wszystkich 
Moich dzieci. Nie szukajcie Mojego majestatu ani Mojej chwały w zewnętrznych dziełach, nie 
szukajcie wszystkiego w obliczu ciał, przez które Ja daję się poznać. Jeżeli dokona się w nich mała 
przemiana duchowa, mała zmiana formy, to dlatego, że są opętani Moją łaską. Ale szukajcie Mnie w 
znaczeniu Mojego Słowa, tam Mnie znajdziecie. 
26 W ten sposób manifestuję wśród was Mój Uniwersalny Promień. Staje się on balsamem, nauką, 
proroctwem i orzeźwieniem dla twojej duszy. Ale światło Mojego promienia zstępuje na wszystkie 
wyznania, na wszystkie uroczystości duchowo-religijne, które ludzkość obchodzi. W tej chwili jestem 
obecny we wszystkich sercach, zbieram łzy ludzi, daję sierotom opiekę Mojej miłości, pieszczę z 
czułością dzieci, krzepię serce młodzieży, umacniam starców w ich zmęczeniu, towarzyszę samotnym 
i opuszczonym, uzdrawiam chorych, słyszę nawet ostatni lament i żal zarówno tych, którzy umieją 
prosić i modlić się, jak i tych, którzy nie umieją. Nawet jeśli słyszę obelgę tego, który bluźni w swoim 
bólu, wybaczam mu jego ignorancję. Jestem ze wszystkimi. Ja nie odłączam się od mocarza, ani go nie 
poniżam. Nie odrzucam bogatych ani chciwych, nie odwracaj się od samolubnych. Przeciwnie, Ja 
uważam ich za dzieci, które wzięły swoje dziedzictwo i odeszły od Ojca. W swoim bogactwie 
zapomnieli o Mnie ─ zapomnieli, że Ja mam więcej niż oni, i że pewnego dnia będą Mnie 
potrzebować. 
27 Dziś nie wzywają Mojego imienia, nie szukają Mojego Ducha, nie kochają Mnie, ale Ja jestem z 
nimi. Bramy Mojego Królestwa są zawsze otwarte dla pokutujących, Moje Serce jest zawsze otwarte 
dla "ubogich". Wszyscy bowiem, duchowo rzecz biorąc, jesteście ubodzy ─ jedni w bogactwa 
materialne, inni w nędzę, chociaż zawsze obdarzam was Moimi darami i korzyściami, aby uczynić was 
bogatymi i posiadaczami prawdziwych wartości, prawdziwych dóbr wiecznych. A skoro Ja jestem ze 
wszystkimi, o ludu Mój, to dlaczego nie miałoby być podobnie? Chcę, aby i wasza dusza, wyniesiona 
na wyższy poziom, w ten sam sposób odnosiła się do wszystkich waszych braci i sióstr, abyście od 



tego etapu, który wasza dusza osiąga w modlitwie i miłości, nie rozróżniali swoich bliźnich według 
wspólnot religijnych, sekt, klas czy ras, abyście wszystkich traktowali z taką samą miłością i patrzyli na 
nich z takim samym braterstwem i miłosierdziem; abyście nie bluźnili kultom czy formom kultu 
innych, a tym bardziej nie wyśmiewali fanatyzmu czy bałwochwalstwa waszych bliźnich. Bo wtedy nie 
praktykowalibyście Mojej Nauki, tak jak Ja wam jej nauczam. 
28 Duszy duchowej przyznałem wolność duchową od pierwszych chwil. Od chwili, gdy pierwsze istoty 
duchowe wyrosły z Mojego serca, wprowadziłem je na drogę duchowej wolności, a człowiekowi od 
jego początku dałem wolność myśli. Kim więc są ci, którzy wykuwają łańcuchy dla dusz? Kim są ci, 
którzy więzią i zastraszają ludzi i dusze? Są to źli duchowni i źli przywódcy duchowi ludzkości, którzy 
dają się pokonać ciemności i prowadzą duszę człowieka na fałszywe drogi. Przez cały czas 
ofiarowywałem Moje Prawo Miłości, nigdy go nie narzucałem. Nigdy nie karałem duszy za to, że Mnie 
nie kocha, ani za to, że nie jest posłuszna Mojemu Prawu. Ja tylko sprawdzam, powstrzymuję, 
napominam, dotykam i dostarczam środków do zbawienia. Ale ja nigdy jej nie ukarałem, a tym 
bardziej nie mógłbym pomścić siebie. W duchu Boga pełnego miłości, zemsta nie może mieć miejsca. 
29 Tak więc, mój ludu, nie żądaj, aby wszyscy ludzie myślą i wierzą, jak ty. Nie wolno wam nigdy 
potępiać ludzi, nie wolno wam wydawać wyroków ani nakładać kar na tego, kto was nie słucha, kto 
nie przyjmuje waszych sugestii, waszych nauk czy waszych rad. Powinniście patrzeć na wszystkich 
waszych bliźnich z takim samym głębokim szacunkiem i z prawdziwą duchową miłością. Wtedy 
dowiecie się, że każdy w swojej praktyce religijnej, w swoim nauczaniu, w swojej drodze, doszedł do 
miejsca, do którego jego duchowe predyspozycje dały mu prawo; a do punktu, w którym widzicie 
ludzi, doprowadziła ich ich własna ewolucja. 
30 Będziecie oferować tylko spirytualizm, trzecie poselstwo Boga do ludzi. Bo pierwsza była od Ojca 
na Synaju, druga od Chrystusa, a trzecia wiadomość jest od Ducha Świętego. Ale w tym trzecim 
poselstwie są połączone wszystkie prawa, przykazania, testamenty, które Bóg pozostawił swoim 
dzieciom. 
31 Zanieś to bogate i piękne przesłanie do całej ludzkości i ofiaruj je z miłością. Jeśli będziecie działać 
w ten sposób, zobaczycie, jak wasze ziarno kiełkuje w sercach w pokorze, w tej ciszy, z jaką kiełkuje 
ziarno ziemi. Podobnie i wasza dusza będzie rozkwitać i radować się niezmiernie, gdy zobaczy, że 
ziarno Ojca nigdy nie umiera, jeśli jest dobrze zasiane. 
32 Przygotowuję was, abyście wkrótce byli prawdziwymi siewcami i dobrymi apostołami, którzy 
przynoszą ziarna mojego miłosierdzia swoim bliźnim. Przygotowuję was w tym czasie na czas po 
odejściu mojego słowa, aby wtedy nie było wśród was chaosu, aby nie było płaczu, aby niepewność i 
dezorientacja nie weszły do waszej duszy. 
33 Mówiłem wam, że nie wszystkie wspólnoty są przygotowane, ponieważ nie wiedziały, jak się 
obudzić w tych ostatnich chwilach. Ale ci, którzy naprawdę się przygotowali, pozostaną jako 
odpowiedzialni, aby pomagać innym wspólnotom w ich próbach, które, gdy nie usłyszą już mojego 
słowa, będą rozpaczać ─ którzy w swoim bólu, gdy nie zobaczą już posłańców słowa Mistrza przy 
stole, przy którym tak długo jedli, będą ronić łzy i zachwieją się w swojej wierze. 
34 Zaiste będziecie doradcami, mocnymi jako słupy, tak iż dachy domów Izraelskich nie będą się 
zapadać. Chcę, abyście byli jak głos, który pociesza, jak pieśń pochwalna, tak jak byliście w pierwszych 
dniach, kiedy przeszliście przez pustynię, pragnąc Ziemi Obiecanej, kiedy kobiety grały na lirze, aby 
zachęcić i pocieszyć mężczyzn, i aby uradować serce dzieci na ciężkiej drodze, kiedy żołnierze czuli się 
wyczerpani walką, kiedy podeszwy ich stóp stały się zgrubiałe od ciężkiej drogi. Wtedy pieśń 
pochwalna kobiet izraelskich rozbrzmiewała w pokoju, odświeżając serce mężczyzn i ułatwiając im 
wędrówkę. 
35 Tak więc w tych chwilach ciszy, pobożności i medytacji, kiedy przerywa je płacz, rozpacz, tęsknota 
za promieniem Ojca, aby jeszcze raz powrócił do nosicieli głosów, wy również powiecie swoimi 
słowami jak pieśnią pochwalną, jak głosem pełnym pociechy: "Nie jesteśmy opuszczeni, Mistrz jest 
wśród nas, pozostał na zawsze w naszych sercach", a głos widzących będzie was rozweselał. Będzie to 
czas proroków, kiedy ich wierne świadectwa będą rozbrzmiewać w sercach ludzi jak zwiastuny, które 
prawdziwie zapowiadają wydarzenia, które mają nadejść, jako świadectwo, że Ojciec i Jego Królestwo 
są bliżej niż byli w tym czasie mojego objawiania się. 



36 Krótki jest już czas mego pobytu wśród was w tej postaci i już teraz przygotowuję was na pewne 
dary łaski, których udzielę w ostatnich dniach 1950 roku. 
37 Wy, głosiciele, nie myślcie nawet teraz, że ten z was, który po raz ostatni otrzyma mój promień i 
wypowie moje ostatnie słowo, będzie najszczęśliwszy i najbardziej napełniony moją łaską spośród 
was ─ nie myślcie o tym w ten sposób. 
Na każdym z Moich ostatnich wykładów będę się objawiał poprzez jednego z was, zejdę do każdego z 
waszych wydziałów. Z całą Moją łaską pozostawię w twojej duszy i w twoim sercu wspomnienie tego 
ostatniego razu, kiedy przez każdego z was dałem się poznać. To będzie jak pocałunek, jak uczucie, 
którego twoja dusza nigdy nie będzie w stanie wymazać. Wy bowiem jesteście tymi, którzy Mi służyli, 
narzędziami, przez które przemawiałem do świata w tym czasie, a Ja dam wam Moją pieszczotę i 
Moje błogosławieństwo, będę wam towarzyszył w całej waszej życiowej wędrówce i będę na was 
czekał aż do tego dnia lub chwili, kiedy na zawsze znajdziecie się po Mojej prawicy. 
38 Z wami, nosicielami darów, którzy byliście otwartymi drzwiami dla mojego Świata Duchowego, 
sprawię również, że moja łaska i łaska tych błogosławionych istot pozostanie odciśnięta w waszych 
sercach na zawsze. 
Mój świat duchów również ujawni się po raz ostatni poprzez swoich opiekunów i protegowanych, 
pozostawiając jako swoje ostatnie przesłanie radę miłości, radę pełną serdeczności i światła oraz 
świadectwo i potwierdzenie, że każdy z tych duchów opiekuńczych będzie nadal czuwał nad krokami 
swoich braci i sióstr na ziemi, i że ani Ojciec, ani świat duchów nie rozstanie się z tym ukochanym 
ludem. 
39 Ci, którzy mieli zadanie przywódców kościoła, i wszyscy, którzy słyszeli moje nauki i postępują 
zgodnie z nimi, kochając i przebaczając swoim bliźnim, będą mieli nad swoimi duszami i ciałami łaskę 
i zachętę Mistrza do kontynuowania. Bo ich głos będzie potężny po moim odejściu, głos pełen życia, 
słowo pełne treści i siły. Wszystkie ich dary zostaną przyspieszone w ostatnich "chwilach". Każdy z 
nich stanie się duszą przemienioną w pochodnię światła, a wszystkie te pochodnie będą szły przed 
ludem, aby nie zbłądził. Będą oni bowiem nadal duchowymi opiekunami ludu w czasie kontemplacji 
wewnętrznej, a potem, w czasie walki, aby wybawić go z sideł niewoli, zasadzek, kuszących zasadzek 
w poszukiwaniu wszelkich przeszkód i nadal prowadzić wiernych do miejsc zgromadzeń ─ do 
błogosławionej przeszkody duchowego zjednoczenia, zjednoczenia ideałów i postanowień, 
zjednoczenia w posłuszeństwie i w wypełnianiu powierzonych mi misji. 
40 Widzącym mówię: "Będziecie mieli wizje pełne chwały, jakich nigdy przedtem nie mieliście, 
zapowiedź waszych objawień, które rozwiniecie i otrzymacie w nadchodzących czasach. Z pewnością 
bowiem ci prorocy nie osiągnęli jeszcze takiego wyniesienia, jakie powinni osiągnąć ─ ani ich oczy nie 
widziały wszystkiego, co muszą widzieć, ani ich usta nie wypowiedziały wszystkiego, co muszą 
prorokować. Ale oczyszczenie, które osiągną ─ kierowani przez swoje sumienie ─ będzie tak 
skuteczne, że nigdy nie będzie fałszu ani ciemności w ich duszach lub na ich ustach. Zawsze będą 
umieli odróżnić prawdziwe natchnienie od fałszywego i uwodzicielskiego. Będą oni wiedzieli, jak 
przyjąć z miłosierdzia Ojca to, co On im przekazuje jako przesłanie dla ludzkości. 
41 Moje "złote pióra", których ręce były niestrudzone w tych czasach, będą nadal spisywać 
świadectwa proroków, będą nadal spisywać swoje natchnienia, a także słowa natchnionych, którzy 
pojawią się jako nauczyciele wśród ludu. 
42 Nie zapomnę też o moich "filarach", czyli o sercach, które sprawiły, że lud kroczy drogą 
wewnętrznego zgromadzenia, wysokiego szacunku i duchowego wzniesienia. Zarówno jedni, jak i 
drudzy byli jak kapitanowie pod dowództwem generała. Byli jak Mojżesz lub Jozue na pustyni, 
wspierani przez plemię Judy, w którym Machabeusze byli wielkimi przywódcami wojskowymi, 
niezwyciężonymi wojownikami, którzy robili wyłomy w mieście, burzyli mury i rządzili całymi 
narodami, ponieważ mieli za sobą lud Pana, który miał otrzymać w spadku Ziemię Obiecaną. Takie 
porównania Mistrz kieruje do was, o "filary"! 
43 A lud, składający się z uczniów, również będzie miał wielką radość w ostatnich chwilach i otrzyma 
wielkie nauki od Mistrza. Wśród wielkich darów łaski, które wam powierzam, o ludzie, jest to, że 
udzielę wam, abyście mogli pod koniec 1950 roku po raz ostatni komunikować się ze światem 
duchowym, z aniołami stróżami, doradcami lub istotami uzdrawiającymi, a także z tymi duszami, 
które na ziemi były waszymi rodzicami, dziećmi, rodzeństwem, przyjaciółmi lub krewnymi. Udzielę 



wam pozwolenia, abyście mogli usłyszeć ich po raz ostatni zmaterializowanych, uczłowieczonych, i w 
tej komunikacji otrzymać pieszczotę, psychiczny uścisk, radę pełną światła, głos nadziei, który mówi 
do was: "Idźcie swoją drogą, aż wszyscy będziemy zjednoczeni w domu Pana". 
44 Dlatego już teraz przygotowuję was z miłością, z czułością, doskonalę wasze gusta, zmiękczam 
wasze serca, aby te chwile między wami były okazją do zbliżenia, do pojednania, do przebaczenia 
między wami; aby podstępność, złe spojrzenia, obosieczne miecze, które pozostawiły głębokie rany w 
waszych sercach, zostały włożone do ich pochew i aby wszystko to zostało wymazane przez 
prawdziwą miłość, przez przebaczenie między braćmi i siostrami; aby, gdy wasze oczy zaleją się łzami 
w tych chwilach, wasze łzy były prawdziwą miłością i wypływały bardziej ze źródła wysokich uczuć 
waszej duszy niż z waszych oczu. Kiedy wasze cielesne ramiona splotą się, bardziej niż ramionami 
waszego ciała, będą to więzy waszych dusz ─ więzy miłości, którymi połączyłem wszystkie dusze na 
ziemi i wszyscy rozpoznacie się w tym momencie w Moim Prawie. Wtedy, gdy moje słowo dobiegnie 
końca, gdy głos Mistrza zabrzmi tylko jak dalekie echo w bezkresie, ta miłość, ten wasz bliski uścisk 
będzie ciepłem, będzie pociechą, będzie towarzystwem, którym będziecie się wzajemnie otaczać w 
waszej wędrówce, a przez tę miłość, przez to miłosierdzie między wami, ujrzycie świątynię, tej 
świątyni, w której pragnę zamieszkać i gdzie będę przez was widziany, słyszany i odczuwany; tej 
świątyni, do której świat wejdzie zgodnie z Moją Wolą, aby mógł Mnie odczuwać, widzieć, adorować i 
kochać na całą wieczność poprzez spirytualizm, który jest przesłaniem, jakie Duch Święty kieruje do 
świata poprzez wasz intelekt. 
45 Powinniście również udać się z waszym duchowym przesłaniem do dzieci, młodzieży i osób 
starszych. Nie widzieć więcej granic i nie mówić więcej: "Ojcze mój, wylej się na mój naród". Nie mów 
więcej: "Panie, wybaw narody". Powiedzcie Mi teraz: "Ojcze, błogosław naszym bliźnim, przebacz 
nam wszystkim, których obrazimy". 
Nie widzicie więcej narodowości, nie wspominajcie ich w swoich modlitwach. Wznieście się w górę, a 
kiedy zjednoczycie się z aniołami, z tymi, którzy zawsze wstawiają się i proszą za wszystkich, 
rozsiewajcie pokój waszej duszy wszystkim waszym bliźnim. Wtedy zobaczysz, że rasy zaczną się 
ponownie łączyć w jedną całość. Języki, które was dzieliły, będą stopniowo poznawane przez tych, 
którzy ich nie znali. Kasty i klany znikną i zostaną zastąpione przez pokorę i zrozumienie. Ci, którzy są 
wysoko, zstąpią ─ pokonani przez próby ─ do tych, którzy uważali ich za niskich, a ci, którzy byli niżej, 
wzniosą się, aby osiągnąć wysokość tych, którzy byli wyżej. Jest to bowiem czas zadośćuczynienia, a w 
tym zadośćuczynieniu jest Moja Boska sprawiedliwość, która jest doskonała. 
W każdej obecnej duszy będą Moje wagi, które ważą wasze uczynki. Dlatego powiadam wam: Ja 
jestem Tym, który wie, jak sądzić i prowadzić z doskonałością, i tylko Ja mogę przeniknąć tajemnicę 
każdego życia, każdego przeznaczenia. 
46 Czuwajcie i módlcie się, aby pokój mojego Boskiego Ducha zstąpił na cały świat. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 331 
 
1 Kto wątpi w ten przejaw ludzkiego intelektu, zachowuje się tak, jakby negował swój status 
wyższości nad innymi stworzeniami ─ jakby negował własnego ducha i nie chciał uświadomić sobie 
poziomu duchowego i intelektualnego, jaki osiągnął dzięki nieskończonym próbom, cierpieniom i 
zmaganiom. 
2 Zaprzeczyć, że Ja daję się poznać za pomocą waszego intelektu lub ducha, to zaprzeczyć samemu 
sobie i postawić się na miejscu niższych stworzeń; zaprzeczyć, że Ja daję się poznać za pomocą 
waszego intelektu lub ducha, to zaprzeczyć samemu sobie i postawić się na miejscu niższych 
stworzeń 
3 Kto nie wie, że człowiek jest dzieckiem Bożym? Kto nie wie, że ma w sobie duszę? Dlaczego więc nie 
wierzyć, że pomiędzy Ojcem i Jego dziećmi musi istnieć jeden lub więcej sposobów komunikowania 
się ze sobą? 
4 Ponieważ jestem inteligencją, zwracam się do was za pomocą waszego intelektu; ponieważ jestem 
duchem, zwracam się do waszego ducha. Ale jak zrozumieją i przyjmą tę prawdę ci, którzy 
zaprzeczają Mojemu objawieniu, skoro nigdy nie chcieli uznać i nie uznają Mnie za ducha? W swoich 
sercach rozwinęli wiele błędnych idei, jak ta, że myślą, iż jestem Istotą Boską w ludzkiej postaci, którą 
należy symbolizować za pomocą symboli i obrazów, aby móc się ze mną przez nie porozumiewać. 
5 Przez wieki ludzie, którzy mnie w ten sposób szukali, przyzwyczaili się do milczenia swoich obrazów 
i rzeźb, przed którymi się modlili i odprawiali obrzędy, i w końcu w swoich sercach wyrobili sobie 
zdanie, że nikt nie jest godzien widzieć, słyszeć i czuć Boga. Mówiąc, że jestem nieskończenie za 
wysoka, by podchodzić do mężczyzn, te wierzą, że składają mi hołd podziwu. Mylą się jednak, bo kto 
mówi, że jestem zbyt wielki, by łączyć się ze stworzeniami tak małymi jak człowiek, jest ignorantem, 
który zaprzecza najpiękniejszej rzeczy, jaką objawił wam Mój Duch: pokorze. 
6 Jeśli wierzycie w Chrystusa, jeśli twierdzicie, że jesteście chrześcijanami, to nie wolno wam 
dopuszczać do siebie takich bezsensownych myśli, jak ta, że nie jesteście godni podejścia waszego 
Pana. Czy zapomnieliście, że wasza chrześcijańska wiara opiera się na tym dowodzie boskiej miłości, 
kiedy "Słowo" Boga stało się człowiekiem? Jakież bardziej namacalne i ludzkie podejście mogłoby 
sprostać zrozumieniu ludzi grzesznych i cielesnych, o zaciemnionych duszach i słabych umysłach, niż 
to, w którym pozwalam im usłyszeć Mój Boski głos zamieniony na ludzkie słowo? 
7 Był to największy dowód miłości, pokory i współczucia dla ludzi, który przypieczętowałem krwią, 
aby zawsze było przed waszymi oczami, że nikt nie jest Mnie niegodny, gdyż właśnie dla tych, którzy 
najbardziej zagubili się w błocie, w ciemności i w wadach, uczyniłem Moje Słowo człowiekiem i 
przelałem życiodajną krew Moją 
8 Dlaczego więc ci, którzy w to wszystko wierzą, teraz zaprzeczają mojej obecności i manifestacji? 
Dlaczego starają się powiedzieć, że nie jest to możliwe, ponieważ Bóg jest nieskończony, a człowiek 
jest o wiele za niski, o wiele za mało znaczący i niegodny? Zaprawdę powiadam wam, kto zaprzecza 
Mojemu objawieniu się w tym czasie, zaprzecza również Mojej obecności na świecie w tym Drugim 
Czasie, a także zaprzecza Mojej miłości i Mojej pokorze. 
9 Dla was, grzeszników, jest rzeczą naturalną, że w swoim grzechu czujecie się oddaleni ode Mnie. Ja 
natomiast czuję, że im więcej popełniacie przewinień i im bardziej plamicie swoją duszę, tym bardziej 
konieczne jest, abym zwrócił się do was, aby dać wam światło, aby wyciągnąć do was rękę, aby was 
uzdrowić i zbawić. 
10 Wiedziałem, że kiedy ponownie dam się poznać Moim dzieciom, wielu się Mnie zaprze, dlatego już 
wtedy zapowiedziałem Mój powrót, ale jednocześnie dałem do zrozumienia, że Moja obecność 
będzie duchowa. Ale jeśli w to wątpisz, zweryfikuj to ze świadectwem tych czterech uczniów, którzy 
spisali Moje słowa w Ewangeliach. 
11 Dlaczego miałbym powrócić na świat jako człowiek i ponownie przelać moją krew? Byłoby to tak, 
jakbym uważał Moją pracę i Moją ofiarną śmierć z tamtego czasu za bezowocną i jakbym uważał, że 
ludzkość od tamtego czasu do chwili obecnej w ogóle nie rozwinęła się duchowo. 
12 Wiedziałem, że pomimo waszego materializmu tego czasu, muszę znaleźć w rdzeniu waszej istoty 
rozwiniętą duszę i dlatego moje przejawienie stało się duchowe. 



13 Oto jestem w Duchu, posyłam wam ze świetlistego "obłoku" Moje Słowo, uczłowieczając je przez 
te ustniki, jako pouczenie przygotowujące do tego objawienia, do którego wszyscy dojdziecie: do 
dialogu ducha z duchem. 
14 Przyniosłem wam to orędzie, przełożone na ludzkie słowa na ustach moich nosicieli głosu, abyście 
później, gdy moje słowo ustanie, a wy poświęcicie niezbędny czas na jego zgłębienie i zrozumienie od 
podstaw, mogli wyjść jako posłańcy dobrej nowiny, by dzielić się moim objawieniem z waszymi 
bliźnimi. 
15 Oprócz tego przesłania, posłałem bezpośrednio do ludzi światło, które dotarło do istoty ich bytu i 
oświeciło stopniowo ich serce i ich umysł; posłałem do nich światło, które dotarło do istoty ich bytu i 
oświeciło stopniowo ich serce i ich umysł 
16 Kiedy moje przesłanie przyjdzie na świat przez ciebie, przekonasz się, że pola były naprawdę 
przygotowane. 
17 Tak, uczniowie, teraz jest czas, kiedy ludzie, nie zdając sobie z tego sprawy, zastanawiają się nad 
swoją duchową przyszłością, zgłębiają to, co uważają za boskie objawienia, i natychmiast zdają sobie 
sprawę z tego, jakie jest ich zadanie. W ten sposób, rozmyślając w wewnętrznej ciszy swego serca, 
dochodzą do zrozumienia wielu prawd. 
18 Tak więc światło zapaliło się w umysłach wielu, coraz bardziej odrzucają oni fanatyzm religijny, a 
bałwochwalstwo traci coraz bardziej władzę w ich sercach. 
19 Nie zdając sobie z tego sprawy, coraz bardziej zbliżają się do uduchowienia. Nieznana odwaga, 
wiara i wyższa siła pomogły im przezwyciężyć obawy i uprzedzenia, a proporcjonalnie do tego, jak ich 
wola stała się silniejsza, ich refleksje stały się bardziej zdecydowane, jasne i precyzyjne. 
20 Zobacz, jak światło prawdy, przekazywane z duszy do duszy, dociera do ludzi. Kto mógłby 
przeszkodzić postępowi tego światła, które nie może być widziane ziemskimi oczami? 
21 Istota i prawda, które przyniosłem do waszego poznania w Moich objawieniach z minionych 
czasów, nie mogły zaginąć w zapomnianych księgach, w których zapisano Moje słowo, ani nie mogło 
zginąć jego znaczenie z powodu tego, że uległo ono zmianom ze strony ludzi. Prawda jest ponad 
wszelką ludzką podłością i ujawnia się w każdej chwili. Ale jego światło jest wyraźniej widoczne, gdy 
człowiek osiągnął nowy, decydujący i rozstrzygający krok na swojej drodze rozwoju. 
22 Symbole, przypowieści i alegorie, przez które tajemnice życia duchowego były objawiane we 
wcześniejszych wiekach, będą rozumiane w obecnym wieku, kiedy światło długiego doświadczenia 
duchowego pomoże wam wszystkim prawidłowo interpretować prawo, naukę, proroctwa, 
objawienia i obietnice. 
23 Moje przesłanie spada jak owocny deszcz na twoją duszę, w której umieściłem boskie ziarno 
miłości. Dziś jest dzień, który poświęcacie na odpoczynek od waszych ziemskich zajęć i dacie waszej 
duszy możliwość modlitwy i medytacji w pokoju, przygotowując się w ten sposób do słuchania 
Mojego słowa, które jest chlebem życia wiecznego dla waszej duszy. 
24 Moja praca, ukochani ludzie, ma na celu uczynić waszą duszę pełną światła, nauczyć ją żyć w 
wyższych światach. 
25 Chcę was uczynić Moimi uczniami, abyście nauczyli się odczuwać Mnie jako dzieci, które są z 
Ducha Mojego. Dlaczego nie mielibyście odczuwać Mojej Obecności w sobie, skoro jesteście 
stworzeni z Mojej istoty, jesteście częścią Mnie? Nie czujecie mnie, ponieważ nie jesteście tego 
świadomi, ponieważ brak wam duchowości i przygotowania, i jakkolwiek odbieracie znaki i odczucia, 
przypisujecie je przyczynom materialnym. Dlatego mówię wam, że choć jestem z wami, to nie 
odczuwacie Mojej obecności. 
26 Teraz mówię do was: Czy nie jest to naturalne, że odczuwacie mnie w waszej istocie, ponieważ 
jesteście częścią mnie? Czy w związku z tym nie jest słuszne, aby twój duch ostatecznie połączył się z 
Moim? Ujawniam wam prawdziwą wielkość, która powinna być w każdym człowieku, bo zbłądziliście 
i staliście się duchowo mniejsi w pragnieniu bycia wielkimi na ziemi! 
27 Przywiązujecie większą wagę do wartości materialnych, niż one posiadają, lecz nie chcecie nic 
wiedzieć o tym, co duchowe, a wasza miłość do świata stała się tak wielka, że nawet staracie się jak 
tylko możecie zaprzeczać wszystkiemu, co odnosi się do tego, co duchowe, ponieważ uważacie, że ta 
wiedza jest sprzeczna z waszym postępem na ziemi. 



28 Mówię wam, że wiedza o duchowym nie wpływa na postęp ludzi, ani pod względem moralności, 
ani pod względem jego nauki. Przeciwnie, światło to ujawnia ludziom nieskończone bogactwo 
wiedzy, nieznane obecnie jego nauce. 
29 Tak długo, jak człowiek nie będzie chciał wejść na drabinę duchowości, nie będzie mógł zbliżyć się 
do prawdziwej chwały, która da mu, tu w łonie Ojca, najwyższe szczęście bycia dzieckiem Bożym, 
godnym dzieckiem Mojego Ducha, ze względu na Jego miłość, Jego wywyższenie i Jego poznanie. 
30 Czy chcecie mnie poczuć, o ludzie? Wtedy bądźcie posłuszni i pokorni i nie proście mnie więcej, 
abym był z wami. Cieszcie się, że czekacie na chwilę, kiedy Moja Wola da wam poznać Siebie. 
31 Sprawiam, że odczuwasz Moją Obecność poprzez to przejawienie się za pomocą ludzkiego 
intelektu. Muszę wam jednak powiedzieć, że nie otrzymaliście tego objawienia z powodu zasług, ale 
że było to Moje miłosierdzie, zrodzone z miłości, którą mam dla was, i które spowodowało, że 
zbliżyłem się do was, abyście odczuli Moją Obecność. 
32 Wiedziałem, że będziesz bardzo potrzebowała Moich orędzi, że w twojej duszy głód i pragnienie 
Mojego światła jest już bardzo wielkie, że jesteś gotowa spieszyć na wezwanie Moje. Bo cierpienia na 
ziemi oczyściły was i staliście się wrażliwi. Dlatego stawiłem się z wami w tej postaci i dałem wam do 
zrozumienia, że to przesłanie będzie tylko przygotowaniem do czasu, gdy będziecie musieli szukać 
mnie od ducha do ducha. Wtedy już nie będzie to moje miłosierdzie, które będzie poruszone, aby 
mnie wam ogłosić, ale będzie to wasze duchowe podniesienie. Nie będziecie wtedy pariasami, 
ślepcami czy nieczułymi na to, co duchowe, ale będziecie robić wszystko, co możliwe, aby zasłużyć na 
tę łaskę z pełną świadomością i absolutną wiarą w to, co oznacza dla was dialog ducha z duchem. 
33 Wtedy już będziecie mieli światło, którego potrzebujecie, aby pozwolić mojemu Duchowi, by dał 
się poznać przez was i by moja obecność była odczuwalna w waszych myślach, w waszych słowach i w 
waszych dziełach. 
34 Dzisiaj jesteście jak pielgrzymi, którzy wędrowali przez długi czas. Ale w tym czasie Mój głośny 
dzwon cię wezwał. Przybyliście częściowo w pośpiechu do źródła łaski, a Ja cieszę się, gdy przyjmuję 
Moich "robotników" i widzę, że ten lud postępuje duchowo krok po kroku, okazując Mi swoją miłość 
bliźniego. Byłaś jak twarda skała, ale dłuto Mojego Słowa obrobiło twoje serce, aby przemienić je w 
sanktuarium. 
35 Z Księgi Życia daję wam poznać inną stronę, abyście mieli więcej światła, a Moje słowo mogło 
zakwitnąć w waszych sercach. Przynoszę skarb duchowego miłosierdzia dla tych, którzy uważają się 
za potrzebujących. 
36 Zamieniłeś ten ziemski raj w dolinę łez. Powierzyłem ci go jako rajski ogród, aby twoja dusza wraz 
z ciałem mogła się odświeżyć w tym wszystkim, co twój Ojciec przygotował dla dobra człowieka, abyś 
mógł cieszyć się jego słodkimi owocami i w ten sposób być w duchowej harmonii z twoim Ojcem, z 
sercem pełnym rozkoszy. 
37 Błogosławieni, którzy w obliczu Nowego Świtu wyzwolili się ze swoich ciemnych cieni i błogosławią 
Mnie. Przyniosłem wam w Moim Słowie Istotę Życia i Światłość, i usunąłem was z ciemności, abyście 
mogli wytrwać na drodze, którą dla was przygotowałem. 
38 Wy jesteście Moimi robotnikami, którym zostawiłem troskę o ziarno, które ma później zakwitnąć. 
Powierzyłem ci potężne drzewo pełne liści, aby wędrowiec mógł odpocząć w jego cieniu. Ale burze 
pozbawiły go liści, bo podczas snu zaskoczyła cię pokusa. Liście, które burze zerwały z tego drzewa, 
Moje miłosierdzie zbiera je i tworzę z nich na nowo listowie jego gałęzi. 
39 Dałem ci owoc z tego drzewa i rozkoszowałaś się nieskończoną słodyczą Mojej Boskiej miłości. 
Niektórzy z Moich pracowników powstali jako panowie i porzucili drzewo, które im powierzyłem. Ale 
będę nadal dbać o to, bo wiele rzesz ludzi przyjdzie pod jego liśćmi, aby odpocząć i karmić się jego 
owocami. 
40 Błogosławieni ci, którzy byli mocni w każdym czasie i we wszystkich próbach, i którzy prowadzili 
tłumy do Mnie. Umacniam ich, oświecam i chronię Moim duchowym płaszczem przed bezlitosnością 
czasów. Odsuwam kielich cierpienia od ich ust, aby lud Mój mógł codziennie orzeźwiać się Moim 
słowem. 
41 Wielu przyjdzie w długich pociągach, tęskniąc za hojnością mojego Ojca, pragnąc z drzewa owocu 
życia, którego słodycz powinni poznać. Oczekuję w nich Moich wybranych, chorych i potrzebujących. 
Eliasz przedstawi mi ich: Są to serca strapione i dusze uciśnione, które przez cały czas opróżniały 



bardzo gorzki kielich, nie znajdując pociechy. Jednak ani czasy, ani burze nie będą w stanie zniszczyć 
drzewa, jego liście zawsze będą miały soki w nich, a jego owoce będą pomnażane. 
42 Usunąłem z moich sług ciemność, samooszukiwanie, przygotowałem ich serca z mojej boskiej 
miłości, i umieściłem pokój mojego Ducha w nich. Ukazałem im moje prawo i białość mojego dzieła, 
aby czuwali nad swoją prawością i czystością. 
43 Wielu powstanie jako sędziowie i będą zaprzeczać integralności Mojego Dzieła i będą zaprzeczać 
manifestacji Mojego Ducha poprzez ludzki intelekt. Lecz Ja jestem Mocarzem, Drogą i Światłością, i 
ilekroć była wola Moja, wyciągałem miłosierdzie Moje jako laskę dla ludzkości, aby się nią podpierała. 
44 Ja jestem Tym, który ożywia twoją duszę i twoje ciało, a kiedy jesteś ze Mną, ból zostaje od ciebie 
odsunięty i czujesz czułość Mojej miłości na dnie twojego serca. Jest to również moment, w którym 
sumienie wzywa was do odpowiedzialności i sprawia, że odczuwacie wstyd za to, że żyliście w 
grzechu i nie wypełniliście wiernie waszej misji. 
45 Ukazałem wam drogę do uduchowienia, abyście mogli codziennie uwalniać się od materializacji, 
abyście byli tymi, którzy służą mojej Boskości, przygotowani do osiągnięcia rozmowy ducha z 
duchem. 
46 Niektóre bolejące serca mówią do Mnie: "Ojcze, kiedy ustaną wojny, jak zapowiedzieli Twoi 
prorocy?". I odpowiadam wam, że czas pokoju jest wskazany przez Mój Boski Palec. Gdy się 
uduchowicie, będziecie jak czyste lustro i każdy, kto zobaczy was w ten sposób przygotowanych, 
będzie musiał was przesłuchać i od pierwszych słów, które padną z waszych ust, otrzyma miłość, 
która pochodzi z głębi waszego serca. I wtedy zostaniecie uznani za moich uczniów, i będą was 
słuchać bez znużenia. Będzie to początek czasu pokoju. 
47 Strzeżcie waszej duchowej szaty, aby się nie splamiła, aby była zawsze biała, abyście byli czczeni i 
szanowani przez waszych bliźnich. Twoje ciało jest nietrwałe, ale twoja dusza należy do wieczności. 
Dlatego musicie korzystać z darów, które wam powierzyłem, abyście mogli zamieszkać w domu 
wiecznym. 
48 Jakże błogosławione jest Moje objawienie się dla ciebie, gdy Mnie rozumiesz, gdy twoje serce jest 
jak otwarta księga, w której jest zapisane Moje słowo, abyś je studiowała i praktykowała, abyś dawała 
przykład pokory i cichości. Podnoście i umacniajcie tego, którego znajdziecie znużonego i 
wyczerpanego na drodze, nie odmawiajcie mu tego, o co prosi, bo wam powierzyłem miłosierdzie. 
Błogosławiony ten, kto rozstaje się z tym, co niesie w swoim tobołku podróżnym, bo korzyść, którą 
czyni swemu bratu, będzie mu zwrócona w pomnożonej postaci. Wasza dusza jest posiadaczem 
duchowego skarbu, który jest niewyczerpany każdego dnia. 
49 Bądźcie jak dobry rolnik, który pielęgnuje ziarno na polu, które dzięki wysiłkowi człowieka zakwita 
materialnie i wydaje swój owoc. Kto chwyta narzędzia pracy z wiarą i nadzieją, ten orze ziemię, 
oczyszcza plon z chwastów i ma nadzieję, że deszcze sprawią, że zakwitnie i przyniesie owoce w 
obfitości dla wyżywienia ludzkości. 
50 Dałem się poznać wśród was, wypełniając obietnicę. Moja Miłość wyznaczyła czas, aby skrócić czas 
do tego przejawienia. Podczas gdy jedni wierzą, inni wątpią. Ale co ma zrobić Ojciec w obliczu tych, 
którzy nie rozpoznał go? Ból powróci, aby oczyścić swój zły umysł, a kąkol, który się rozmnożył, 
zostanie zniszczony po raz kolejny. 
51 Zrozum, Izraelu, że to ty jesteś odpowiedzialny za moje dzieło. Poczuj ból tych, którzy cierpią i 
płaczą w niewoli w tych narodach. Mają nadzieję, że moje potężne miłosierdzie może ich uwolnić i 
dać im pokój. Niewinne dzieci płaczą i są bezbronne na drogach, starcy są wyśmiewani, a dziewice 
uwodzone, i tak jeden wyrywa podstawę egzystencji drugiego bez litości i bez wyrzutów sumienia. 
52 Izraelu, przygotowałem cię, abyś budował, abyś dawał pokój i nadzieję ludziom, abyś im 
wskazywał drzwi zbawienia. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 



Instrukcja 332 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Widzę was modlących się, o umiłowani uczniowie, dusza wasza prosi o pokój tego świata. To jest 
to, czego was nauczyłem, to jest to, co wam objawiłem po raz kolejny: że jesteście posłańcami 
pokoju, przynoszącymi ten błogosławiony dar w czasie, kiedy odszedł on z tej planety, ponieważ 
serce człowieka odrzuca go i wkracza do niego tylko niepewność, nienawiść, zapierające dech w 
piersiach życie i niepokój. Jako posłańcy pokoju, i ponieważ nie możecie fizycznie udać się do 
wszystkich miejsc, dróg i regionów ziemi, by zanieść to Boskie przesłanie, nauczyłem waszą duszę 
wznoszenia, przekazywania poprzez duchową modlitwę, tak by mogła zsyłać błogość, dobroć i 
błogosławieństwo na wszystkich waszych bliźnich. 
2 Mówiłem wam w Moich naukach, abyście nie prosili Mnie za pewne narody, lecz za cały świat, za 
wszystkich waszych bliźnich, bez względu na rasy, narodowości czy klasy społeczne, a wasza 
wywyższona dusza, przebywając przez krótki czas w Wyższym Zaświecie, zobaczy stamtąd tylko 
wielką powszechną rodzinę Ojca, spojrzy na cierpienia, nędzę, ból wszystkich i za nich będziecie Mnie 
prosić. Stamtąd możecie spojrzeć na istoty, które są wyżej od was w wyższych światach duchowych i 
do nich powinniście zwrócić się o pomoc, tak jak nauczyłem was z szacunkiem zwracać się do Świata 
Duchowego, by otrzymać od niego inspiracje i ochronę. W ten sposób, o uczniowie, będziecie kochać 
miłością wszechogarniającą. 
3 Mężczyźni mówią, że w Drugiej Erze Chrystus nauczał miłości do siebie nawzajem bez różnicy rasy. 
Ale w tej Trzeciej Erze mówię wam: Ja jako Chrystus nauczyłem was wszechogarniającej miłości w 
Drugiej Erze. Musiałem jednak zacząć uczyć was miłości między sobą jako ludzi, abyście mogli, gdy 
nadejdzie czas, kochać się wzajemnie miłością duchową, już nie tylko bez różnicy ras, ale i bez różnicy 
światów. Chcę, aby wasza dusza zawarła wszystko w tej miłości, której was teraz uczę ─ abyście 
kochając Ojca, kochali wszystkie stworzenia ─ abyście kochali siebie nawzajem na waszym świecie 
choćby atomem tej miłości, którą kocha was Ojciec ─ abyście kochali wszystko, co zostało przeze 
Mnie stworzone, abyście nie byli obojętni i nie odrzucali tego, co wam przekazałem i powierzyłem. 
4 Człowiek nie zawsze prawidłowo interpretuje moje nauki. Nigdy nie uczyłem was, abyście 
lekceważyli lub powstrzymywali się od korzystania z dobrych owoców, które moje prawa aprobują i 
na które zezwalają. Nauczałem jedynie, że nie należy zabiegać, a tym bardziej kochać tego, co 
zbędne, zbyteczne; że nie należy korzystać z tego, co nietrwałe, niedozwolone, jak z owoców, które 
są pożyteczne dla duszy i ciała. Ale to wszystko, co jest dozwolone dla duszy lub serca i dobrze im 
służy, poleciłem wam, ponieważ jest to zgodne z moimi prawami. 
5 Dałem ci inne polecenie: Aby wasza dusza wiedziała, jak porzucić swoje ciało, kiedy nadejdzie czas 
jego odwołania ─ aby, kiedy wasza dusza będzie musiała przekroczyć progi zaświatów, wiedziała, jak 
wyrzec się swoich więzów z ziemią. Zaprawde, zaprawde, powiadam wam! Gdy dusza odłączy się od 
ciała, nie staje się ślepa na dobra ziemskie. Wręcz przeciwnie, Mistrz mówi wam: "Pozwalam waszej 
duszy zdobyć większą wiedzę, aby jeszcze bardziej podziwiała dzieła stworzenia, aby jeszcze bardziej 
wnikała w sens życia, aby zaczęła ogarniać wszystko swoimi duchowymi skrzydłami, aby jej wzrok 
przekroczył te horyzonty, które na ziemi były jak granice dla jej inteligencji. Wtedy zaczyna 
prawdziwie kochać Ojca i Boskie Stworzenie prawdziwą uniwersalną miłością. Wtedy każda pozycja 
ludzka, klan czy klasa społeczna znika dla duszy. Wtedy nie kocha już tylko tych, którzy należeli do niej 
jako ziemskiej rodziny, a zaczyna kochać wszystkich swoich bliźnich miłością duchową. To jest miłość, 
której uczyłem was przez cały czas. Jeśli jednak są wśród was uczniowie, którzy mało Mnie słyszeli w 
tym czasie i dlatego obawiają się, że nie będą w stanie oddać sprawiedliwości Mojemu dziełu, ani go 
zrozumieć, i dlatego zazdroszczą tym, którzy często Mnie słyszeli, którzy często otrzymywali Moje 
słowo w tym czasie, mówię im zgodnie z prawdą: Nie martwcie się! To, czy uczniowie słyszeli mnie 
często, czy mało, nie ma znaczenia. Wystarczy bowiem chwila oświecenia, aby twoja dusza została w 
tym momencie przemieniona i stała się mistrzem, niewyczerpanym źródłem miłości i inspiracji. 
6 Przynieś to słowo Moje dla pocieszenia i zaufaj mu, ty, który mało mnie słyszałeś! Albowiem 
zaprawdę powiadam wam: Spotkacie na swojej drodze tych, którzy ani razu nie słyszeli Mnie w tej 
Trzeciej Erze i zobaczycie, jak pojawiają się wśród nich wielcy apostołowie spirytualizmu, wielcy 



intuicyjni prorocy, wielcy natchnieni. Zobaczysz, jak dary Ducha Świętego przejawiają się wśród 
ludzkości i rozwijają się poprzez intuicję. Zobaczycie, jak ludzie komunikują się od ducha do ducha, a 
wtedy powiecie: "Jakie to szczęście, że my jesteśmy w stanie choć trochę usłyszeć Mistrza, bo ci bliźni 
nigdy nie słyszeli Go przez ludzki umysł." 
7 Czy nie pamiętacie, że Marek, choć nie należał do grona moich dwunastu wybranych, był wielkim 
apostołem mojej nauki? Dziecko apostoł, które umiało zachować w swoim sercu nauki Boskiego 
Mistrza, aby przelać je na papier i pozostawić ludzkości jako Złotą Księgę. W swoim dzieciństwie 
słyszał mnie w swojej ziemskiej niewinności, lecz pozwolił, by ręka Mistrza wypisała Boskie poselstwo 
w jego sercu. Czy nie pamiętacie, że Paweł, chociaż nie słyszał Boskiego Mistrza ani razu, nawrócił się. 
Chociaż był prześladowcą moich apostołów, kochał mnie i wzrastał wewnętrznie, aż stał się jednym z 
wielkich żołnierzy w mojej nauce. 
8 To samo stanie się w Trzeciej Erze. Pozostawię wam również księgę napisaną zewnętrznie 
materialnymi literami, a wewnętrznie oświeconą światłem Ducha Świętego, abyście mogli pić z tego 
źródła, abyście dzięki moim naukom mogli nabrać siły i duchowego światła do wielkiej walki, która 
was czeka. Wszyscy bowiem powinniście mieć ten sam stopień przygotowania, siły i wiedzy 
duchowej, aby zwrócić się do ludzkości, która stała się owocna poprzez ból, poprzez mądre próby, 
które istnieją na drodze każdego stworzenia. 
9 Chcę, aby kiedy nadejdą wielkie próby, to nie wy będziecie zaskoczeni, ale wasi bliźni; aby żadna 
korona ani płaszcz królewski nie onieśmieliły was, aby żaden szafot ani groźba nie przestraszyły was, 
aby żadne oszczerstwo nie uczyniło was tchórzliwymi, aby nie było żadnej zniewagi, która zraniłaby 
wasze serce. Wtedy świat będzie zaskoczony, gdy będę mógł objawić się przez was w mądrości, w 
pokorze, w sprawiedliwości i miłości. Ale tych cech nie chcę ujawniać jedynie poprzez Słowo ─ chcę, 
aby były obecne w waszych dziełach. Pamiętajmy, że w minionych czasach, w początkach 
chrześcijaństwa, to właśnie krew Mistrza, krew Jego uczniów i apostołów, krew męczenników 
"przemawiała" najlepiej. Bo serce człowieka było twarde, a jeśli prawda i słowo nie zostało 
zapieczętowane krwią, to nie uwierzono. 
Dziś ani Ojciec, ani świat nie zażądają twojej krwi, ani nie zażądają twojego życia, abyś mógł nim 
przypieczętować moją prawdę. Ale będą prosić o dowody, a wy musicie dać im te dowody, i muszą 
one być z miłości, z objawienia, z uduchowienia, ponieważ wasi bliźni ich pragną. Jeśli zaoferujesz 
krystalicznie czystą wodę, jeśli zaoferujesz chleb życia, świat ci uwierzy, a przez ciebie uwierzy we 
mnie. 
10 Powiedziałem wam, uczniowie, że będzie konfrontowany z wielkich kościołów i mniejszych sekt, 
ale nie bójcie się jednego lub drugiego. Prawda, którą wam powierzyłem, jest oczywista, Słowo, 
którego was nauczyłem, jest jasne i proste na zewnątrz, ale głębokie do nieskończoności w swoim 
znaczeniu, i są one silną bronią, z którą będziecie walczyć i zwyciężać. Lecz powiadam wam: 
powstanie na ziemi lud pełen materializmu i niewiary, który odmówi wam prawa do nazywania siebie 
Izraelem, zaprzeczy waszemu świadectwu, że byliście świadkami ponownego przyjścia Mesjasza, a 
tym ludem są Żydzi. Czy nie myślałeś o tym? Lud ten oczekuje pośród siebie przyjścia swego 
Mesjasza, swego Zbawiciela, który wymierzy mu sprawiedliwość i ponownie postawi go ponad 
wszystkimi narodami ziemi. Ten lud wie, że zawsze do nich przychodziłem, a w Trzeciej Erze 
powiedzą: "Dlaczego Bóg miałby przychodzić do innego ludu?". A oto Moje nauki! 
11 Już w pierwszych dniach waszego świata zacząłem formować nasienie Izraela w ludzkiej rasie. Z 
pokolenia na pokolenie pracowałem nad nim, doskonaliłem go, aż nadszedł czas, kiedy utworzyłem 
rodzinę dusz wybranych spośród wszystkich, aby rozpocząć tworzenie narodu. Z mądrością wybrałem 
każdą duszę, każdego człowieka, aby Mój lud był kompletny. 
12 Po tym, jak każda jego dusza została uformowana i wzmocniona przez Moje miłosierdzie, i 
rozwinęła się w swoich zdolnościach, a według tego czasu każde ciało zostało przygotowane z łaską, 
pozwoliłem mu rozprzestrzenić się po powierzchni ziemi. I do tego ludu zawsze mówiłem, zawsze 
szukałem możliwości bycia z nim i komunikowania się z nim poprzez jego patriarchów. Przemawiałem 
do plemion ludu przez ich królów i proroków, dając się poznać przez ich przywódców, aby zawsze 
prowadzić ich właściwą drogą, aby przypominać im, że jestem ponad wszystkimi stworzeniami, aby 
przypominać im o sprawiedliwości między nimi, aby ten lud był obroną innych narodów ziemi, aby był 



żywą pochodnią, która oświetli nawet ostatni zakątek planety, aby był błogosławieństwem dla 
wszystkich narodów i oazą pokoju dla wszystkich potrzebujących. 
13 Dla tego uświetniłem ją duchowo i fizycznie, dla tego dałem jej ziemię żyzną, obfitującą w mleko i 
miód. Sprawdziłem ją w jej wielkich przewinieniach, aby uczynić ją silną, aby ją uzbroić, aby poznała 
dobro i zło, światło i ciemność, obfitość i głód, wolność i poddaństwo, a także pozwoliłem, aby była 
kuszona, a w wielkich pokusach i konwulsjach, które dotknęły lud, niektórzy upadli, a inni pozostali 
mi wierni. Przez tych, którzy upadli, inni cierpieli; przez słabych, mocni byli utrapieni. Lecz gdzież była 
słabość jednych, a wierność i niezłomność drugich? Słabi popadli w rozwiązłe umiłowanie dóbr 
ziemskich, w niecne namiętności, w bezgraniczną żądzę władzy, w złe kulty, w kulty obłudne. 
Niezłomni byli tak w swojej pokorze, uznając i kochając Stwórcę za pomocą prostego kultu i zdrowych 
zwyczajów. 
14 Nigdy nie zostawiłem tego ludu bezbronnego, bo posłałem im proroków w ich cierpieniach, aby 
podnieść ich dusze, aby nie tracili nadziei i wiary we Mnie. Ale kiedy ci prorocy napominali 
zmaterializowanych, bogatych na ziemi, tych, którzy stali się próżni w ludzkiej chwale, byli przez nich 
odrzucani, prześladowani i często zabijani. 
Ale w sercach niezłomnych, wiernych, słowo tych proroków pozostało jak płonąca pochodnia, a przez 
wszystkich proroków Ojciec zapowiedział swoje przyjście do swego ludu, aby wyzwolić go z niewoli, 
aby przynieść mu sprawiedliwość, aby umieścić swoje królestwo w sercu każdego ze swoich dzieci. 
Ale te obietnice, te proroctwa, były różnie interpretowane przez dwie strony ludu. 
15 Teraz, gdy Pan przyszedł do swego ludu jako Mesjasz, jako Zbawiciel, niektórzy od dawna 
oczekiwali, że będzie On Bogiem miłości, sprawiedliwości i pokoju, Ojcem wszelkiej pociechy i 
balsamu. Inni spodziewali się, że będzie niezwyciężonym żołnierzem, wojownikiem, który podniesie 
swój lud i przyniesie go do zniszczenia wrogich narodów, które zdobyły i zdominowały lud Boży. 
Oczekiwali, że Jego ręce rozłożą wielkie ziemskie bogactwa, dobra doczesne, aby obdarzyć każde ze 
swoich dzieci i każde ze swoich plemion. Następnie, gdy Mesjasz pojawił się na ziemi pełen 
łagodności i w ludzkim ubóstwie, w całej największej pokorze, był On odczuwany i rozpoznawany 
jedynie przez wiernych i wytrwałych, których dusza i serce były otwarte na wysokie lekcje, Boskie 
poselstwo, które Pan przyniósł przez Jezusa. 
16 Ale wśród tych, którzy oczekiwali bogaty i potężny Bóg ziemi, wojowniczy mściciel wszystkich 
zniewag, że ludzie cierpieli, ich rozczarowanie było wielkie, a także ich odrzucenie. Ale ten Mistrz 
dobroci i pokory owinął wszystkich swoich ludzi tą samą miłością, gdy stwierdził, że podzielili się na 
królestwa. W Samarii, jak również w Judei On wydał swoje słowo, w jednym plemieniu, jak w innych 
wylał swoją miłość, Jego balsam, Jego cuda, nauki i proroctwa. 
Mimo to, nadal był odrzucany przez "cielesnych" Żydów, przez Żydów zmaterializowanych, przez 
tych, którzy drżeli w obliczu objawień Ducha, przez tych, którzy nie chcieli zobaczyć drogi, która 
prowadzi do Najwyższego. Z drugiej strony, był On znany i kochany przez tych, którzy oczekiwali na 
przyjście Królestwa Niebieskiego, Chleba Życia Wiecznego, Prawdy o wszystkich ludziach, Miłości do 
wszystkich stworzeń, i od tego czasu naród ten szedł swoją drogą w podziale. 
17 Konieczne było, aby Ojciec, po swoim odejściu (w Jezusie), wyrwał z rąk swego ludu ziemię, która 
została już powierzona ich przodkom. Dla niektórych została ona wyrwana jako zadośćuczynienie, a 
dla innych jako nagroda; ponieważ ta ziemia Kanaan, ta piękna Palestyna minionych czasów, została 
przygotowana przeze mnie dla ducha tylko jako obraz prawdziwej ziemi obiecanej. Kiedy te dobra 
zostały odebrane ludziom, materialistyczny Żyd został bezdomny na ziemi; ale druga część, wierni, 
którzy zawsze czuli Moją obecność, pozostali oddani Mojej Woli, bez bólu z powodu utraty tego 
dziedzictwa minionych czasów, wiedząc, że została im powierzona nowa łaska Ojca: dziedzictwo Jego 
Słowa, Boskiego Słowa, Jego ofiary, Jego krwi. 
18 W obecnym czasie, kiedy mój lud Izrael żyje już w Trzeciej Erze, widzę ich jeszcze podzielonych na 
dwie grupy: jedną zmaterializowaną, wzbogaconą dobrami ziemi jako ich wysokie zadośćuczynienie, 
sprawiającą, że nawet fundamenty świata drżą od ich potęgi, ponieważ oddali swoją siłę, swoje 
talenty, dary łaski, które Ojciec wylał na ich ducha, na służbę samych siebie, swoich ambicji, swojej 
wielkości. 
19 Oto jak ten naród, nawet w granicach swego materializmu, dał dowód siły w swych naukach, w 
swej woli, w swej inteligencji. Na dnie swego serca zachowuje urazę za dawne głody, zniewolenia, 



upokorzenia; ale dziś powstaje silny i dumny, aby upokorzyć inne narody, zastraszyć je swoją potęgą, 
zdominować. Dziś sam jest najedzony i z satysfakcją patrzy na miliony głodnych i na wielkie masy 
ludzi niewolników ─ niewolników ich złota, ich władzy, ich nauki i ich pragnienia prestiżu. 
Ale widzę też drugą część mojego ludu: niezłomnych i wiernych, tych, którzy zawsze czuli moją 
obecność, tych, którzy zawsze rozpoznawali moje przyjście wśród ludzi, tych, którzy wierzyli w moje 
objawienia i mimo wszystko byli mi posłuszni i wypełniali moje polecenia. 
Ta druga część to nie tylko wy, którzy byliście świadkami mojego objawienia się przez intelekt 
człowieka w tym czasie; ponieważ część duchowego ludu Izraela jest rozproszona po całej ziemi, a w 
miejscu, gdzie każdy z nich się znajduje, otrzymuje moją troskliwą miłość, czuje moją obecność, karmi 
się moim chlebem i oczekuje mnie, nie wiedząc skąd przyjdę, ani w jaki sposób, ale oczekuje mnie. 
Jednak ci, którzy dobrze wiedzą, jak przyszedłem, jak dałem się poznać, ci, którzy są przygotowani na 
nadchodzące czasy, to wy, którzy jesteście częścią 144 000 wybranych przeze Mnie z dwunastu 
plemion tego ludu, sto czterdzieści cztery tysiące, którzy staną przed licznym ludem Izraela jako 144 
000 kapitanów, którzy poprowadzą ich w duchowych zapasach Trzeciej Ery do wielkiej bitwy. 
20 Czy myślisz, że mój lud będzie podzielony na zawsze? Zaprawde, powiadam wam! Nie! Dla was 
przyszło pouczenie, światło i próby; dla tych przyszła moja sprawiedliwość i podobne nawiedzenia. 
Prowadzę ich teraz wielkimi krokami do przebudzenia ich ducha, a chociaż z pewnością w pierwszej 
chwili zaprzeczą Mojemu trzeciemu przyjściu na świat, tak jak zaprzeczyli drugiemu, mówię wam: Już 
niedługo nadejdzie czas ich nawrócenia. Żyją oni w swoich starożytnych tradycjach, ale ja widzę przez 
umysł i serce narodu żydowskiego i daję wam do zrozumienia, że trzymają się oni swoich tradycji 
bardziej z wygody i strachu przed duchowymi objawieniami niż z własnego przekonania. Odżegnują 
się od przejawów Poza; ale to, co im zaproponuję, to: wyrzeczenie się wszystkiego, co zbędne, 
praktykowanie miłosierdzia, miłości i pokory. 
21 Będziecie musieli stawić im czoło i obaj chwycicie za broń: jeden na słowo, na myśl, na modlitwę, 
na dowody; drugi na swój talent, swoją moc, swoją tradycję. Ale Ja będę obecny w tej konfrontacji i 
sprawię, że moja sprawiedliwość zatriumfuje, sprawię, że duch zatriumfuje, duch wzniesie się ponad 
ciało, ugnie się i ukorzy, a wtedy nastąpi pojednanie plemion Izraela, zjednoczenie ludu Pańskiego. Po 
przygotowaniu tego ludu, zaprawdę powiadam wam, będzie on wypełniał swoją misję, aż wypełni 
wielką misję, którą Bóg dał swojemu wybranemu ludowi od początku czasów, a którą jest bycie 
pierworodnym i powiernikiem objawień Pana, aby jako najstarszy z braci mógł przewodzić reszcie, 
dzieląc z nimi Jego łaskę i doprowadzając wszystkich do prawicy Ojca. 
22 Podzielony, lud nie mógł triumfować nad innymi ludami ziemi. Ale zaprawdę, powiadam wam: 
Chcę, abyście tak jak ci z Trzeciej Ery dali wielkie dowody swojej siły i światła w życiu ludzkim, tak i wy 
dali dowody swojego uduchowienia, że moc Ducha jest większa niż ludzkie siły, tak że w walce 
triumfuje nad nimi. 
23 Zrozumcie, ludzie, abyście mogli wypełnić misję, którą powierzył wam Ojciec, aby wasza dusza 
mogła wznieść się w pokoju, docierając w końcu do Mnie i kochając z Mojego Królestwa wszystkie 
stworzenia wszechogarniającą miłością, której uczę; uczę was kochać wszystkie stworzenia i kochać 
wszystkie stworzenia miłością, którą wam dałem 
24 Wiele rzeczy mówiłem do was w tym czasie, ale ze wszystkiego, co wam powiedziałem, 
wyciągniecie naukę, którą wam dałem w ten poranek łaski: Wszechogarniająca Miłość! 
25 Jak często Jezus był znaleziony przez swoich uczniów rozmawiających z różnych stworzeń sfery 
ziemskiej. Jak często Mistrz był zaskoczony w swoich rozmowach z ptakami, z korytarzem, z morzem! 
Ale oni wiedzieli, że ich Mistrz nie został uniesiony, wiedzieli, że w ich Mistrzu mieszkał Twórczy Duch 
Ojca, który dał język wszystkim istotom, który rozumiał wszystkie Swoje "dzieci", który otrzymywał 
chwałę i miłość od wszystkich stworzonych przez Niego. 
26 Jakże często uczniowie i lud widzieli Jezusa pieszczącego ptaka lub kwiat i błogosławiącego 
wszystko, a w Jego oczach dostrzegali spojrzenia nieskończonej miłości do wszystkich stworzeń! 
Uczniowie dostrzegali Boski zachwyt Pana, gdy widział siebie otoczonego tak wielką chwałą, tak 
wielką wspaniałością, która wypływała z Jego mądrości, a także często widzieli łzy w oczach Mistrza, 
gdy widział obojętność ludzi w obliczu takiej chwały, tępotę i ślepotę ludzkich stworzeń na tak wielką 
wspaniałość. Oni często widzieli Mistrza płaczącego, gdy widział trędowatego wylewającego łzy z 



powodu swego trądu, lub mężczyzn i kobiety użalających się nad swym losem, chociaż otoczeni byli 
sferą doskonałej miłości! 
27 Dobrze wiecie, że Moje Prawo uczy was kochać Mnie ponad wszystko, nie dlatego, że serce Ojca 
jest egoistyczne, ale dlatego, że musicie zrozumieć, że aby móc kochać stworzenie i siebie samych, 
musicie zrozumieć Moją miłość poprzez waszą, aby móc ją odczuwać wobec bliźniego. Dlatego w ten 
poranek łaski mówię wam: chcę, aby wasza miłość stała się wszechogarniająca ─ lecz we Mnie, 
miłując najpierw Mnie, potem siebie nawzajem, a następnie miłując wszystkich stworzonych przez 
Ojca, wszystkie stworzenia, dzieła doskonałe jako córki Ojca, a więc waszych braci i siostry. 
28 Dajcie wrażliwość waszej duszy i waszym uczuciom. Niech twoje ciało, choć przemijające w życiu, 
ma udział w tym orzeźwieniu, raduj się z istnienia, rozkoszuj się promieniami, którymi obdarza je 
natura, bądź nimi nasycony i odświeżony. Życie cielesne jest bowiem źródłem dobrodziejstw, ciepła, 
energii, jest pocieszeniem i pieszczotą, jest pokarmem, jest pokojem. 
29 Niechaj ciało wasze ucztuje na nim, niechaj bierze udział w tej uczcie, mówi wam Mistrz. Nie 
ukrywajcie go ani nie usuwajcie z natury, nie powodujcie, by odrzucało to źródło życia, nie pozwólcie, 
by odrzucało to, co dałem wam z tak wielką miłością. Wtedy zasypia w spokoju, gdy nadejdzie ten 
moment. 
Ale wasza dusza, z zaświatów, ze swego wyzwolenia, będzie nadal kontemplować materialne 
stworzenie bardziej niż wszystkie dzieła Ojca, i wtedy doceni je lepiej niż teraz. I chociaż nie będzie się 
już żywiło życiem materialnym, chociaż nie będzie musiało się nim zadowalać ani w nim żyć, to jednak 
będzie w harmonii ze wszystkim, będzie wszystko podziwiało i kochało w Ojcu. 
30 Moje Słowo zalewa cię pokojem i jest balsamem dla twojej duszy i dla twojego serca. 
Rozmawialiście ze swoim Panem i nadal rozmawiacie z Nim w języku duszy ─ tym języku, który 
zawiera w sobie cześć, który jest hymnem pochwalnym dla mojego Boskiego ucha, który jest 
pieszczotą dziecka wobec Ojca, który jest ręką wyciągniętą do Tego, który ma wszystko i może 
wszystko uczynić. 
Wyznajesz Mi, niczego przede Mną nie ukrywasz, bo wiesz, że Moje spojrzenie obejmuje wszystko, 
przenika wszystko, i odczuwasz skruchę wobec sumienia za przewinienia popełnione na ziemi. Ale 
zaprawdę powiadam wam: Ja, który codziennie od rana do rana liczę wasze dobre uczynki i wasze 
przewinienia, zapisuję więcej dobrych uczynków, a mniej złych. 
31 Nie stójcie w miejscu, o uczniowie! Jak zawsze wam mówiłem, niech wasza droga pozostanie 
mocno osadzona na ścieżce dobra i postępu, bo nadchodzą czasy, w których tylko dobro będzie 
pomagać człowiekowi, w których tylko cnota i prawda będą go podtrzymywać na drodze walki i 
sporu. 
Zbliżają się dni, kiedy oszustwo upadnie, kiedy fałsz, hipokryzja, samolubstwo, każde złe nasienie 
spotka swój koniec przez srogie nawiedzenia, upadki i ciosy. 
Dlatego Mistrz mówi do was: Stańcie się silni i mocni w dobrym! Bądźcie przekonani, ludu mój, że nie 
możecie otrzymać zła za dobro, które czynicie. Jeśli za dobro, które czynicie na ziemi, zbieracie zły 
owoc lub złą nagrodę, to ten zły owoc jest tymczasowy, nie jest ostatecznym owocem, mówię wam w 
prawdzie. Musisz wytrwać, aż zbierzesz plon. 
32 Bądźcie dobrymi robotnikami na polu Pańskim, czuwając zawsze nad robotnikami ziemi 
materialnej. Czy porzucają swoje już wykiełkowane nasiona z powodu przechodzącej burzy? 
Zaprawdę, nie! Czekają, aż zła pogoda minie, obserwują ją i modlą się o nią, i czekają na zbiory. A jak 
często to żniwo wytrwałości było naprawdę pełne błogosławieństw i obfitości! 
Bądźcie też tacy: mimo waszych dobrych uczynków, przyjmujcie nieszczęścia jako chwilowe burze, 
jako dowód waszej cnoty, ale zawsze ufajcie, że moje ziarno, które dobrze zasialiście, da wam dobre 
kwiaty i dobry owoc, gdy nadejdzie czas. 
33 Zaprawdę powiadam wam: dusza jest jak ziarno, jest jak ziarno, które znacie. Mówię teraz w 
sensie przenośnym. One też kiełkują, zakorzeniają się, rosną, kwitną i przynoszą owoce. Ale muszę 
wam powiedzieć coś jeszcze: nie wszystkie dusze kiełkują w tym samym czasie, nie wszystkie kwitną 
w tym samym czasie, ani nie wszystkie przynoszą owoce w wyznaczonym czasie. Niektóre robią to 
wcześniej, a inne później, nawet jeśli zostały zasiane w tym samym czasie. Zrozumcie to i zastosujcie 
to do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości siebie i całej ludzkości. Bo z tego wyciągniesz wielkie 
wnioski, wielkie objawienia i daleko idące odpowiedzi na pytania i wątpliwości ludzi. 



34 Jeśli wnikniecie w moje słowo nauczania z dnia dzisiejszego, odkryjecie w nim pewną intencję 
Mistrza: To wzmocnienie waszej duszy w niesieniu ludzkości prawdziwego objawienia reinkarnacji 
dusz. Intuicyjna wiedza o tym jest zachowana przez wszystkich ludzi. U wszystkich ludów ziemi 
podejrzewają oni tajemnicę, która zawiera przeszłość, teraźniejszość i przyszłość każdej duszy. Dla 
jednych jest to teoria, dla innych możliwość, dla jeszcze innych fantazja, a jeszcze inni całkowicie 
temu zaprzeczają. Jednak odkrywam, że zastanawiają się nad tą prawdą. 
35 Ludzkość tego czasu tworzy legendy, fantazje i nawet najbardziej opóźnione w rozwoju plemiona, 
nawet ludy ukryte w pierwotnych lasach, podejrzewają tajemnicę ponownego wcielenia duszy, a 
dzieje się tak dlatego, że ziemia została przygotowana, stała się płodna, ponieważ dusza ludzka w 
swoich przemianach była w stanie objawić swojemu ciału część tej "tajemnicy" ─ jak ją nazywasz ─. 
Teraz brakuje tylko tego, aby mój lud, moi pouczeni, moi wierni ─ ci, którzy zawsze na mnie czekali, 
którzy wiedzieli, jak przyjmować moje objawienia i nauki ─ przyszli, aby dać ludziom potwierdzenie 
tego żywymi słowami, przyczynami, prawdami. Wtedy ludzie obudzą się do nowego poznania, do 
nowego życia, które jest niczym innym jak Królestwem Bożym w sercu człowieka, Królestwem 
Duchowym w duszach samych ludzi. 
36 Przemawiam do was tym samym słowem, którym przemawiałem w Drugiej Erze. Wszelkie dobro 
wypływa z Mojego słowa. Jeśli szukacie w nim balsamu, Mój uzdrawiający balsam spływa 
niewyczerpanie na wasze cierpienia. Jeśli prosiliście mnie o nieobecnych chorych, będą oni nieobecni 
dla waszego ciała, ale nie dla mojego ducha ani waszego, a w nich jest moja moc uzdrawiania. Jeśli 
prosicie Mnie o Moje błogosławieństwo lub Moją ochronę dla waszych przedsięwzięć, zaprawdę 
powiadam wam, Moja miłość i Moje światło jest nad nimi. Biorę cię za rękę, bo ufasz we mnie jak w 
zbawczym przewodniku, a ja naprawdę poprowadzę cię do zwycięstwa. Będę cię umacniał w sidłach i 
w próbach, i będę cię zachęcał. 
37 Prosicie Mnie za tych, którzy są nieobecni, którzy są "robotnikami", którzy są uczniami w Moim 
Dziele Duchowym. Jestem tam z nimi, byłem na ich drodze, w ich modlitwie, w wypełnianiu ich misji. 
Jak pochodnie światła umieściłem ich w obcych wam narodach, aby byli jak aniołowie pokoju, jak 
strażnicy otoczeni Moim światem duchowym. Od chwili wyjścia są oni inspirowani przez swoich 
aniołów stróżów, tak że ich ziemskie i duchowe kroki na drodze są bezpieczne, i dlatego, gdy Mistrz 
wzywa ich do wypełnienia misji, pracownicy ci mogą z satysfakcją powiedzieć: "Ojcze, pracowaliśmy 
w Twoim imieniu". 
Kiedy wrócą do tej ziemi? Mistrz przygotował drogę i czas, i oni znów będą pośród was, a ich słowa 
odbiją się echem w waszych sercach jako świadectwo wielkich objawień danych im przez Ojca ─ 
wielkich cudów, które widziały ich oczy, i to doda wam sił, będzie zachętą na przyszłość, kiedy wy 
również przekroczycie granice i wyruszycie do innych bratnich wspólnot. 
38 Skoro wyróżniam was moją miłością, skoro okrywam was moim płaszczem w tym czasie próby, 
jakże nie miałbym okryć całego świata moim miłosierdziem? Skoro uczę was, którzy jesteście obecnie 
istotami ludzkimi, wszechogarniającej miłości, to jak Mistrz mógłby zajmować się tylko niektórymi, a 
o innych zapomnieć? Moje spojrzenie spoczywa na wszystkich i mój płaszcz podobnie, mój balsam 
przelewa się przez wszystkich, pod moim płaszczem pokoju niektórzy czują go i używają go. Inni 
prowadzą wojny, niszczą jedni drugich i obrażają się nawzajem. 
39 Pytacie Mnie: "Ojcze, dlaczego w tym Roku Pojednania, w tym Roku Zjednoczenia Duchowego i 
Miłości, który ludzkość nazwała 'Rokiem Świętym', ludzie pogrążają się w morderczych wojnach?". 
Mistrz odpowiada ci: Czuwaj i módl się! Dziś jeszcze nie jesteście w stanie wniknąć w sens tych prób, 
lecz zaprawdę powiadam wam, dusza ludzka jest już bliska przebudzenia, a do tego potrzebne jest 
jeszcze trochę bólu, potrzebne jest opróżnienie tego kielicha, który ludzie przygotowują sobie w tym 
czasie. Będą swoim własnym przebudzeniem, będą swoim własnym sędzią, będą swoją własną skalą 
osądu. Pozwalam, by tak było, wybaczam im i pieszczę ich. Wlewam w nich moje światło, aby, jeśli 
jest możliwe, aby przez moje światło doszli do prawdy, doszli do niej w ten sposób, a nie przez ból. 
40 Gdy wzejdzie Mój Uniwersalny Promień, pozostawię wam wylanie z zaświatów waszego 
duchowego pokoju i błogosławieństw na całą ludzkość. 
41 To jest moja lekcja. Podążaj dalej za moimi naukami! Podążajcie krok po kroku i upewnijcie się, że 
w waszym sercu i w waszej duszy duchowe zjednoczenie ze wszystkim nabiera coraz większej siły i 
wagi. 



Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 333 
 
1 Przyjdźcie do Mnie, gdy jesteście zmęczeni. W słowie Moim znajdziesz balsam, pocieszenie i 
pieszczotę. Zapewniam was, że po wysłuchaniu Mojej nauki poczujecie się wzmocnieni, aby z wiarą 
podjąć drogę, która doprowadzi was do objęcia Mojego Królestwa. 
2 Są to chwile, kiedy wiele serc przychodzi z pragnieniem Mojego objawienia się, kiedy daję dowody 
Mojej Obecności, sprawiając, że czują Mojego Ducha bardzo blisko ich, zaskakując ich ostrością 
Mojego spojrzenia, kiedy czytam w każdym z nich ich przeszłość, ich smutki, ich prośby i ich potrzeby. 
3 Wielu z nich uwierzyło, słysząc Mnie tylko dlatego, że znaleźli prawdę w Moim Słowie. Jednak wielu 
innych zwątpiło, mimo że przejawiałem się przed nimi z tak wielką jasnością. Te serca pytam w tej 
chwili: "Jakiego dowodu potrzebujesz, aby we Mnie uwierzyć?". Lecz oni Mi odpowiadają: "Abyś nam 
dał to, na co wszyscy czekają z utęsknieniem". 
4 O wy, ludzie! Co by się z tobą stało, gdybym robił tylko to, czego pragniesz? Udzielę wam jednak 
trochę z tego, o co prosicie, aby udowodnić wam, że Ten, którego słyszeliście podczas tych 
manifestacji, był waszym Mistrzem. 
5 Czy konieczne jest, abym czynił cuda i cudy, abyście nazywali Moje dzieło, ponieważ wydaje się ono 
nadprzyrodzone dla waszych oczu, cudowne i prawdziwe? Czy też wystarczy, że mówię do ciebie po 
prostu, że pozwalam Mojej Esencji wejść do twojej duszy i sprawić, że poczujesz Moją Obecność w 
najgłębszym wnętrzu twojego serca? 
6 Mogę dać ci wszystko, o co mnie poprosisz. Ale mogę ci dać tylko to, co jest naprawdę dla dobra 
twojej duszy. 
7 Nauczcie się modlić i medytować w tym samym czasie, tak aby wiedza i zrozumienie ujawniły się w 
każdym z was. Tylko ci, którzy wiedzą, nie wątpią, ani nie ufają. Wątpliwości biorą się z niewiedzy, a ja 
nie chcę, abyście żyli dłużej w ciemnościach niewiedzy. Czy widzicie, dlaczego nie chciałem dokonać 
na waszych oczach tych dzieł, które nazywacie cudownymi? Bo dzięki nim tylko sprawiłbym, że 
uwierzylibyście, że je zrobiłem, ale wasza ignorancja pozostałaby taka sama. Wolałem ofiarować wam 
cud ukryty w znaczeniu Mojego Słowa, abyście szukając go mogli znaleźć mądrość i światło, wiedzę, 
objawienie i prawdę. Bo wtedy wszystkie niepewności i wątpliwości się rozwieją. 
8 Zrozumcie teraz, dlaczego chciałem was wezwać po raz trzeci, abyście usłyszeli Moje Słowo, 
wiedząc dobrze, że jest w nim zawarte wszystko, czego wasza dusza i serce może pragnąć lub 
potrzebować. 
9 Nie bądźcie złymi uczniami w moim nauczaniu; bądźcie wyrozumiali i rozeznający, tak że wasz sąd 
może być słuszny. 
10 Jesteście świadkami tego słowa, abyście nie milczeli, gdy zostaniecie wezwani do udzielenia 
informacji o nim. 
11 Zapewniam cię: Jeśli podejmiecie się wniknąć z zainteresowaniem i miłością w znaczenie tych 
nauk, odkryjecie na każdym kroku prawdziwe cuda duchowej mądrości, doskonałej miłości i boskiej 
sprawiedliwości. Jeśli jednak spojrzycie na te objawienia obojętnie, nie dowiecie się wszystkiego, co 
one zawierają. 
12 Nie przechodźcie obok mojego objawienia, jak wielu z was idzie przez życie: widząc, nie widząc, 
słysząc, nie słysząc, i myśląc, nie rozumiejąc. 
13 Mieszkańcy ziemi są świadkami tego, jak wiele cudów i dóbr w nich umieściłem. Ale tylko ci umieją 
docenić ich bogactwo i odkryć ich tajemnice, którzy interesują się nimi z pragnienia wiedzy, chęci 
odkrywania i dla własnego zbudowania. To właśnie oni radują się, gdy na każdym kroku odkrywają 
nowe przejawy Bożej mocy, mądrości i dobroci. 
14 Powtarzam wam, że w tej Trzeciej Erze nie przyszedłem czynić niewytłumaczalnych cudów lub 
zewnętrznych cudów, aby wam zaimponować lub zadziwić was, lecz aby przynieść wam słowo proste 
w swej formie, lecz głębokie w swej treści, które należy studiować w świetle sumienia. Tym samym 
daję wam kolejny dowód na moją prawdomówność. Musicie bowiem wiedzieć, że ostrzegałem 
ludzkość w tamtej Drugiej Erze, zapowiadając jej, że na świecie pojawią się fałszywi prorocy, którzy 
będą czynić cuda, aby zwieść ludzi i sprawić, że uwierzą, że Ja jestem. 



15 Nie przyniosły tego rodzaju cuda, ani nie zmusiłem nikogo do wiary w to słowo, ani nie 
próbowałem szerzyć strachu, jeśli nie pójdziesz za mną. Ja tylko spełniłem obietnicę daną ludziom, 
aby zesłać Ducha Prawdy, który wyjaśni im to wszystko, czego oni nie zrozumieliby dobrze lub źle 
zinterpretowali. 
16 Tu masz moje obiecane słowo. Szczęśliwi są ci, którzy umieją wniknąć w jego znaczenie. Zaprawdę 
bowiem, powiadam wam, tam znajdą Moją Boską Obecność. 
17 Mistrz mówi do ciebie niestrudzenie o twojej misji. Niektórzy z was okazują mi swoje 
posłuszeństwo z radością, inni ze smutkiem przedstawiają mi swoje próby, a ja umieszczam w was 
moją siłę. Bądź silny, mówi do ciebie Mistrz. Próby miną. Miejcie nadzieję, a otrzymacie; walczcie, a 
zwyciężycie. 
18 Wlałem Siebie w twoją duszę, aby zanieść orędzie do ludzkości; czeka ono na Moich wybranych. 
Przygotuję cię Moim słowem, a twoja dusza będzie zawsze oświecona. Gdy wasze myśli i wasza dusza 
będą w harmonii z waszym duchem, staniecie się jednym i uduchowienie będzie w was. Będziecie 
zwierciadłem ludzkości i dobrymi uczniami, będziecie szerzyć moje nauki. 
19 Pracujcie, umiłowani ludzie, lecz Ja trzymam nagrodę w Moim Boskim Mieszkaniu. Tam powitają 
cię aniołowie. 
20 Mieszkałem w tobie skarb o ogromnej wartości. Niektórzy z was nie czują się godni Mojego 
miłosierdzia, ale Ja wam mówię: Jesteście Moim najcenniejszym dziełem. Postępujcie zgodnie z moją 
nauką, a zobaczycie, że wasze dzieła będą pełne światła, w nich będzie prawda. Na razie jesteście 
jeszcze jak małe dzieci, później będziecie uczniami. Ale moje nauki nie mają granic, bo światło mojego 
Ducha Świętego będzie świecić w twojej duszy na zawsze. Ja jestem Drogą i Światłością, a każdy, kto 
do Mnie przychodzi, znajduje pokój i zadowolenie w swoim życiu. 
21 Wy, którzy jesteście w cieniu potężnego drzewa, które jest moim pouczeniem, jesteście 
przeznaczeni, aby się nim opiekować, aby je pielęgnować i aby jego gałęzie rozprzestrzeniały się 
codziennie, aby mogły dać schronienie wędrowcowi, który zbliża się z trudem, aby otrzymać ich cień. 
Jeśli chcecie, żeby owoce tego drzewa, którym jest moje Boskie Słowo, rozmnożyły się, powinniście 
być przygotowani. Wtedy zobaczysz, że jego gałęzie nadal rozprzestrzeniać tak, że tłumy mogą przyjść 
i karmić się jego owoców. 
22 Mówię do was w przenośni, abyście mogli zgłębić i zrozumieć moje nauki. Moje boskie światło 
będzie was inspirować, abyście mogli przemawiać do swoich bliźnich i dawać im świadectwo o moim 
objawieniu się jako Ducha Świętego. Pracujcie z największym oddaniem i przygotowujcie się coraz 
bardziej do uduchowienia. 
23 Przychodzicie do Mistrza, aby słuchać i uczyć się. Ale później przekażecie naukę, której wam 
udzieliłem. Ponieważ serca nadal są twardymi skałami, a dusze nadal są spowite w ciemności, dlatego 
konieczne jest zerwanie łańcuchów i uwolnienie ich ─ konieczne jest wskrzeszenie "umarłych" i 
nawrócenie tych, którzy zgrzeszyli. 
24 To jest wasze posłannictwo, umiłowany ludu. Nie czujcie się słabi i nie mówcie po 1950 roku, że 
wasza praca dobiegła końca. Nie miejcie pragnienia odpoczynku, bo macie jeszcze wiele do zrobienia, 
aby moje światło mogło oświecić całą ludzkość. 
25 Moja Obecność była wśród was, abyście słysząc moje słowo poprzez ludzką zdolność pojmowania, 
byli przygotowani do wypełnienia waszej misji, aby ludzkość, gdy ponownie za waszym 
pośrednictwem otrzyma moje nauki, mogła osiągnąć uduchowienie. 
26 Wy jesteście Moimi małymi uczniami, którym codziennie daję inną lekcję, inną stronę tej Księgi 
Życia, do której zawsze zaglądają jasnowidze, kiedy mówię wam o prawdziwym życiu. 
27 Pozwoliłem moim "złotym piórom" spisać moje słowo, które dałem wam w tej Trzeciej Erze, z 
którego powstanie Trzeci Testament, który później trafi do rąk ludzi. Jutro nowe pokolenia będą ją 
studiować i będą wiedziały, jak przestrzegać jej moralności, będą wiedziały, jak się uduchowić i będą 
czuły, że Ojciec jest z nimi. Powierzę je aniołom stróżom i doradcom, którzy będą czuwać nad ich 
prawami i ochroną ludzkości. 
28 Umiłowany ludu, ty jesteś tym uczniem, którego przygotowuję od początku Mojego 
przepowiadania, abyś po zakończeniu etapu Mojego Słowa czuł Mnie w swojej duszy 



29 Rok 1950 osiągnął punkt kulminacyjny. Jest to rok, który zgodnie z moją wolą został naznaczony 
jako ostatni mojej proklamacji przez umysły i usta tych nosicieli głosu. Jest to rok wspomniany tysiąc 
razy w moim słowie, aby żaden kościół nie zaprzeczył ostatniemu dniu mojej manifestacji. 
30 Słowo, które wylało tyle balsamu na wasze rany, wkrótce nie będzie już słyszane. Głos, który był 
waszym duchowym orzeźwieniem i pocieszeniem, teraz wkrótce ustanie. Nie macie jednak ani przez 
chwilę okazywać niezadowolenia z tego powodu, lecz raczej macie pokornie uznać, że jeśli moją wolą 
było zesłanie wam tego światła na pewien czas, to i ono będzie miało swój koniec zgodnie z moją 
wolą. 
31 Nie mów, że czas, w którym dałem ci się poznać słowami, wydaje ci się krótki, bo nie możesz Mi 
przypisywać niedoskonałości w Moich postanowieniach. Czy myślicie, że nie wiedziałem, że kiedy 
nadejdzie rok 1950, będziecie nieprzygotowani? Nie, uczniowie, ja wiedziałem wszystko. Niemniej 
jednak Moją wolą było wyznaczenie tego roku jako ostatniego, a ty musisz zrozumieć ten zamiar jako 
doskonały. 
32 W tamtej Drugiej Erze zapowiedziałem też Moje odejście Moim apostołom z wyprzedzeniem, choć 
wiedziałem, że są jeszcze słabi. Dowodem tego było to, że jeden z nich zwątpił w Moją Boskość i 
poczuł się zawiedziony w swoich materialnych oczekiwaniach. Kiedy przekonał się, że obiecane 
przeze mnie skarby nie są z tego świata, postanowił wydać mnie wrogom Mojej Nauki, zaślepiony 
pieniędzmi, którymi mogliby wynagrodzić jego służbę. 
33 Wiedzcie, czy nie było też ciemności w tym sercu, które wyznaczyło cenę w pieniądzach za życie 
swego Mistrza. 
34 Potem, gdy zostałem aresztowany przez ten tłum, aby stawić się przed kapłanami i władcami, 
widziałem, jak zamieszanie i konsternacja ogarnęły innych moich uczniów, którzy przejęci strachem 
uciekli i ukryli się. Kiedy Piotr został odkryty jako jeden z tych, którzy mi towarzyszyli, zaparł się mnie i 
przysiągł, że nigdy mnie nie widział. 
35 Wszystko to było dowodem na to, że w czasie mojego odejścia uczniowie nie osiągnęli jeszcze 
dojrzałości. 
36 Powodem tego było to, że te trzy lata, które trwał mój czas głoszenia, zostały ustalone w celu 
dostarczenia boskiego przesłania dla ludzkości, ale nie dlatego, że uczniowie osiągną największe 
wzniesienie i doskonałość w tym samym okresie. 
37 Te trzy lata były przygotowaniem do czasu walki, która miała nadejść po moim odejściu. 
38 Ofiara Moja została dokonana, ale wiedząc, że serca te potrzebują Mnie bardziej niż kiedykolwiek, 
bo powstała w nich burza wątpliwości, cierpień, zamętu i obaw, natychmiast zbliżyłem się do nich, 
aby dać im jeszcze jeden dowód nieskończonego miłosierdzia Mojego. W miłości i współczuciu Moim 
dla tych dzieci Słowa Mojego uczłowieczyłem się, przyjąwszy postać lub podobieństwo tego ciała, 
które miałem na świecie, i uczyniłem się widzialnym i słyszalnym, a słowami Moimi rozpaliłem wiarę 
w tych duszach odrzuconych. Była to nowa lekcja, nowy sposób przekazywania Mnie tym, którzy 
towarzyszyli Mi na ziemi; a oni czuli się wzmocnieni, zainspirowani, przemienieni przez wiarę i 
poznanie Mojej prawdy. 
39 Mimo tych dowodów, których wszyscy byli świadkami, znalazł się jeden, który uparcie zaprzeczał 
potwierdzeniom i dowodom, jakie dawałem duchowo Moim uczniom, dlatego trzeba było pozwolić 
mu dotknąć Mojej duchowej obecności nawet zmysłami fizycznymi, aby mógł uwierzyć. 
40 Lecz nie tylko wśród uczniów, którzy byli bliżej Mnie, zrodziło się to zwątpienie ─ nie, także wśród 
tłumów wyznawców, w miejscowościach, w miastach i wsiach, wśród tych, którzy otrzymali dowody 
Mojej mocy i poszli za Mną ze względu na te dzieła, powstało zamieszanie, niespokojne pytanie, 
konsternacja; nie można było wyjaśnić, dlaczego wszystko skończyło się w ten sposób. 
41 Współczułem im wszystkim i dlatego, podobnie jak najbliżsi Moi uczniowie, dałem im dowód, że 
nie oddaliłem się od nich, chociaż nie wspomagałem ich już jako człowiek na ziemi. W każdym domu, 
w każdej rodzinie i w każdym narodzie objawiałem się sercom, które we Mnie wierzyły, na wiele 
sposobów uświadamiając im moją duchową obecność. Wtedy rozpoczęła się walka tego ludu 
chrześcijan, którzy musieli utracić swego Mistrza na ziemi, aby powstać i głosić prawdę, którą On im 
objawił. Wszyscy znacie ich wielkie dzieła. 
42 Wy też będziecie musieli stracić to głoszenie, aby móc wyruszyć na świadectwo o Moim słowie. 
Ale zanim wyruszycie, Ja dam się poznać mojemu ludowi, duchowi w duchu, aby usunąć jego 



wątpliwości, poprawić jego błędy i uwolnić go od pomyłek. Bo powtarzam wam, że i wy nie będziecie 
przygotowani, gdy pozwolę, by moje słowo się skończyło. Dlatego znajdą się zdrajcy, którzy się Mnie 
zaprą i będą wątpić w Moje objawianie się z ducha na ducha. Ale Ja was zainspiruję i dam wam nowe 
dowody Mojej prawdy, abyście również powstali pełni miłości, wiary i duchowości do walki, która 
was czeka. 
43 Usłyszcie mój głos, ludzie, zstępuje on, aby napełnić was odwagą i męstwem do walki, którą 
musicie wkrótce podjąć. Droga czeka na was, czas waszego spełnienia się zbliża i musicie być silni. 
44 Moje Słowo, które jest już wyciśnięte w twojej duszy, będzie twoim przewodnikiem. Będzie cię 
prowadzić krok po kroku, aż osiągniesz szczęśliwy cel, który ci wyznaczyłem, abyś mógł zamieszkać w 
światłości na zawsze. 
45 Każdy z tych, którzy Mnie usłyszeli i poznali Boskie pouczenie, będzie ambasadorem Mojego słowa 
na tej drodze. Jego serce będzie podróżującym tobołkiem pełnym darów błogosławieństw, które 
wyleją się na jego bliźnich w potrzebie zdrowia, pokoju i pocieszenia. 
46 Moi uczniowie będą przemierzać wielkie odległości w drodze do miast i narodów, gdzie nie 
wiedząc o tym, będą oczekiwać na nich wiele serc. Kiedy już będziecie na waszej misyjnej drodze, nie 
będziecie musieli nikogo pytać, czy jesteście na właściwej drodze, czy też zgubiliście drogę, ponieważ 
Duch Święty was oświeci, a Moje Słowo pouczy was o wszystkim, co macie czynić. 
47 Miłosierdzie, z jakim traktujecie waszych bliźnich, zostanie przeze mnie nagrodzone cudami i 
dziełami, które poruszą nawet najtwardsze i najzimniejsze serce. 
48 Teraz będziecie mogli wyjaśnić sobie, dlaczego przez długi czas poddawaliście się oczyszczeniu. 
Jest bowiem absolutnie konieczne, aby ci, którzy mają zamiar mówić o czystości, mieli czystość w 
swoich sercach, a ci, którzy chcą wprowadzić pokój i harmonię w domach, mieli pokój w sobie. 
49 Moje słowo napełnia was odwagą, gdyż nadszedł czas, abyście pojawili się na ziemi jako posłańcy i 
apostołowie uduchowienia. Ludzkość jest wypełniona terrorem poprzez wojny, głód i zepsucie 
moralności. 
50 Nie może zabraknąć ci odwagi w obliczu bólu, nieszczęścia i śmierci. Bo właśnie wtedy światło, 
które macie w sobie, zabłyśnie i oświetli życie waszych bliźnich. 
51 Szczęśliwy niech będzie ten lud, bo w nim spełnią się proroctwa czasów minionych, w których 
powiedziano, że na ziemi ukaże się lud Boży, a błogosławieni są ci, którzy będą mogli go zobaczyć i 
przyjąć, bo pozostaną zjednoczeni z moim ludem. 
52 Nic nie jest niemożliwe dla Mojej mocy. Dlatego będę was przenosił z jednego punktu do 
drugiego, będę was prowadził i sprawię, że dotrzecie tam, gdzie wasza obecność jest potrzebna. W 
każdym bowiem dziecku tego ludu ześlę pociechę tym, którzy cierpią ─ tym, którzy od dawna 
oczekują nadejścia sprawiedliwości i pokoju na ziemi. 
53 Gdy mój lud dotrze do narodów i zbliży się do swoich bliźnich, będzie zaskoczony, że znajdzie w 
ludziach pewne przygotowanie lub gotowość do zrozumienia tej nauki. Wynika to z naturalnej 
ewolucji, którą osiągnęło każde stworzenie, oraz z nieustannej wibracji mojego Ducha nad ludzkością. 
54 Z ludzi dzisiejszych, pozbawionych duchowości i miłości, wyprowadzę pokolenia przepowiedziane 
tyle razy przez Moje Słowo. Ale zanim to nastąpi, będę pracował nad tymi narodami, które dziś źle 
oceniają, prowadzą wojny i niszczą się nawzajem. 
Wtedy, gdy wykonanie Mojego wyroku przejdzie nad wszystkimi, a chwasty zostaną wyrwane z 
korzeniami, powstanie nowa ludzkość, która nie będzie już nosiła w swojej "krwi" nasion niezgody, 
nienawiści czy zazdrości, ponieważ "krew" jej rodziców została oczyszczona w tyglu bólu i pokuty. 
Przyjmę ich i powiem im: "Proście, proście, a będzie wam dane", jak powiedziałem wam w Drugiej 
Erze. Ale dziś dodaję: umieć pytać. 
55 Jakże niewielu było tych, którzy naprawdę wiedzieli, jak prosić. Nawet wy, którzy słyszycie to 
słowo, często nie wiecie, jak prosić i o co prosić. Jednak Ja, w moim miłosierdziu dla was, zawsze idę 
naprzód i daję wam więcej niż to, czego potrzebujecie, nawet jeśli nie zawsze jest to to, o co 
prosiliście. Bo tylko ja wiem, co jest najkorzystniejsze dla wszystkich. 
56 Prosisz o teraz, ja daję ci na przyszłość. Ty myślisz o swojej materialnej poprawie, ja myślę o swojej 
duchowej doskonałości. Mówię wam nie tylko, że dusza jest ważniejsza od ciała, ale że ciało powinno 
być zawsze na drugim miejscu. Wszystko to, co nie dotyczy duszy, jest wam dane dodatkowo. 



57 Daję ci wszystko. A o co proszę w zamian? Tylko po to, byście wypełnili swoją misję, wykorzystując 
z miłością to, co wam dałem, rozumiejąc, że to więcej niż wystarczy, by osiągnąć cel, który macie 
osiągnąć. 
58 Mówię do was właśnie jako ojciec, a nie jako sędzia, chociaż moje słowo niesie ze sobą 
sprawiedliwość. Na razie macie pracować z waszymi myślami i mieć zamiar polepszać się moralnie i 
duchowo. 
59 Twoja praca rozpoczęła się dzisiaj, nie czekaj do jutra, aby rozpocząć pracę dzienną, bo może być 
za późno, gdyż każdemu jest przydzielony tylko krótki czas na ziemi, aby go wykorzystać dla dobra 
duszy. 
60 Nazywam was "dziećmi światłości", ponieważ znajomość Mojej nauki daje wam zrozumienie życia 
jako całości. Dlatego niech nikt nie czeka, aż dotrze do ostatniej godziny swojego istnienia na ziemi z 
pustymi rękami, ufając w sen o śmierci lub nową szansę. Bo nic nie zmieni mojej sprawiedliwości. 
61 Jeżeli będziecie w stanie zrozumieć moją Naukę, da wam to wiele satysfakcji, wiele możliwości, 
abyście mogli rozwijać się w górę. Naucz się modlić przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, bo 
modlitwa jest doskonałym sposobem, aby poprosić Ojca, ponieważ to w nim tęsknisz za światłem i 
siłą, aby stawić czoła bitwie życia. 
62 W modlitwie, wkrótce przyjdzie do waszego zrozumienia oświecenie, które sprawi, że wyraźnie 
odróżnicie dobro od zła, to, co wskazane, od tego, czego nie powinniście robić, a to będzie 
najbardziej oczywistym dowodem, że wiecie, jak wewnętrznie przygotować się do słuchania głosu 
Ducha. 
63 Moja Nauka dociera do serca człowieka w Trzeciej Erze, aby nauczyć go drogi do osiągnięcia 
doskonałej komunii z Bogiem i wewnętrznej komunii z sumieniem, jako dowodu, że twoja dusza 
osiągnęła stopień rozwoju i umocnienia, jakiego nigdy wcześniej nie miała i który pozwala jej 
zrozumieć nowe objawienia Ducha Świętego. 
64 Droga jest wybrukowana i drzwi otwarte dla każdego, kto chce przyjść do mnie. 
65 Scieżka jest wąska, to już wiecie od dawna. Nie jest nikomu nieznane, że moje prawo i moja nauka 
są najbardziej czyste i nieugięte, tak że nikomu nie przyjdzie do głowy zmieniać ich według swojej 
wygody lub woli. 
66 Szeroka droga i szeroko otwarta brama są niczym innym jak tym, co prowadzi twoją duszę do 
światła, do pokoju i do nieśmiertelności. Szeroka droga to droga rozwiązłości, nieposłuszeństwa, 
pychy i materializmu, którą podąża większość ludzi, starając się uniknąć odpowiedzialności duchowej 
i wewnętrznego osądu sumienia. 
67 Ta droga nie może być nieskończona, ponieważ nie jest ani prawdziwa, ani doskonała. Dlatego też, 
ponieważ ta droga, jak wszystko co ludzkie, jest ograniczona, człowiek pewnego dnia dotrze do jej 
końca, gdzie zatrzyma się, by z przerażeniem pochylić się nad otchłanią, która jest końcem tej drogi. 
Wtedy w sercach tych, którzy już dawno zeszli z prawdziwej drogi, wybuchnie chaos. 
68 W niektórych będzie skrucha, dzięki której znajdą wystarczająco dużo światła, aby się uratować, w 
innych będzie przerażenie z powodu końca, który uznają za niesprawiedliwy i nielogiczny, a jeszcze 
inni będą bluźnić i buntować się przeciwko Bogu. Zaprawdę powiadam wam, będzie to początek 
powrotu do Światła. 
69 Błogosławię was, uczniowie Trzeciej Ery, którzy umiecie przekraczać progi tego świata, aby przyjść 
w pragnieniu mojego Ducha. Zapraszam was do modlitwy dzień po dniu, do gromadzenia się razem, 
aby zgłębiać moje Słowo i rozważać je. Są to bowiem ostatnie chwile, kiedy będziesz ją miał w tej 
formie. 
70 Zapraszam was do wejścia do tajemnego skarbca, do mądrości, którą zawiera moje dzieło, abyście 
mogli poczuć się silni pośród bitwy, którą toczycie ─ w tej walce, którą toczycie. 
71 Lud wybrany, który ma za zadanie rozpalać światło w świecie, jest rozproszony po wszystkich 
narodach i otrzymuje wezwanie, by żyć wsłuchany w mój głos. Niektórzy usłyszą moje słowo przez 
moich nosicieli głosu, a inni będą pouczani duchowo. Ale wy wszyscy będziecie świadkami nadejścia 
proroctw, które zostały zapowiedziane na ten czas. Skieruję wasze kroki na tę samą drogę, a 
pewnego dnia spotkacie się i rozpoznacie. 
72 Żyliście przez wieki, zamieszkiwaliście ziemię przez wieki, i w tych czasach rozwijaliście się, i 
wreszcie jesteście w stanie rozpocząć duchową komunikację z waszym Panem i ze światem duchów. 



73 Powierzam ci wielką misję i oczekuję na twoje zrozumienie. Opierajcie wszystkie swoje działania 
na Prawie, które jest nieugięte i surowe. Tak przygotowany, idź swoją drogą z bojaźnią Bożą, ale z 
pewnością. Poczuj strach przed złamaniem Prawa, przed brakiem pilnej pracy. Ale miejcie też ufność, 
bo ja jestem przewodnikiem i wsparciem na drodze każdego z was. 
74 Masz tylko udział w teraźniejszości, ale Ja wiem, co będziesz przeżywał jutro i znam przeszkody, 
które napotkasz. Mówię wam, że jeśli będziecie mieli wiarę, będziecie mogli stawić czoło 
największym niebezpieczeństwom, będziecie mogli rzucić się w najbardziej niebezpieczne 
przedsięwzięcia, zawsze pewni Mojej opieki. 
75 Znoście wasze trudy z cierpliwością, a jeśli nie jesteście w stanie zrozumieć znaczenia waszych 
prób, módlcie się, a ja objawię wam ich znaczenie, abyście mogli je wewnętrznie potwierdzić. 
76 Nie udoskonaliliście się jeszcze, nie jesteście jeszcze "sprawiedliwi" i dlatego napotykacie nowe 
próby, które gładzą wasze serca i doskonalą wasze dusze. 
77 Izrael był wojowniczy od początku swej wielkiej wędrówki, a gdy zasłabł z powodu trudów drogi, 
mój głos dodawał mu otuchy, mówiąc do niego: "Moje silne ramię jest w twoim ramieniu". A gdy się 
modliła, czuwała i była posłuszna moim przykazaniom, cieszyła się moją łaską i przywilejami. 
78 Teraz żyjesz w czasach przepowiedzianych i nie wolno ci wątpić. Teraz książka jest otwarta w jej 
ostatnich rozdziałach, tak, że można czytać z oddaniem i wziąć jego znaczenie. To są te ciężkie czasy, 
o których mówiłem państwu z wyprzedzeniem. Jednak mimo tych trudności chcę, abyście z radością i 
ufnością patrzyli w przyszłość. Ból wasz bowiem nie będzie trwał dłużej niż do granic wyznaczonych 
przez Moje Prawo miłości i sprawiedliwości. 
79 Módlcie się, abyście byli pełni pokoju i dobrej woli. Pomyśl, abyś mógł być pewien miejsca, które 
zajmujesz duchowo. Nie ma określonego czasu na osiągnięcie największej wysokości. Jeśli masz 
wiarę, możesz zrobić wielkie kroki na tej ścieżce. 
80 Moja manifestacja przez człowieka zakończy się w 1950 roku. Ale Era Ducha będzie trwała nadal, a 
po tym roku przyjdzie uwolnienie darów Ducha i przez to nawrócenie wielu dusz. 
81 Gałęzie, które się odłączyły od drzewa, znowu się do niego przyczepią; wszyscy do mnie 
dołączycie. 
82 Czuwaj nad moimi objawieniami, aby moja nauka pozostała czysta i nietknięta. Człowiek ma dość 
ograniczonych form kultu i poszukuje całości. On pragnie boskiej nauki, która zbawi go dziś w jego 
ludzkim stanie i jutro w jego stanie duchowym. 
83 Każdy, kto wznosi się z wzniosłymi pragnieniami lub aspiracjami, będzie wspierany, a ja wskażę mu 
najkrótszą drogę, aby mnie osiągnąć. 
84 Wypełniajcie Prawo, nawet jeśli musicie poświęcić swoje serce lub zmienić zwyczaje istniejące na 
tym świecie. Nie będziecie mieć kościołów ani miejsc kultu, nie będziecie ograniczać mojej nauki ani 
waszego pola pracy. Waszym domem będzie cały świat, waszą rodziną ludzkość, a waszym kościołem 
mój Boski Duch. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 334 
 
1 Ludzie, obudźcie się i uświadomcie sobie, że żyjecie w nowym czasie. 
2 Medytujcie i módlcie się, aby duchowe natchnienie mogło zajaśnieć w waszym wydziale umysłu. 
3 Obserwuj wszystkie rodzaje ludzkiej nędzy, bólu, potrzeb i niech twoje serce staje się coraz bardziej 
współczujące na widok bólu, który cię wszędzie otacza. 
4 Jeśli w głębi duszy odczuwasz hojne i szlachetne pragnienie czynienia dobra, pozwól temu 
impulsowi przejąć kontrolę i zamanifestować się. To dusza przekazuje swoje przesłanie, ponieważ 
znalazła chętne i gotowe ciało. 
5 Zrozum, że kiedy wyruszasz, aby siać ziarna mojej nauki, musi to być z tej miłości, która rodzi się z 
najczulszej części twojej istoty. Ale nie staraj się już dłużej czynić dobrze, ani dokonywać czynów ze 
względu na swoje zasługi, jeśli wynikają one z obawy przed karą, jeśli ich nie wykonasz. Nie ma w tym 
żadnej zasługi. Nie mów do mnie więcej, nawet do swojej duszy, że nie może znieść drobiazgów. 
Kiedy twoja dusza zrzuci swoją ludzką powłokę i wycofa się do swojego wnętrza w sanktuarium życia 
duchowego, aby zbadać swoją przeszłość i swoje żniwo, wiele z jej dzieł, które tu na świecie 
wydawały się jej doskonałe, godne postawienia przed Panem i godne nagrody, w chwilach tej 
introspekcji wydadzą jej się marne. Dusza zrozumie, że znaczenie wielu uczynków, które wydawały 
się jej dobre w świecie, było jedynie wyrazem próżności, fałszywej miłości, miłości, która nie 
pochodziła z serca. 
6 Jak myślicie, kto dał duszy oświecenie doskonałego sędziego, aby mogła sama siebie osądzić? Duch 
Święty, który w Godzinie Sprawiedliwości będzie wywierał na was wrażenie, abyście jaśnieli jasnością, 
jakiej nigdy wcześniej nie widzieliście ─ i to On powie każdemu, co było dobre, sprawiedliwe, słuszne i 
prawdziwe, co czynił na ziemi, a co było złe, niesłuszne i nieczyste, co zasiał na swojej drodze. 
7 Świątynia, o której przed chwilą wam mówiłem, jest świątynią Ducha Świętego, świątynią, której 
nikt nie może zbezcześcić, świątynią, w której mieszka Bóg i z której rozbrzmiewa Jego głos, a światło 
jaśnieje. 
8 Na świecie nigdy nie byliście gotowi wejść do tego wewnętrznego sanktuarium, ponieważ wasza 
ludzka osobowość zawsze szukała sposobów i środków, aby uniknąć mądrego głosu, który przemawia 
w każdym człowieku. Mówię do was: Kiedy twoja dusza pozbawi się swego okrycia, w końcu zatrzyma 
się przed progiem tego sanktuarium i zbierze się, aby wejść do niego i uklęknąć przed ołtarzem duszy, 
aby usłyszeć siebie, aby zbadać swoje uczynki w tym świetle, którym jest sumienie, aby usłyszeć 
przemawiający w sobie głos Boga jako Ojca, jako Mistrza i jako Sędziego. 
9 Żaden śmiertelnik nie może sobie wyobrazić tej chwili w całej jej powadze, przez którą wszyscy 
musicie przejść, aby rozpoznać to, co macie w sobie dobrego, aby to zachować, a także to, co musicie 
od siebie odrzucić, bo nie możecie już tego trzymać w duszy. 
10 Gdy dusza czuje, że staje przed swoim sumieniem, a ono przypomina jej o sobie z jasnością 
prawdy, czuje się zbyt słaba, by słuchać samej siebie, chciałaby, żeby nigdy nie istniała; w jednej 
chwili całe jej życie przemija przez jej świadomość, to, co pozostawiła za sobą, co posiadała i co było 
jej własne, a z czego musi się teraz ostatecznie rozliczyć. 
11 Uczniowie, mężowie, przygotujcie się już w tym życiu na tę chwilę, abyście nie zamienili tej 
świątyni w trybunał, gdy dusza wasza stanie przed progiem świątyni ducha, bo ból duszy będzie 
wtedy tak wielki, że nie będzie bólu fizycznego, który mógłby się z nim równać. 
12 Czuwajcie i módlcie się, medytujcie, przestrzegajcie moich nauk i nigdy nie dajcie się zwieść waszej 
próżności, która chce was przekonać, że pracujecie z prawdomównością, z miłosierdziem lub z 
miłością, gdy w rzeczywistości żadna z tych cnót nie jest obecna. 
13 Nigdy nie pamiętajcie w sercu waszym o uczynkach, które czynicie, i bądźcie zadowoleni z 
pierwszych rzeczy, które czynicie, abyście mogli iść w górę nieustannie w drodze waszej. 
14 Chcę, abyście zastanowili się nad tym wszystkim, co wam powiedziałem w tym nauczaniu, abyście 
zrozumieli, jak wasz sąd jest wykonywany w duchu. W ten sposób wyeliminujecie z waszej wyobraźni 
ten obraz, w którym wyobrażacie sobie trybunał pod przewodnictwem Boga w postaci starca, który 
każe dobrym dzieciom przechodzić po swojej prawej stronie, aby mogły cieszyć się niebem, a złych 
umieszcza po swojej lewej, aby skazać ich na wieczną karę. 



15 Teraz jest czas, aby światło dotrzeć do najwyższych części duszy i umysłu, tak, że prawda może 
świecić w każdym człowieku i może on przygotować się do wejścia do życia duchowego godnie. 
16 Wytykacie mi, że walka, którą prowadzicie w sercach waszych bliźnich, wydaje się bezużyteczna ─ 
mówicie im o uduchowieniu i staracie się usunąć z ich serc fanatyzm i bałwochwalcze akty kultu, a 
wkrótce po tym, jak ich pouczyliście, oni znowu klękają przed swoimi bożkami. 
17 Przychodzisz ze zranionym i uschniętym sercem, ale pielęgnujesz nadzieję, że w Moim Słowie dam 
ci nowe argumenty i nową broń do walki. 
18 Mówię wam, umiłowani uczniowie, w których widzę gorące pragnienie, aby Światło świeciło we 
wszystkich waszych bliźnich: Musicie uzbroić się w cierpliwość, aby czekać na upragniony moment 
oświecenia tych, za których tak bardzo się modlicie i prosicie. 
19 Oni też myślą, że jesteś w błędzie, bo widzą, jak modlisz się na świeżym powietrzu, i dlatego, że 
słyszą, jak mówisz o naukach i objawieniach, które nie są zapisane w książkach. 
20 Oni również modlić się za Ciebie i mówić do mnie, prosząc mnie, że nie może iść na manowce. 
21 Pytam was, uczniowie: "Jak myślicie, kogo bardziej słucham ─ was czy ich?". Wielu z was mówi do 
Mnie w swoim sercu: "Do nas, Mistrzu, ponieważ na drodze modlitwy bardziej zbliżamy się do 
prawdziwego". 
22 Dlatego mówię wam, uczniowie, że jednakowo słucham jednych i drugich, ponieważ wszyscy 
jesteście równi wobec Mnie, ponieważ kocham jednych tak samo jak drugich, i ponieważ widzę w 
was wszystkich lęk, że ktoś może zboczyć z drogi 
23 Jest to bitwa, ludzie, bitwa przepowiedziana, wielka bitwa, która wybuchnie nawet w domach, a 
nawet w łonie najbardziej kochających i zjednoczonych rodzin. 
24 Kto będzie zwycięzcą w tej bitwie? Nikogo. Zwycięstwo będzie zwycięstwem prawdy, światła, 
miłości i sprawiedliwości. Wszyscy zostaniecie pokonani przez te boskie siły. Ale ta właśnie pozorna 
porażka będzie twoim zwycięstwem. 
25 Dlatego Mistrz naucza was z wielką miłością, abyście byli przygotowani na czas po moim odejściu. 
Ale tak jak Ja obdarzyłem was moim miłosierdziem, tak wy będziecie prowadzić ludzi przez wasze 
uczynki miłości. 
26 Promień mój zstąpił na umysły wasze, aby przygotować dusze wasze, i rozdzieliłem między was 
moje dary łaski, abyście byli godni przebywać ze Mną w królestwie moim; Ja jestem tym, który was 
uczynił godnymi królestwa mego 
27 Także pokusa walczy wśród was, aby was sprowadzić z Mojej drogi. Ale Ja, jako Dobry Pasterz, 
wybrałem was ze wszystkich dróg i nie żądając od was, abyście posunęli się aż do ofiary z siebie, 
oczekuję waszej korekty, abyście mogli w pełni przyjąć Moją łaskę i stać się dobrymi uczniami, którzy 
jutro przyniosą ludzkości Moją naukę. 
28 Ja was wskrzesiłem, bo byliście umarli dla życia łaski. Przebaczyłem wam i przygotowałem was, 
abyście jutro mogli przemówić do ludzkości, która powstała i wypiera się swego Boga. Jestem 
nieznajomym nieznajomym, który puka do drzwi każdego serca, bo chcę, abyś poczuł Moją miłość. 
29 Ludzkość nie uznaje Mnie i zaprzecza Mojej obecności w tym czasie. Ale dam im poznać, że moją 
sprawiedliwość ukazuję z miłością i miłosierdziem, że nie przychodzę z biczem, aby zadać im ból, że 
chcę jedynie podnieść ich do życia w łasce i oczyścić ich krystalicznie czystą wodą, którą jest Moje 
Słowo, Moja Prawda. 
30 Swiat nie poznał Mojej nauki i żywił się bałwochwalstwem i fanatyzmem. Dlatego teraz przeżywa 
wielki tygiel i pije kielich cierpienia, bo jego materializm oddalił go ode mnie. 
31 Czeka cię wielka bitwa, Izraelu, bo będziesz świadczył o mojej prawdzie, usuniesz ciemności 
ludzkości i ukażesz jej moje światło. 
32 Ci, którzy nazywają siebie pasterzami ludzi, nie odczuli Mojej obecności, oni wciąż na Mnie 
czekają. Widzę jednak, że podają oni inną naukę niż ta, którą Mistrz powierzył ludzkości, a która 
wprowadziłaby was na drogę prawdy, gdyż uczy was kochać siebie nawzajem. 
33 Nie jest Moją wolą, aby świat pielęgnował światopoglądy, które odbiegają od Mojej nauki o 
miłości. To bowiem szkodzi duszy, a tym samym wypieracie się Mnie. Nie zdołaliście zgłębić Mojej 
nauki, wzgardziliście chlebem życia wiecznego, a ludzkość szuka Mnie w swoich synagogach, w 
swoich materialnych kościołach, które stworzyły ich własne ręce według ich rozumienia. Ale kiedy 
ludzkość mnie zrozumie i usłyszy moje wołanie? 



34 Po 1950 roku rozpocznie się wielka zapaść światopoglądowa, a wy, narodzie izraelski, wyruszycie 
w drogę ufając w moją Boskość. Nie wiesz, które z nich cię odrzucą. Ale czy istnieje jakieś ludzkie 
prawo, które mogłoby ukarać wasze dobre uczynki i dzieła, które czynicie na waszej drodze? Nie, bo 
to wy jesteście tymi, którzy mają usunąć ból ludzi, przynieść im mój pokój i sprawić, by w ludzkich 
sercach zakwitła miłość. 
35 Uczniowie: Zasada, której nauczyłem was w Drugiej Erze: miłujcie się wzajemnie, odnosi się do 
wszystkich działań w waszym życiu. Niektórzy mówią do Mnie: "Mistrzu, jakże mam kochać bliźniego, 
skoro jestem nic nieznaczącą istotą, której życie wypełnia praca fizyczna?". Tym moim dzieciom 
uczniom mówię: "Nawet w tej pracy fizycznej, która wydaje się być bez znaczenia, możecie kochać 
swoich bliźnich, jeśli wykonujecie swoje prace z pragnieniem służenia swoim bliźnim. 
36 Wyobraźcie sobie, jak piękne byłoby wasze życie, gdyby każdy pracował z myślą o czynieniu dobra, 
łącząc swój mały wysiłek z wysiłkiem innych. Zaprawdę, powiadam wam, nie byłoby więcej 
nieszczęść. Ale prawda jest taka, że każdy pracuje dla siebie, myśli o sobie i co najwyżej o sobie. 
37 Wszyscy musicie wiedzieć, że nikt nie może sam sobie wystarczyć i że potrzebuje innych. Wszyscy 
musicie wiedzieć, że jesteście głęboko związani z uniwersalną misją, którą musicie wypełnić wspólnie 
─ jednak nie zjednoczeni ziemskimi zobowiązaniami, ale zjednoczeni uczuciami, inspiracjami i 
ideałami, jednym słowem miłością do siebie nawzajem. Owoce będą wtedy dla dobra wszystkich. 
38 Mówię wam, ludzie, że nie powinniście pracować tylko dla siebie, że w swoim wysiłku powinniście 
starać się szerzyć światło wszystkim, którzy was szukają, bez czynienia różnic. Zaprawdę powiadam 
wam, kto więcej daje bliźniemu, więcej otrzyma ode Mnie, bo stosuje moją naukę w swoim życiu. 
39 Daję wam wystarczającą wiedzę, abyście mogli głosić przesłanie miłości, które wam posłałem w 
tym czasie. 
40 Ze Chrystus, który przyszedł w innym czasie, aby przynieść ludziom naukę o miłości, jest Duchem, 
który przemawia do was w tym czasie i daje się poznać przez wybrane organy intelektu, aby 
przekazać to przesłanie światu. To słowo, skromne w swej formie i proste w swym wyrazie, 
przywiedzie do zmysłów tę ludzkość, która jest daleka od uduchowienia. 
41 Zwracam się do wszystkich narodów i wszystkich wspólnot religijnych świata, aby przypomnieć im 
najwyższe przykazanie Mojego Prawa, które oznajmiłem Moim uczniom podczas ostatniej wieczerzy z 
nimi. 
42 Obecnie ludzkość jest w fazie przygotowań. To jest moja sprawiedliwość, która działa w nim, a 
ludzie tego nie zauważają. Ponieważ w swojej dumie, w swoim aroganckim materializmie, przypisują 
przypadkowi wszystkie wydarzenia w swoim życiu, które są dla nich nieuniknione. Ale wkrótce Moje 
wezwanie dotrze do ich serc, a wtedy podejdą do Mnie ze skruchą i będą prosić o przebaczenie ich 
pychy i ich wad. 
43 Będzie to godzina krzyża dla duszy człowieka, kiedy przez krótki czas doświadczy on absolutnej 
pustki po swoich wielkich rozczarowaniach, kiedy uświadomi sobie fałszywość swojego mniemania o 
sobie, kruchość swojej władzy, fałszywość swoich ideologii. Ale ten stan zamieszania nie będzie trwał 
długo, ponieważ wtedy pojawią się moi posłańcy i rozpowszechnią moje nowe przesłanie. 
44 Znowu, jak w czasach minionych, gdy posłańcy mojej nauki wychodzili ze wschodu i przynosili 
wiedzę o moim słowie na zachód, tak i w tym czasie świat ujrzy moich posłańców niosących światło 
tego poselstwa do narodów i do domów. 
45 Czy to wyda się dziwne dla ludzi, że teraz światło idzie z zachodu na wschód? Czy zatem nie uznają 
oni przesłania, które moi posłańcy przynoszą im w moim imieniu? 
46 Zaprawdę powiadam wam, jedynym światłem, które widzicie wschodzące ze Wschodu, jest to, 
które oświetla wasz świat, światło Gwiazdy Królewskiej. Albowiem Boskie światło, które oświeca 
duszę, emanuje ze Mnie i jest we wszystkich miejscach i punktach wszechświata. 
47 To prawda, że w przeszłości często przemawiałem do was poprzez formy kultu i symbole. Lecz 
teraz nadszedł czas, gdy powinniście zobaczyć prawdę bezpośrednio, bez potrzeby umieszczania 
kultowych form lub symboli pomiędzy nią a wami. 
48 Mistrz przyjmuje ucznia, który w tej Trzeciej Erze jest gotowy do nauki, by zrozumieć Moje Boskie 
Instrukcje. Księga jest otwarta przed wami, a jej stronice oświecają waszą duszę, abyście wiedzieli, że 
dzieło, które powierzyłem waszym rękom jest wielkie i wzniosłe ─ że Moja nauka zawiera najwyższą 



mądrość, abyście mogli osiągnąć Moje Królestwo. Jest to droga, którą wam na nowo wskazałem, 
abyście szli nią naprzód, pozostawiając za sobą nieprawość, z którą przyszliście do Mnie. 
49 Przygotowałem wasze dusze przez Moje światło, przez Moją sprawiedliwość, abyście byli podobni 
do waszego Mistrza, abyście już nie zbaczali na różne drogi, aby posłuszeństwo Moim przykazaniom 
było w waszych sercach. Ale czuwajcie i módlcie się, abyście nie utracili przygotowania, które dałem 
waszej duszy. W tym czasie ukazuję światu światło nowego dnia, aby ludzie mogli się przygotować, 
usłyszeć Moje słowo i ujrzeć Moją obecność swoimi duchowymi oczami. 
50 Wasze posłannictwo jest bardzo trudne, ludu Izraela. Ale moje słowo przeniknęło do wnętrza 
waszej istoty i oświeciło was, zdjęło ślepotę z waszych oczu i ukazało wam chwałę mojego Królestwa. 
51 Moje Słowo przemieniło was, bo nie jesteście już tacy sami jak przedtem, teraz jesteście otwarci 
na Moją Obecność, poznaliście Mnie i wiecie, jak wznieść się, aby szukać Mnie od ducha do ducha. 
Jednak wciąż widzę, że nie do końca poszliście za Moją nauką, że się potknęliście i przez krótki czas 
jesteście znowu starzy, ponieważ nie oczyściliście całkowicie swojego serca ze zbędnych i 
niepotrzebnych rzeczy, które żywią świat w jego zepsuciu. Kąkol nadal rośnie obok złotej pszenicy, 
która kwitnie w tobie. Nadszedł czas, kiedy chwasty, które kiełkowały i kwitły w sercach przez cały 
czas, zostaną wyrwane z korzeniami. Zostanie on związany w wiązki i wrzucony do ognia dla jego 
zniszczenia. Wtedy twoje serce będzie czystym polem, żyzną i przygotowaną glebą, na której moje 
słowo wyda swój owoc. 
52 Umiłowani uczniowie, powinniście się przygotować w wielu sprawach, ponieważ wasze kroki ku 
uduchowieniu są powolne, a czas stał się dla was krótki. Bowiem w tym czasie powinniście już być w 
bezpośrednim kontakcie z moim Boskim Duchem, żeby wypełnić swoją misję. 
53 Wasz duch umiał przez krótki czas panować nad ciałem, a potem mogliście wypełniać moje 
przykazania jako moi prawdziwi uczniowie, stawać w obronie ludzkości, która przez wasze 
pośrednictwo musi otrzymać moje miłosierdzie i współczucie. 
54 Niech Duch mój zamieszka w was całkowicie, abyście mogli ukazywać ludzkości moje dzieło jako 
łódź ratunkową, jako latarnię morską, jako nowe niebo dla dusz wcielonych i nie wcielonych. 
55 Chcę widzieć was wszystkich przygotowanych i przyobleczonych światłem Mojego Ducha 
Świętego, chcę znaleźć w was poczucie odpowiedzialności za Moje Boskie Dzieło i miłość do Mojej 
Boskości i do waszych bliźnich. Chcę bowiem, abyście się odnowili z miłości do nich i nauczyli się 
łączyć bezpośrednio z Moim Duchem, gdyż muszę wykorzystać wasze dusze zgodnie z 
przygotowaniem, jakie osiągnęliście. Wtedy przebudzenie świata będzie kompletne i dzięki waszemu 
pośrednictwu będzie on mnie czuł. Taka jest bowiem Moja Wola. 
56 Jesteście w czasie wielkiej walki dobra ze złem, światła z ciemnością i przygotowujecie się teraz do 
obrony Mojej sprawy. Bierzcie ze Mnie przykład, bo Ja idę przed moimi wojskami, a wy jesteście ich 
częścią. Zobacz, jak Moje światło rozprasza ciemność i jak Moje słowo usuwa grzech. Jeśli chcecie być 
dobrymi żołnierzami, bądźcie posłuszni i przynoście światło prawdy, abyście jako prawdziwi słudzy 
Boga mogli świadczyć o tym, co daję duszom w tym czasie dla ich zbawienia. 
57 Nie chcę widzieć wśród was, ludzie wybrani, różnych sposobów myślenia ani różnej woli; chcę 
widzieć was zjednoczonych i przekazujących jedno i to samo natchnienie ode Mnie, kierowanych 
Moim Słowem, które jest jedno z wami wszystkimi; chcę widzieć was wszystkich w tym samym 
miejscu; chcę widzieć was wszystkich w tym samym miejscu; chcę widzieć was wszystkich w tym 
samym miejscu; chcę widzieć was wszystkich w tym samym miejscu 
58 Do tych z was, którzy spali i pozwolili zgasnąć lampie waszego sanktuarium i pozbawiliście się 
Mojej łaski, kieruję wezwanie i mówię do nich: Wstań, idź szybko i przyjdź do mnie, który czeka na 
ciebie jako Ojciec, a nie jako sędzia. Ale zaprawdę powiadam wam, nie wolno wam już dłużej 
zatrzymywać się na drogach, bo wtedy wasza odpowiedzialność wobec Mnie byłaby jutro wielka. 
59 Obudziłem twoją intuicję i za pomocą tego daru Mój Duch przemówił do twojego ducha i dałem ci 
Moje polecenia, abyś je wypełniła. 
60 Pozwalam ci iść z pewnością, abyś wypełnił moją Wolę. Wszystko bowiem, co uczynisz zgodnie z 
moją wolą, będzie służyło postępowi twojej duszy. Daję wam władzę i mój pokój, aby było to 
świadectwem mojej Obecności wśród was. Nie chcę, aby cokolwiek zakłóciło spokój, który ci daję. 
Przygotujcie się i kontynuujcie pracę przez niego. Lecz jeślibyś cierpiał dla sprawy, którą powierzyłem 
twoim wiernym rękom, mówię ci: Raduj się, bo dam twojej duszy wielką nagrodę. 



61 Wiedzcie, że tak jak są dusze, które są posyłane, by wcielić się ponownie jako zadośćuczynienie, by 
zamieszkać na ziemi i zebrać w sprawiedliwości owoce tego, co wcześniej zasiały, tak są też inne, 
które nie wcielają się ponownie, lecz przebywają niewidzialnie na ziemi, dopóki nie osiągną 
uduchowienia lub wywyższenia, które sprawi, że usuną się od tego wszystkiego, co już nie jest dla 
nich odpowiednie. 
62 Każde zadośćuczynienie jest trudne, jest gorzkie i bolesne. Ale moja Nauka uczy was, jak 
oszczędzić waszej duszy, która zamiast znaleźć spokój po cierpieniach na ziemi, staje przed próbą 
oczyszczenia i zadośćuczynienia. 
63 Naucz się tu, w moim słowie, kochać to, co należy do świata, tylko w takim stopniu, w jakim jest to 
właściwe, tak że gdy nadejdzie godzina pozostawienia wszystkiego, nie będzie ciężaru na twojej 
duszy, który pozbawiłby ją wolności. 
64 Umiłowany ludu, przyjdź do Światła. Ja jestem Drogą, która do niej prowadzi, Ja jestem Prawdą i 
Życiem. 
65 Jest niemożliwe, aby zginął ten, kto słucha swego sumienia w działaniach swego życia. 
66 Kiedy mówię do was słowami o życiu duchowym, chcecie, żebym wam je szczegółowo opisał, 
żebyście je zrozumieli. Gdy jednak uświadamiacie sobie, że choć wiele o tym mówiłem, to jednak 
bardzo niewiele jesteście w stanie pojąć, mówicie do Mnie z bólem: "Mistrzu, czym będzie to 
istnienie, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, mimo Twoich nauk i objawień? 
67 Mówię wam, uczniowie, nie bądźcie niespokojni, bo nie to jest ważne, że wiecie, jaki jest ten dom, 
ale że macie wiarę, że musicie do niego dojść, i dlatego przygotujcie się jak najlepiej, aby osiągnąć ten 
cel bez wahania i bez chwiejności. 
68 Dowiedziałaś się już ode Mnie, że rozwój duszy w górę dokonuje się przez miłość, ponieważ ten, 
kto kocha, rozwija wszystkie dary i zdolności swojej istoty. Nie starajcie się osiągnąć wysokich 
szczytów światła tylko poprzez rozwijanie intelektu, ale zawsze szukajcie właściwej drogi, aby 
zharmonizować inteligencję z uczuciami, tak abyście studiując naukę, jednocześnie wnosili ją w życie. 
69 Droga prawdy jest tak jasna, że nikt, kto nią kroczy, nie może zginąć. 
70 Nie idziecie sami, bo Moja zachęta i Moje światło są z każdym z was. Ale na wypadek, gdyby to 
wydawało się wam mało, umieściłem u boku każdego ludzkiego stworzenia duchową istotę światła, 
aby czuwała nad waszymi krokami, aby wzbudzała w was podejrzenie o niebezpieczeństwo, aby 
służyła jako towarzysz w waszej samotności i jako laska na drodze życia. Są to te jednostki, które 
nazywacie aniołami stróżami lub obrońcami. 
71 Nigdy nie okazuj im niewdzięczności i nie bądź głuchy na ich natchnienia, bo nie wystarczy ci sił, by 
przejść wszystkie próby życia. Potrzebujecie tych, którzy są bardziej zaawansowani od was i którzy 
wiedzą coś o waszej przyszłości, ponieważ ja im ją objawiłem. 
72 Walka tych istot jest bardzo trudna, dopóki nie osiągniecie uduchowienia, ponieważ wnosicie 
bardzo mało z waszej strony, by pomóc im w ich trudnej misji. 
73 Kiedy wasza duchowość pozwoli wam odczuć i dostrzec obecność tych spośród waszych braci i 
sióstr, którzy w sposób niewidzialny, bez żadnych oznak, pracują dla waszego dobra i postępu, 
pożałujecie, że zmusiliście ich do tak wielkiego cierpienia z powodu waszych grzechów. Ale kiedy ten 
wgląd pojawia się w tobie, to dlatego, że już stał się światłem w twoim umyśle. Wtedy obudzi się 
współczucie, wdzięczność i zrozumienie dla nich. 
74 Jakież wielkie szczęście będzie w twoich protektorach, gdy zobaczą, że ich trud jest wspierany 
przez ciebie, a ich natchnienie jest w harmonii z twoim wyniesieniem! 
75 Macie tak wielu braci i sióstr oraz tak wielu przyjaciół w "Duchowej Dolinie", których nie znacie. 
76 Jutro, gdy wiedza o życiu duchowym rozprzestrzeni się po okręgu ziemskim, ludzkość uświadomi 
sobie znaczenie tych istot u twego boku i ludzie będą błogosławić moją opatrzność. 
77 Kto widział bitwy, które te legiony Światła toczą przeciwko inwazjom pomylonych istot, które 
nieustannie wam zagrażają? Nie ma takiego ludzkiego spojrzenia, które odkryłoby tę walkę, którą 
oboje nieustannie toczą przeciwko sobie, a której ty byś nie dostrzegł. 
78 Wasza niewiedza o istnieniu tego wszystkiego, co dzieje się bez waszej świadomości, była jednym 
z powodów, dla których w obecnym czasie nakazałem światu duchowemu komunikować się z wami 
poprzez wyznaczone przeze mnie do tego zadania mózgi. Tak więc istoty te miały możliwość przyjść 



do was, aby dać świadectwo o swoim istnieniu i udowodnić wam swoją miłością, swoim 
miłosierdziem, swoją pokorą i swoją cierpliwością, że żyją dla zadania chronienia was. 
79 Módlcie się, ludzie, i zjednoczcie się z nimi w waszej modlitwie. Miej zaufanie do ich ochrony. Są to 
istoty promienistego światła, zdolne do wypełnienia u waszego boku trudnej misji prowadzenia i 
wspomagania was na całej drodze, aż dojdziecie do Mnie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 335 
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Dziś Mój Duch zstępuje ponownie na duchowego Izraela. Ukazuję się wam, ukochani ludzie, 
poprzez Uniwersalny Promień i mówię do was jako Ojciec i Mistrz, jako Przyjaciel i jako Sędzia. 
Jestem obecny we wszystkich i słucham waszej modlitwy aż do najbardziej intymnej prośby, jaką do 
mnie kierujecie. 
2 Cieszę się, gdy widzę, jak wcielone dusze coraz bardziej odkrywają prawdziwą komunię ze swoim 
Ojcem i Panem, porzucają stare obrzędy, różne formy kultu, których używały, by szukać Mnie, by 
Mnie adorować, i posuwają się mocno naprzód na drodze duchowej. To wy, pokorne społeczności, 
otrzymujecie te przejawy w tym czasie, a wraz z nimi moje wielkie lekcje. 
3 Zjednoczyłem wielką liczbę dusz, które należą do narodu wybranego, nie według rasy. Wiedzcie, że 
Ja nie zwracam się do ras, do których należycie lub należeliście w przeszłości. Zwracam się do Izraela 
duchowego, któremu powierzyłem posłannictwo, ponieważ jest on pierworodnym wśród innych 
narodów ziemi, któremu przekazałem Moje poprzednie testamenty. 
4 Wy, którzy byliście powiernikami łaski i objawień, otrzymaliście misję niesienia światła wszystkim 
ludziom, by być światłami dla tych, którzy błąkają się po świecie nieświadomi lub obojętni. Ty, który 
byłeś Moim prorokiem, Moim świadkiem, Moim posłańcem i Moim powiernikiem, wezwałem cię 
jeszcze raz, abyś kontynuował swoją misję i abyś w tym wypełnianiu misji osiągnął doskonałość 
swojej duszy. 
5 Mimo waszej wierności i waszej miłości, mówię wam bez wyrzutów sumienia: nie zastosowaliście 
się jeszcze do moich poprzednich nauk. Posiedliście światło, pokój i błogosławieństwa, które wam 
dałem dla waszych bratnich narodów, lecz nie podzieliliście się z nimi tymi darami. 
Pamiętajcie: Aby stać się godnym otrzymania tej misji, przeszliście przez wielkie walki duszy i ciała, 
konflikty myśli i bitwy tego świata, aby zdobyć niezbędną stal, determinację i doświadczenie. Jeśli 
jednak powiedziałem ci, że nie wypełniłeś moich rozkazów, nie odmówię zasługi twoim dziełom z 
minionych czasów. To właśnie te zasługi czynią was godnymi łaski posiadania Mnie wśród was 
podczas tej duchowej manifestacji. 
6 W znaczeniu mojego nauczania, znajdziesz obecność swojego Boga. To słowo jest tym samym, 
które słyszeli prorocy, jest tym samym światłem, które natchnęło Mojżesza, aby zjednoczył naród 
wybrany i przygotował go do zjednoczenia ze swoim Panem. 
Odnajduję wśród was dawnych Izraelitów, którzy wyruszyli na pustynne wędrówki w Pierwszej Erze: 
dzielnych i odważnych synów Judy; wiernych Lewitów, którzy czuwali nad kultem Jehowy; 
niestrudzonych synów Zebulona, którzy mieli za zadanie zaopatrywać w żywność karawanę ludzi, a 
także wszystkich tych, którzy dali mi wspaniałe dowody wierności, miłości i zaufania. 
7 Mój wzrok z miłością spogląda także na tych, którzy oczekiwali Mesjasza w drugiej erze, na 
męczenników, których miecz kata nie mógł pozbawić wiary, że stałem się człowiekiem, aby odkupić 
rodzaj ludzki. W tym narodzie są Moi uczniowie i Moi świadkowie wszystkich wieków, a po tym czasie 
doskonałej komunii ze swoim Panem, kiedy Moje nauki zostaną zakończone za pomocą tego środka, 
który wybrałem, Mój Duch zstąpi w obfitości na wszystkie Moje dzieci i każdy z was odczuje rozwój 
swoich darów i zdolności ku zdumieniu swoich bliźnich, a także was samych. 
8 Wasze dary będą wypływały z waszego ducha, mocne i potężne, nie jako ozdoby, co byłoby 
powodem do próżności, ale jako cnoty i przykłady, które będziecie ukazywać ludziom w waszych 
myślach, słowach i dziełach miłości, a wszystkie one będą przejawem największej pokory i cichości. 
Dar proroctwa rozkwitnie wśród was w wielkiej mierze. Uczeni będą was pytać o przyszłość, będą 
spieszyć do waszych zgromadzeń, aby wysłuchać waszych świadectw i stawić czoła ciężkim próbom i 
rozwiązać swoje konflikty, które będą się przed nimi pojawiać. 
9 Obecnie wasze rozwinięcie jest jeszcze małe, jeszcze wątpicie w swoje dary, a jeśli jesteście 
bezpośrednio świadkami jakiegoś cudu, o którym daję wam do myślenia, przypisujecie go innej 
przyczynie. Ale przyjdzie czas, gdy staniecie się jednym ze mną, a wtedy wasza ufność będzie pełna. 
Zrozumiecie swoje dary i atrybuty, i przez nie będziecie świadczyć o mnie. 



10 Zaprawdę powiadam wam: To ja daję wam proroctwa. To nigdy nie pochodziło od człowieka, on 
był tylko kanałem. Proroctwo pochodzi ode mnie, a ja daję wam do pewnego stopnia możliwość jego 
interpretacji. Ale te, które zawierają większą mądrość, tylko ja wam wyjaśnię. Ilekroć próbowaliście je 
zgłębić bez przygotowania, ulegaliście fałszywej interpretacji. 
11 Zapowiedziałem wam wydarzenia, które widzicie, że dziś się dokonują. Teraz jest czas wielkiego 
spełnienia. Są to wydarzenia, które dały interpretację wszystkich zapowiedzi, które dałem wam w 
Pierwszym i Drugim Czasie przez Moich proroków. Ale ludzie już wtedy mówili, niektórzy słusznie, a 
niektórzy niesłusznie. Przepowiednie, których udzieliłem zgodnie z rozumieniem ludzkiej eksploracji, 
zostały zrozumiane prawidłowo. Ale te, które należały tylko do mnie, aby je interpretować, tłumaczyć 
i wypełniać, wyjaśniłem poprzez wydarzenia i próby. 
12 Teraz jest decydujący czas dla ludzkości, czas, w którym człowiek przebudzi się poprzez różne 
próby, które mówią wam o Mojej miłości. Chcę znaleźć twoją duszę czystą, a twoje usta godne, aby 
uczynić moją naukę znaną. Dlatego przyoblekam was w pokorę, abyście byli prości, choć posiadacie 
dary, które wzbudzają podziw tych, którzy was znają. 
13 Pozwólcie, aby proroctwo przenikało waszą duszę i materię, nawet jeśli go nie rozumiecie. 
Waszym obowiązkiem jest, aby to ujawnić. To inni będą mogli lepiej zrozumieć, czego jesteś 
świadkiem. Lecz jeśli ani jeden, ani drugi nie jest w stanie przeniknąć prawdziwego znaczenia Moich 
proroctw, przyjdę wam z pomocą i powiem: "Jeśli proroctwo, które wam dałem, było bardzo wielkie i 
mądre, to dlatego, że objawienie, które chcę dać ludzkości, jest bardzo wielkie, aby mogła ona nadal 
wspinać się i zamieszkiwać wyższe płaszczyzny, aż osiągnie swój cel". Udzieliłem tego widzenia 
Mojemu wybranemu i daję ci jego interpretację." 
14 Czy myślisz, że Joel, jeden z wielkich proroków pierwszej ery, rozumiał, co ogłaszał do tłumów? 
Pamiętajcie, co powiedział: "I stanie się, że przyjdą czasy, kiedy wasze dzieci będą prorokować, a wasi 
młodzieńcy będą widzieć wizje, a wasi starcy będą mieć odkrywcze sny. Będą cuda w niebiosach i 
wielkie znaki na ziemi. Słońce stanie się czarne, a księżyc jak krew. Dym i opary uniosą się z ziemi, a 
wtedy wielki dzień Pański będzie bardzo bliski." 
15 Prorok nie rozumiał implikacji tego, co mówił, ale zrobił to z prawdomównością. On był kanałem i 
nosicielem głosu mnie, jego dusza była czysta, a jego usta godne, a proroctwo było jak krystalicznie 
czysta woda, która wypływa ze źródła i nie jest zanieczyszczona w swoim strumieniu. W ten sposób 
wiadomość ta dotarła do serca ludu i pozostała czysta. Jedni interpretowali to w jeden sposób, inni w 
inny. Jednak mówię wam w prawdzie, że nadejście tego przepowiedzianego wielkiego dnia jest 
bardzo bliskie, a wydarzenia potwierdzają teraz słowa proroka. 
16 Otwórzcie oczy i przygotujcie duszę, abyście mogli zgłębić te wydarzenia, a zobaczycie, że znaki już 
zapowiedziane w tych czasach stają się jasne, a same fakty pokazują wam wyjaśnienie i spełnienie 
tych słów. Jest to interpretacja, którą nadałem Moim proroctwom. 
17 Przygotowuję was więc, umiłowani uczniowie, do wypełnienia waszej trudnej misji, aby wasze 
usta mówiły tylko prawdę, abyście widzieli drogę otwartą. Lecz jeśli mówicie i dajecie świadectwo 
prawdzie, a nie wierzycie, ani nie rozumiecie, ani nie jesteście kochani, przeciążcie tę sprawę dla 
mnie i nie płaczcie. Idźcie zawsze naprzód i nigdy nie milczcie. Niech twoje usta mówią pewnie, 
odważnie i zawsze wykonują swoje obowiązki. Niech cała wasza istota będzie gotowa, aby emanować 
pokojem ─ nie tylko poprzez wasze słowa, ale również poprzez wasze myśli i duchowe przesłania. 
18 Pielęgnujcie pokój, miłujcie go i szerzcie go wszędzie, bo jak bardzo ludzkość go potrzebuje! Nie 
pozwólcie się niepokoić przez zmienność życia, abyście zawsze byli silni i gotowi do dawania tego, co 
posiadacie. Ten pokój, który jest dziedzictwem każdej duszy, uciekł w tych czasach i ustąpił miejsca 
wojnie, która męczy narody, niszczy instytucje i rujnuje dusze. Powodem jest to, że zło zawładnęło 
ludzkim sercem. Nienawiść, nieumiarkowana ambicja, niepohamowana chciwość rozprzestrzeniają 
się i wyrządzają szkodę. Ale jakże krótkie będzie ich panowanie. Dla waszej radości i otuchy 
oznajmiam wam, że wasze wyzwolenie jest już bliskie, że wielu ludzi pracuje dla tego celu, pragnąc 
oddychać w atmosferze braterstwa, czystości i zdrowia. 
19 Co zrobicie, moi uczniowie, w tej wielkiej bitwie, która już się rozpoczęła? Jakie są Twoje plany? 
Widzę w głębi waszej istoty ogromne pragnienie walki, by rozpowszechnić moją naukę, ponieważ 
wiecie, że jest ona najlepszym przewodnikiem dla ludzkości. Walczcie o swój pokój i swoje moralne i 



duchowe aspiracje. Następnie, gdy poczujesz się silny w dobroci, nieś ją wszędzie, bo zstąpi ona jak 
owocna rosa do serc twoich bliźnich. 
20 Módlcie się, a wasza modlitwa niech będzie balsamem dla tych, którzy was otaczają i dla tych, 
którzy są nieobecni ─ dla tych, którzy zamieszkują wasz świat, a także dla tych, którzy żyją poza nim i 
potrzebują pocieszenia. 
21 Daję teraz zachętę mojemu ludowi, a jest ona następująca: wszystkie te dusze, które stracą swoje 
ciała w bolesnych bitwach wojennych, zostaną pociągnięte do "Doliny Duchowej" i tam pozostaną w 
oczekiwaniu na waszą modlitwę, aby otrzymać światło i wiedzę. W tej godzinie, gdy lud zjednoczy się 
w żarliwej i serdecznej modlitwie, istoty te zostaną zaskoczone duchową pieśnią pochwalną. Usłyszą 
Twój głos zapraszający ich do pójścia naprzód i nie będą im przeszkadzać ani przez chwilę. Światło 
będzie jasne i od tej godziny wyruszą do walki o swoje wzniesienie. 
22 Próby, jakie czekają ludzkość po roku 1950, będą bardzo wielkie. Będzie musiała opróżnić bardzo 
gorzkie kielichy i ponieść bardzo ciężkie ciosy. Ale wszystko to wydarzy się po to, aby mogła się 
obudzić ze snu, w którym jej dusza zasnęła, jeśli chodzi o jej doskonałość i prawdziwą misję. 
Wszystkie te próby, które ludzie mogą otrzymać w tym czasie, będą wywołane z nich, aby mogli 
przyjść do swoich zmysłów i zastanowić się nad swoimi misjami. Przez długi czas dusze przenosiły się 
z Ziemi do "Duchowej Doliny" i z niej ponownie na Ziemię, nie wykorzystując swoich reinkarnacji. 
Ale ta łaska, ten dowód miłości i sprawiedliwości, którego im udzielam, dając im nowe życie na tym 
świecie, nie jest po to, aby je zmarnowali. Nie pozwalam wam powrócić na ziemię tylko po to, abyście 
mogli karmić się jej owocami, lecz po to, abyście mogli walczyć o swoje wzniesienie i objąć królestwo, 
które wam obiecałem. 
23 Za pierwszym razem zawołam z łagodnością, aby pomóc ci przygotować się do walki. Ale jeśli nie 
zrozumiesz tego głosu, zadzwonię z surowością i dotknę cię ponownie. Jeśli jednak nie pójdziecie za 
tym, sprawiedliwość przyjdzie z całą mocą, aby wstrząsnąć wami, abyście mogli otworzyć oczy i 
zobaczyć światło nowego dnia. 
24 Ostrzegam was, abyście nie byli dotknięci, gdy zobaczycie, że wybuchają nowe wojny, że dzień po 
dniu mnóstwo ludzi ginie na waszych oczach w różnych wypadkach. Jeśli nie możesz pojąć przyczyny 
tych prób, które wstrząsają twoim sercem, pamiętaj, że każda dusza przyszła na ziemię, aby oddać 
sobie to, czego wcześniej sobie odmawiała, i że są ludzie tak zmęczeni, że tylko taka próba może ich 
obudzić. 
25 Jak bardzo cię kocham, i nie chcę bólu dla ciebie! Te istoty, które nie znalazły pocieszenia i 
balsamu na ziemi, otrzymają je ode Mnie w chwili, gdy przyjdą do duchowej doliny, aby zostać 
doprowadzone do wysokiego Poza. Daję im ją, bo jestem Pasterzem nierozerwalnie związanym z 
Moimi dziećmi. Cały ich ból odbija się echem we Mnie, cała krew przelana w ich bezsensownych 
wojnach spływa w Moje puste dłonie, wszystkie łzy ludzkości zwilżają Moją twarz. Nawet najbardziej 
ukryta i tajemnicza istota dla was jest bardzo blisko mnie. Patrzę na was wszystkich jednakowo z 
miłością. Te stworzenia, na które patrzysz z niesmakiem, wyrwę z ich nędzy i będę nad nimi pracował, 
aby z nich popłynęły krystalicznie czyste wody odnowy, pokuty i miłości. 
26 Mówię do was na wiele sposobów, ponieważ musicie być przygotowani do mówienia tak, jak 
jeszcze tego nie robiliście. Radujecie się, gdy słyszycie Moje nauki i czujecie się bliżej Mnie każdego 
dnia. Zdajecie sobie sprawę, że szczęściem jest być tam i być kochanym przez waszego Ojca ─ że 
satysfakcją dla was jest przeżycie wielkich prób, które wam przeznaczyłem, ponieważ każda z tych 
prób jest etapem, który przybliża was do Mnie. 
27 Powołałem wiele moich dzieci, aby dać im różne zadania, różne zadania w tym dziele, a wam 
dałem je według waszych postępów i waszych talentów. Z nich wszystkich razem utworzyłem mój 
lud, mój nowy zespół apostołów. Niektórym powierzyłem urząd przywódców, a żeby ich zadanie nie 
było trudne i pracochłonne, podzieliłem lud na wspólnoty. 
28 Innym powierzyłem dar nośnika głosu, aby przekazywali Moje natchnienie, które stało się słowem 
ludzi, tym rzeszom, które gromadzą się, aby przyjąć ten cud. Niektórym dałem przywilej 
jasnowidzenia, aby uczynić ich prorokami i przez ich pośrednictwo ogłaszać to, co ma nadejść. 
Zadanie "filarów" zostało powierzone tym, którzy mają wspierać ludzi w ich pielgrzymowaniu i być 
pomocą dla przywódców kościelnych, pomagając nieść ciężar krzyża z rzeszami słuchaczy. 



Inni zostali obdarzeni darem pośrednictwa i ci zostali wyszkoleni jako narzędzia świata duchów do 
przekazywania jego wiadomości, wyjaśniania mojej pracy, a także jako posiadacze balsamu 
uzdrawiającego, pocieszenia dla chorych, aby za pomocą swoich zdrowych duchowych emanacji 
mogli wspólnie obdarzać miłosierdziem potrzebujących. 
"Złotym Piórem" nazwałem tego, który pisze w księdze, którą wam zostawię, Moje objawienia, nauki 
i proroctwa tego czasu. Dałem urząd "kamienia węgielnego" tym, którzy będą przykładami stałości, 
stabilności i siły wśród ludu. Ich słowo, rada i przykład wśród ludu będą niezmienne, jak skała. Lecz 
teraz, gdy kończy się ten okres Mojego objawienia, zwracam się do wszystkich urzędów, a do 
wszystkich, którzy zostali wybrani do tak wielkich zadań, kieruję wezwanie, aby dokładnie zbadali 
siebie i rozpoznali wynik swoich prac. W tej godzinie kontemplacji jestem ze wszystkimi. 
29 Nie martw się, nie pomyliłem się, kiedy cię wybrałem. Znam cię i wiem, do czego jesteś zdolny. 
Wiedziałem, które z nich chętnie poświęcą się wypełnianiu Prawa, a które osłabną po drodze. Ja 
jestem waszym Ojcem i wszystkim dałem możliwość pracy w Moim Dziele, wszystkim dałem ten sam 
pokarm, abyście wszyscy czuli się tak samo kochani, mieli to samo prawo być Moimi uczniami i 
posiadać to samo dziedzictwo. 
30 Wiedziałem, że niektórzy wypełnią moje polecenia i bardzo szybko będą posłuszni moim słowom. 
Inni poświęciliby swój czas, aby odkryć swoje wady i poprawić błędy. Ale Moje dary pozostają utajone 
w ich duszach, czekając na przebudzenie. Wszyscy bowiem muszą przyjść do Mnie, we wszystkich 
będzie zrozumienie. Staniecie się doskonali i będziecie ze Mną po prawicy Mojej. Ale żebyście mogli 
mnie dosięgnąć, trzeba, żebyście byli gotowi wypełniać Moje Prawo, iść drogą z pokorą i poddaniem. 
Czuwajcie i módlcie się w tych kilku dniach, w których macie mnie jeszcze w tej postaci, i niech wasze 
serce zostanie poruszone moim słowem, aby z waszego jestestwa wypłynęło pragnienie 
posłuszeństwa, jedności i miłości. 
31 Wkrótce posłańcy wyruszą, zabierając ze sobą listy. Ich standardem będzie moje słowo i moje 
przesłania, które otrzymaliście. Przygotowuję was do wyruszenia na misje pokoju i dobrej woli. Chcę 
bowiem zastać cię przygotowaną na ten uroczysty dzień, w którym przekażę ci moje ostatnie słowa. 
32 Już teraz zapowiadam wam, że ostatnia moja nauka nie będzie trwała dłużej niż ta, której wam 
teraz udzielam. Będzie on równie krótki jak wszystkie te, które ci dałem. Jest to książka, którą 
napisałem w twojej duszy ogniem miłości mojego Ducha, w której streściłem wszystko, co ci 
objawiłem od 1866 roku. Mówiłem wam w nim o początku, a nawet o tym, co było przed początkiem 
stworzenia ─ o ewolucji człowieka od czasów najdawniejszych do współczesności. W tej książce 
mówiłem wam o wszystkich Moich lekcjach udzielonych wam podczas wielkich minionych wieków i o 
waszych próbach. W tej książce połączyłem objawienia wszystkich czasów przeszłych i tych 
przyszłych, bez interpretacji i bez spełnienia. Znajdziecie w nim również przygotowanie dla waszej 
duszy na jej drodze ewolucji teraz na ziemi i później w duchowej dolinie. 
33 Ta ostatnia z Moich nauk zostanie zakończona w ostatnim dniu obecnego roku 1950, lecz nie 
będzie to Moja ostatnia łączność z wami. Albowiem Ja was nauczyłem w każdym czasie modlić się i 
mieć duchową łączność ze Mną. Wy ludzie i wszystkie istoty, które zamieszkują różne światy życia, 
macie dostęp do mojego ducha, a ja mieszkam w waszym. Nie czujcie się oddaleni ode Mnie, nie 
czujcie pustki ani ciszy, gdy to słowo się skończy. Wsłuchujcie się nadal w harmonijny i nieustanny 
koncert waszego Ojca, radujcie się Moją obecnością, abyście mogli rozważać i studiować Moje dzieła. 
34 Konieczne jest, abyście zjednoczyli wszystkie swoje siły i duchową wiedzę, zanim wyruszycie 
szerzyć tę naukę. Wtedy, gdy będziecie zgromadzeni wokół mojego słowa, modląc się i medytując, 
będziecie odczuwać moją Obecność. Dzieci będą poruszone, wizjonerzy będą podobnie postrzegać 
znaki, które poprzedzają moją Obecność, a ja będę się objawiać w subtelny sposób. Wszyscy, którzy 
się zgromadzą, będą mnie odczuwać, a te zgromadzenia będą miały charakter uroczysty. Będzie tam 
duchowa atmosfera, która da Ci spokój i wiarę w przyszłość. Świat Duchów" również przyjdzie do was 
bez użycia waszych mózgów i będzie obecny wszędzie tam, gdzie go wezwiecie, by pomagać wam w 
waszych próbach i nadal obdarzać ten świat swoim miłosierdziem i ochroną. Ona będzie czuwać, aby 
nie było zamieszania w waszych umysłach, ani złych interpretacji, ani błędnych decyzji. Kiedy ten czas 
przygotowań dobiegnie końca, nie zapomnijcie o swoich spotkaniach. Bo choć wiecie, że objawiam 
się każdemu z was z osobna, chcę was zastać zjednoczonych, modlących się i pogrążonych w waszej 
duchowej praktyce. 



35 Pamiętaj o Pięćdziesiątnicy, którą obchodzili moi apostołowie po moim odejściu. Ich dusze z 
uwagą oczekiwały mojego objawienia się, a kiedy zjednoczyły się w jednej myśli, mój Duch zstąpił i 
włożył słowo w ich usta, a cała ich istota została oświecona tak, że mogli porozumiewać się z ludźmi 
różnych języków i wyznań. 
36 Dlatego będę miał wśród was te zgromadzenia ─ zawsze, o uczniowie. Ilekroć możecie się zebrać, 
czyńcie to w Moje imię, a Ja będę obecny i objawię wam zawartość Mojego tajemnego skarbca. 
Powierzam wam wszystkie chwile i dni waszego życia, abyście choć chwilę z nich poświęcili waszemu 
oddaniu. Ale jeszcze raz uświęcam dzień siódmy, abyście w nim przystępowali do wspólnoty ze Mną, 
a pozostałe dni przeznaczam na miłowanie się wzajemne i wykonywanie tego wszystkiego, co dobrze 
zrozumieliście z moich pouczeń. Ale dla waszych spotkań nie będą potrzebne specjalne miejsca 
spotkań; to samo będzie dla mnie wasz dom, wasza zwykła sypialnia, łąka w dolinie lub góra, brzegi 
rzeki lub pustynia. 
37 Radzę wam, abyście nie oświadczali między ludźmi, żeście uczniami moimi, aby nie mówiły tego 
usta wasze, ale aby mówiły uczynki wasze. Nie mówcie, że jesteście Izraelitami w duchu. Świat 
rozpozna Izrael duchowy, gdy będzie zjednoczony w swojej misji rozpalania światła w duszach, 
niesienia pokoju w sercach, by być takim, jakim powiedziałem Jakubowi w jego snach, w jego 
objawieniach: "Dam ci potomstwo tak wielkie, tak liczne, jak proch ziemi, jak gwiazdy nieba, jak 
piasek morski, a w twoim potomstwie będą błogosławione narody ziemi." 
38 Jak dotąd narody ziemi nie były błogosławione w Izraelu, ponieważ to przedstawia mi ich podział, 
jak to miało miejsce w Drugiej Erze. Jedni żyją dla materii, inni dla ducha ─ jedni tworzą jedno 
królestwo, a inni drugie. Widzę, że niektórzy żyją dla świata i jego złota, a inni szukają mnie i są 
szczęśliwi w swoim ubóstwie. Lecz gdy zjednoczę tych ludzi, ten wielki legion dusz odpowiedzialnych 
za pokój i Boskie objawienia, wtedy ta kula ziemska i nawet Niebo zostaną wstrząśnięte. Ich związek 
będzie miał taką moc, taki wpływ na świat, że nie będzie nikogo, kto by tego nie czuł. Wasza misja 
będzie znana, a wasze przesłanie, które już wam powierzam, ujednolici testament, który przekazałem 
ludzkości w trzech czasach. 
39 Dbaj o to, aby twoja dusza była jak naczynie, w którym przechowuje się wszystko, co ci 
powierzyłem. Droga, którą macie przebyć, ma bowiem kamieniste odcinki, osty i ciernie. Ale są też 
odcinki, gdzie drzewa i kwiaty sprawią, że spacer będzie uroczy. Tak wędrując, dzień waszego 
zjednoczenia, dzień waszego odkupienia i wiecznego pokoju zaskoczy was, gdy dotrzecie do końca 
waszej misji. 
40 Módlcie się więc za tych, którzy są daleko, i do tych, którzy są o tobie, niech twoje serce 
przepełnia. Uzdrawiajcie chorych, doradzajcie tym, którzy tego potrzebują, stańcie się wszelkiego 
rodzaju pociechą i balsamem dla cierpiącej ludzkości. Jeśli przechodzisz obok nieznajomego, do 
którego nie możesz skierować słowa, ale czujesz, że twoje serce jest poruszone i twoja dusza modli 
się za niego, i kładziesz na Moje Serce cierpienie twojego brata, dam mu to, czego potrzebuje, 
ponieważ złożyłeś jego ból u Mnie. 
41 Poznajcie siebie, odkryjcie dary, którymi was obdarzyłem i zrozumcie, że wasza wiedza duchowa 
rozjaśniła wiele serc i podniosła je na poziom moralny i duchowy. 
42 Miej wszystko, czego potrzebujesz, intuicję i miłość do swojej misji. 
43 Niektórzy z was mówią do mnie w swojej modlitwie: "Mistrzu, po co opowiadać Ci moje boleści, 
pokazać Ci moje życie, lub niech się dzielić moje projekty, ponieważ wiesz wszystko? Dlaczego wyznać 
moje grzechy do Ciebie, ponieważ widzisz je, ponieważ jestem w Tobie? Daj mi to, co jest Twoją wolą, 
a będę tym usatysfakcjonowany." 
Po tej modlitwie pozostałaś w zachwycie, dziękując jedynie za to, czym cię obdarzyłem, dając ci Moje 
słowo. W nim jest duchowy pokarm i błogosławieństwo dla waszego ludzkiego życia. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 



Instrukcja 336 
 
1 Z wielką czułością schodzę do was, aby wasze dusze poznały Moje Prawo. W tym czasie pokazałem 
wam rozległe horyzonty, abyście mogli podążać drogą światła, doskonałości i prawdy. 
2 Nie chcę, abyście jutro stanęli przed ludźmi nie znając mojej nauki, podążając fałszywą drogą, której 
nigdy wam nie pokazałem. Pozostawię was bowiem przygotowanych do wskazywania drogi prawdy 
tym, którzy nie słyszeli Mojej nauki, i nie będziecie szukać ślepych i nieświadomych, aby otrzymać od 
nich pouczenie. Bo oni nie będą mieli nic do pouczenia was. 
3 Powinniście być pokorni i dawać świadectwo o moim objawieniu się ludzkości poprzez wasze dary, 
aby mogli wzywać mojego imienia i wierzyć w moją obecność wśród was w tej Trzeciej Erze. Nie 
dawajcie powodu waszym bliźnim, by mówili wam, że mieliście złego Mistrza, że jesteście 
ignorantami, że jesteście bez cnót i że nie jesteście silni. 
Nie, Izraelu, nie chcę, aby ten ból był w Moim duchu, ani nie chcę, aby ludzkość czyniła ci wyrzuty z 
powodu twojego braku przygotowania po Moim odejściu. Chcę, aby ci, którzy Mnie nie słyszeli, 
poczuli się poruszeni pamięcią, jaką macie o Moim przejawieniu się poprzez ludzki umysł, i aby 
karmili swoje dusze Moimi naukami spisanymi przez Moje złote pióra. 
4 Chcę, żebyś nawrócił grzesznika swoimi radami i wzmocnił swoimi słowami zachęty tego, który jest 
przygnębiony i zrozpaczony. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale miłosierdzie, które zostawiam 
wam dla ludzkości, jest duchowe. Do was przyjdą ci, którzy, choć posiadają bogactwa materialne, są 
pozbawieni spokoju ducha i zdrowia. Im też przekażecie to, co wam powierzyłem. 
5 Świadczcie o sobie, że nie błądzicie w naśladowaniu mnie. Po zakończeniu mojego głoszenia przez 
głosicieli, wy nadal będziecie wiernymi żołnierzami tej boskiej sprawy ─ tej nauki, która nie ma żadnej 
skazy i której nie będziecie się wstydzić szerzyć wśród ludzi. O mojej prawdzie świadczyć będą wasze 
uczynki. Nie chcę, abyście tę naukę przekazywali światu tylko poprzez słowo. 
6 Ja zostawiam moje prawo zapisane w waszych umysłach, abyście mogli je pokazać waszym bliźnim, 
aby ludzie mogli się nim kierować i nie potykali się już na swojej drodze. 
7 W tym czasie ludzie Mnie słuchali, przyjmowali Moje pouczenia, prawdę, którą wam wyraźnie 
objawiłem. Potem wiele myśleli o tym, jak pouczyć ludzkość w tej wiedzy, której sami na początku nie 
rozumieli. 
8 Przygotujesz się, o Izraelu, abyś nie był zaskoczony przez swoich kolegów. Nie chcę, abyście się 
okazali ignorantami przed głupimi. Nie, ludu Mój, będziesz mówił słowami pełnymi przekonania i z 
wiarą w siebie, będziesz wyjaśniał Moje nauki i objawienia, które dałem ci w tym czasie, oraz ich 
przyczynę. Jesteście przeznaczeni do pouczania tego, kto jest nieświadomy, i do wskazywania mu 
drogi do jego ewolucji w górę. 
9 Nowe pokolenia muszą mnie szukać. Bo Ja poślę na ziemię dusze wyewoluowane, a te od swego 
czułego dzieciństwa nie będą słuchać głupich słów świata, bo ich dusza da im do zrozumienia, że te 
nauki nie są zadowalające, a wtedy zwrócą się do was, Mój ludu, abyście mogli im pokazać Moje 
duchowe dzieło w pełnej jasności. 
10 Ilekroć powstaniecie na modlitwie, będziecie pamiętać o moich słowach. W ten sposób nie 
będziecie zaskoczeni na waszej drodze i będziecie mogli udzielać moich pouczeń każdemu, kto ich 
potrzebuje i prosi o nie. 
11 Ja jestem waszym Ojcem, który mówi do was nieustannie, abyście Mnie zrozumieli, abyście po 
Moim objawieniu się poprzez ludzki intelekt czuli się pełni Mojego pokoju i z entuzjazmem, 
posłuszeństwem i wigorem przystąpili do wypełniania waszej misji. 
12 Nie chcę, aby ból ludzkości pozostał przez was niezauważony. Chcę, abyście odczuwali ich 
cierpienie, plagi, zarazy i wszelkie cierpienia, i abyście modlili się z miłością, aby mogli dostąpić 
mojego miłosierdzia. 
13 Wszystkie zniewagi, które ludzie czynią wam, nie będą czynić wam, ale Mnie, i tak, z własną ręką, 
przyniosą ból dla swoich dusz. Wy jednak z cierpliwością przyjmiecie wzgardzonych, bo przyjdzie czas, 
że wszyscy będą przekonani o Mojej prawdzie i będą wiedzieli, że się nie myliliście. 
14 Wielu powie: "Jeśli Bóg jest pośród nas, dlaczego nie nakazuje zakończenia wojen?". Ale będziesz 
wiedział, jak odpowiedzieć swoim bliźnim i powiedzieć im, że w czasie Sądu Bożego, Ojciec pozwala 



dumnym zniszczyć siebie nawzajem. Ale potem wyznaczę granicę walki, aby mogli otrzymać ode 
Mnie pokój. 
15 Słowo, które wam powierzam, jest światłem na waszej drodze, abyście pośród chaosu zachowali 
pokój ducha. Pamiętaj, Izraelu, że każde słowo Moje zadowoliło cię. Jednak nie słuchajcie tego 
pouczenia tylko z przyzwyczajenia, lecz rzeczywiście podążajcie za tym, czego nauczyliście się od 
waszego Mistrza. 
16 Uświadom sobie, Izraelu, jak bardzo Mój Duch musi walczyć z grzechem i niewiarą. Kiedy widzę, że 
dzieci Moje zrozumiały Mnie, Duch Mój napełnia się radością, błogosławię was, a wasze 
posłuszeństwo dociera do Ojca jak woń kwiatów. 
17 Nie chcę, Izraelu, abyś jutro gorzko zapłakał i powiedział do Mnie z twarzą zwróconą ku Niebu: 
"sekty i kościoły przyciągnęły do siebie wielkie rzesze, którym z tak wielką miłością dałeś światło". 
Tak, Moje dzieci, ale oni przekażą pszenicę razem z kąkolem. Są to serca, które nie zostały 
naprawione przez Twoje Słowo. Ale zaprawdę powiadam wam: oni zamierzają rozproszyć owce w 
zagrodzie owczej fałszywymi słowami. Ale Ja jestem mocą i sprawię, że tłumy poznają z pełną 
jasnością, że Moje dzieło jest czyste jak płatki śniegu. 
18 Nie bądźcie zaskoczeni, mój lud. Żyjcie zawsze czujni i bądźcie wiernymi stróżami. Nie bójcie się 
słów, które wasi bracia i siostry mówią do was, aby przekonać was, że jesteście w błędzie. 
Stójcie mocno, bo wielką nagrodę dam żołnierzom wiernym Mojej Sprawie, tym z was, którzy 
stawiają czoła tym trudnym czasom pomieszania światopoglądów, wyznań i religii. Wszystkich 
waszych współtowarzyszy będziecie cenić tak samo, jak cenicie Moje Dzieło i będziecie wskazywać na 
instrukcję, którą wam jeszcze raz zostawię. Jeśli ludzie się z was naśmiewają, niech tak zrobią, bo 
światło mojego Ducha Świętego dotrze do nich, a wtedy będzie skrucha w ich sercach. 
19 Bądź wytrwały i żyj czujnie, bo czekają cię trudne czasy. W takich czasach mężczyźni przychodzą 
do mojej pracy i próbują się czegoś dowiedzieć. Ale zaprawdę, powiadam wam, pomogę wam 
przejść, taka jest Moja wola. Gdy bowiem na krótki czas spowija was ciemność, pojawiam się jako 
jaśniejące światło, by was oświecić i ocalić od paszczy głodnego wilka, i wskazać wam drogę światła i 
prawdy. 
20 Ja, wasz Mistrz, daję wam poznać wszystkie chwały, które was otaczają i te, które nosicie ukryte w 
sobie, a których nie dostrzegacie z powodu waszego braku duchowości. 
21 Chcę, abyście poznali całą moc, jaką was obdarzyłem, abyście czynili to, co dobre, i wspinali się na 
górę, opierając się zawsze na lasce mojej prawdy. 
22 Zycie zawsze było smutne dla człowieka, ponieważ zawsze ignorował on wiele darów, które ma w 
sobie. Jak mógł z nich korzystać, skoro nie wiedział o ich istnieniu? 
Często spotykałem mężczyzn przygnębionych i smutnych, ponieważ uważali się za niezdolnych do 
uwolnienia się od jarzma, które oznacza dla nich życie w tym czasie. I dlatego mile was zaskoczyłem 
moim głosem, który was wzywa, moim słowem, które zaszczepia wiarę, odwagę do życia, radość i 
nadzieję. 
23 Tylko wiara może uczynić duszę silną i dlatego Moją nauką w jednych rozpalam wiarę, a w innych 
ją ożywiam. W przyszłości bowiem będziecie musieli reprezentować silny, przykładny, posłuszny i 
praworządny naród. Ale jego moc ma wynikać z wiary w moje prawo. 
24 Nie chcę widzieć więcej łez w waszych oczach, nie chcę widzieć, jak dźwigacie ciężkie brzemię 
waszego życia bez duchowych ideałów, a za to pełnego trosk i fizycznego cierpienia. 
25 Czujcie się teraz umiłowanymi dziećmi waszego Ojca. Nauczcie się prosić Mnie o to, czego 
potrzebujecie dla waszego dobrobytu. Pamiętajcie, że jestem Boskim Pocieszycielem, abyście w 
waszych utrapieniach nie dali się pokonać strachowi. Wiedz, że ból jest tylko po to, by hartować 
twoje serce, a nie je osłabiać. Pozostawi cię oczyszczonym, ale nie rozgoryczonym. 
26 Uzyskajcie już na ziemi to szczęście, które napełni waszą duszę, a które da wam swoje pierwsze 
owoce na tym świecie, abyście mogli kontynuować życie bez zniechęcenia. 
27 Uduchawiajcie się w natchnieniu Moich nauk, aby pozwolić Mi w pełni przejawić się poprzez 
waszą istotę. 
28 Czyż nie dałem wam wtedy ciała mego? Zrozum więc, że ją posiadasz. Pozwól mi się przejawić 
przez twoje pośrednictwo, jak gdybym to czynił we własnym ciele. Wtedy prawdziwie uduchowicie 
się i będziecie czynić Wolę waszego Ojca. 



29 Otwórz drzwi swego serca i pozwól mi wejść, abyś mógł być pocieszony w swoich cierpieniach. Ja, 
Pan istot i światów, przychodzę do was z pokorą żebraka, a moją jedyną prośbą, błagalną prośbą, jest 
to, abyście się wzajemnie miłowali. Bo dzięki waszemu zrozumieniu i rozeznaniu będziecie mnie 
kochać i uwielbiać. 
30 Każde dziecko jest częścią Mojego Ducha, dlatego to, co czynisz bliźniemu, czynisz Mnie. Czy 
cierpienie innych nie zasmuca cię jak twoje własne? Dlaczego czujecie się jak obcy, skoro jesteście 
tym samym duchem i tym samym "ciałem"? Jesteście Moim dziełem, które stworzyłem na początku, 
aby się rozwijało i było doskonalone w czasie. 
31 Dziś, w epoce wielkich prób, tylko wasza wiara uczyni was zwycięzcami, a żarliwa modlitwa, która 
jest potężnym kluczem otwierającym drzwi i przybliżającym wam waszą drogę, będzie wam pomagać. 
32 Wasza praca niesienia dobrej nowiny o moim objawieniu się w duchu waszym bliźnim będzie 
bardzo wielka, ponieważ ludzkość tego czasu jest mniej łatwowierna i mniej pobożna. Przedstawi Ci 
swoje wątpliwości i nieprzygotowanie, a Ty będziesz musiał wytrwale walczyć. Lecz nie rozpaczajcie, 
gdy napotykacie te przeszkody, wypełniajcie swoją misję w tym okresie, a zobaczycie z satysfakcją, 
jak ten świat zostanie oświecony braterstwem i pokojem, za którym tęsknili i którego domagali się od 
tak dawna ci, którzy zawsze ufali w zwycięstwo Światła nad ciemnością. 
33 W owym dniu, który jest już bliski, ci, którzy mieszkają na ziemi, będą mogli docenić miłość jako 
przyczynę tego życia oraz wszystkich piękności i doskonałości, jakich dzieła miłości dokonały we 
wszystkich czasach. Wtedy będziecie wiedzieć, dlaczego przyszedłem w tej Erze i jaki jest rezultat 
waszych wysiłków, podczas gdy inni będą w "Dolinie Duchowej" i stamtąd będą widzieć pomnożone z 
niewymowną radością nasiona, które zasiali na tym świecie. 
34 Bądźcie wrażliwi na każde moje natchnienie, bądźcie posłuszni i prości. Pozwólcie mi być znanym 
przez wasze dary, pozwólcie mi dotrzeć do waszych bliźnich przez wasze dary. Niech twoje usta 
mówią Moje słowa pociechy przed uszami tych, którzy cierpią, i wyrażają Moją mądrość przed tymi, 
którzy potrzebują światła. Niech wasze ręce służą mi do pieszczot, a wasze oczy niech patrzą z 
miłosierdziem, z czułością lub ze współczuciem. 
35 Musicie napełnić się Mną, abyście mogli czynić dzieła, których was nauczyłem. Wtedy będziesz 
wiedział, że Chrystus wlewa swoją prawdę we wszystkie dusze, czekając tylko na ich podniesienie, 
aby objawić swoją miłość. 
36 Jeśli Moja nauka wydaje ci się tak dziwna, że wydaje ci się, iż nigdy nie słyszałeś takich słów, mimo 
że Mnie znasz, to mówię ci, że twoje zdumienie jest wynikiem tego, że nie zgłębiłeś istoty tego, co ci 
objawiłem w minionych czasach. Z tego powodu ta Nauka może wydawać się wam dziwna lub nowa, 
podczas gdy w rzeczywistości światło to zawsze było obecne w waszym życiu. 
37 Dziś wasze umysły będą miotane jak delikatna łódź w czasie burzy. Ale nie wywróci się, cudowna 
siła go ochroni. Każdy błysk pioruna będzie iskrą nadziei w głębokiej nocy, a kiedy burza wreszcie się 
skończy, a nowy dzień nadejdzie jak przesłanie pokoju, z wnętrza waszego serca powstanie modlitwa 
pełna wiary, miłości i wdzięczności. Poczujecie, że wasza dusza wyszła wzmocniona z tej próby i 
doznacie pewnego oświecenia, którego wcześniej nie znaliście, a które pozwoli wam widzieć jasno to, 
co było dla was ciemnością i tajemnicą. 
38 Tylko wtedy, gdy przemienicie się wewnętrznie, poślę was na świat, byście głosili Moje przesłanie. 
Tylko bowiem wtedy, gdy duchowość jest prawdziwa w uczniach, będą oni umieli ją przekazywać tak, 
jak otrzymali ją ode Mnie. 
39 Mówię wam także, że zanim was wyślę, abyście dzielili się tą Dobrą Nowiną, uleczę wasze rany i 
wykąpię wasze istoty w balsamie pociechy, którym obsypałem tę ludzkość. 
40 Zbliżcie się dziś, aby usłyszeć to słowo ─ przyjdźcie do źródła przepełnionego wiedzą i 
miłosierdziem, abyście naprawdę zaczęli Mnie poznawać, ponieważ Mnie nie znacie. 
41 Za każdym razem, gdy wasze usta lub myśli mówią do mnie: "Panie, ulituj się nade mną, ulituj się 
nad moim bólem, Panie, nie odmawiaj mi swojego przebaczenia", udowadniacie swoją ignorancję, 
swoje zagubienie i to, jak mało mnie znacie. 
42 Powiedz mi, że mam współczuć twojemu bólowi? Prosić Mnie o miłosierdzie dla Moich dzieci? 
Błagajcie Mnie o przebaczenie waszych grzechów. Ja, który jestem miłością, łaską, miłosierdziem, 
przebaczeniem i współczuciem? 



43 To dobrze, że starasz się poruszyć tych, którzy mają twarde serce na ziemi, i że ze łzami i 
błaganiami starasz się wzbudzić współczucie w tych, którzy nie mają ani śladu współczucia dla swoich 
bliźnich, ale nie używaj tych zwrotów lub myśli, aby poruszyć Tego, który stworzył cię z miłości, i 
kochać cię wiecznie. 
44 Czy teraz rozumiesz, dlaczego powiedziałem ci, że mało o Mnie wiesz? Czasami, gdy kielich jest 
bardzo gorzki w twoich ustach, lub bolesna próba sięga granic tego, co twoje siły mogą znieść, 
wzywasz Mojego imienia i mówisz Mi: "Panie, oddal ode mnie tę karę, niech już więcej nie cierpię". 
O wy ludzie, którzy w swojej ciemności nie rozumiecie, że to nie Ja chcę was trzymać w cierpieniu, 
lecz że to wy sami stwarzacie cierpienie, którzy napełniacie swój kielich goryczą, a potem obwiniacie 
Mnie. 
45 Przyjdźcie do tego źródła światła tutaj, aby wasza dusza i wasze zrozumienie zostały oświecone, a 
potem zacznijcie mnie poznawać jako Ojca, jako Mistrza i jako Sędziego. Bo Ja, jako niestrudzony 
Mistrz, byłem z tobą, Izraelu, nie patrząc na twoje nieposłuszeństwo i brak zrozumienia, brak refleksji 
i studiowania Mojego Prawa. Przez Moje Boskie Słowo każę wam zobaczyć wasze wady, waszą 
słabość i niewiedzę. Dałem wam czas, abyście wyruszyli do pracy na polach, które wam powierzyłem 
jako dziedzictwo. 
46 Jest to misja, którą Mistrz zawsze powierzał uczniowi, aby ten wstawiał się za nim w obliczu 
cierpienia i goryczy ludzi. 
47 Moje Słowo zawsze przemawiało do ciebie według przygotowania i podniesienia duszy. Ale Ja 
schodzę do świata grzechu i ciemności, nie naruszając Mojego Boskiego światła. Przychodzę do was, 
abyście zostali odnowieni. Lecz kiedy wezwałem was do odpowiedzialności moim Boskim słowem, 
cierpicie, ponieważ poczuliście, że moje słowo dotknęło waszego serca, tak że obudziło waszą duszę. 
48 Słowo, które usłyszało wasze ciało, nie spodobało się mu, ponieważ wasz materializm nie pozwala 
wam rozpoznać Boskiej intencji, istoty i inspirującej mocy każdego słowa, które wam dałem. Dlatego 
mówię wam: Zdematerializujcie się i pozwólcie waszej duszy zerwać swoje kajdany i wznieść się do 
Mnie, żeby usłyszała Moje Boskie Słowo i żeby wasza materialna część istoty zrozumiała poprzez 
duszę to, co przekazuje wam Mistrz. 
49 Moją wolą jest, abyście byli tym narodem izraelskim, który nosi w swoich sercach ziarna miłości i 
Bożego pokoju. Świat oczekuje miłosierdzia i współczucia od waszego Boga, i tak jak w czasach 
minionych, spodziewa się zobaczyć prawdziwych uczniów Jezusa. 
Ludzie oczekują waszej walki, tak jak to czynili uczniowie Drugiej Ery. Ale czasami tracicie odwagę i 
kiedy słyszycie, że wasi bliźni bluźnią i oczerniają was, nazywając was oszustami, zachowujecie się jak 
Piotr i zapieracie się Mnie w drodze, zaprzeczając łasce, z którą was przygotowałem, i tracicie ją, 
popadając z powrotem w wasz materializm. 
50 Musisz przekonać niewierzącego, podnieść upadły, i dać słowa pociechy i miłości do tych, którzy 
cierpią. 
51 Ludzie w swej wolności woli wzywają do zjednoczenia, aby na ziemi zapanował pokój. Dążą do 
harmonii i chcą pokazać światu, że w nich samych jest światło, że są obdarzeni mocą tworzenia 
pokoju. Lecz ci zwodziciele chcą wyrwać wam z rąk klejnot o nieocenionej wartości i arkę Nowego 
Przymierza, którą wam dałem pod opiekę, i ponownie chcą uczynić was sługami faraona, 
niewolnikami ciemności, tych, którzy z powodu braku zrozumienia ciągną za sobą łańcuchy złości, 
egoizmu własnego mniemania o sobie. 
52 Nie mówiłem do was tylko o wypełnieniu misji Moich apostołów Drugiej Ery i o wypełnieniu misji 
Mojżesza. Nie, Izraelu, mówiłem do ciebie o wypełnieniu misji Jezusa z Nazaretu. Dał wam wtedy 
najdoskonalszy przykład. 
53 Dałem wam trochę tej samej władzy Jezusa, abyście jak On szli z pomocą cierpiącym bliźnim. 
54 Ja nie dalem czlowiekowi innych praw, ani innej nauki, ani innych dróg. To sami ludzie utorowali 
drogi, po których teraz kroczy ludzkość. Ale jesteś na właściwej drodze i ciesz się moją miłością i 
moim światłem. 
55 Ale czy wy, ludzie, chcecie, aby kamienie były świadkami mojej obecności? Nie, Izraelu, gdyż 
byłoby to przyczyną bólu i goryczy dla twojej duszy i ciała. 



56 Nie jest moją wolą, ludu wybrany, abyście zginęli i aby ludzkość nie uznała was za moich uczniów, 
za nauczycieli jutra. Dlatego Mistrz mówi do was: Uczcie się i badajcie, żebyście mogli zrozumieć mój 
Boski cel, żeby świat mógł poznać i przyjść do Drzewa Życia. 
57 Umiłowany ludu, krótki jest czas, w którym usłyszycie moje Boskie słowo przez głosiciela. Ale z 
liczby mojego ludu ani jedna dusza nie może być za mała, ani za duża. Sto czterdzieści cztery tysiące 
musi być zgromadzonych przed moją Obecnością pod koniec 1950 roku, aby otrzymać ostatnie 
dyrektywy, według których należy was prowadzić, abyście wypełnili waszą trudną misję, abyście 
wyruszyli do narodów, aby nieść światło, miłosierdzie i prawdę. W ten sposób, dzięki wypełnieniu 
misji moich wybranych, świat może cieszyć się pokojem mojego Boskiego Ducha. Dlatego 
niestrudzony Mistrz daje wam kolejną sylabę swojej nauki, abyście mogli ją przestudiować, 
zinterpretować i podążać za nią. 
58 Moje objawienie się jest naznaczone światłem, pokojem i miłością do was. Pokazuję wam drogę, 
na której powinniście się odnowić. Pouczam was, abyście po niej chodzili, abyście czuli się umocnieni 
moją miłością. To będzie siła, która sprawi, że będziecie szli mocno, która przemieni was w 
prawdziwych uczniów, którzy dadzą ludzkości wierne świadectwo o mojej Obecności. 
59 Czynię was wolnymi, abyście już nie byli niewolnikami grzechu. Daję wam światło, abyście mogli 
poznać prawdę i zbudować w waszych sercach sanktuarium, w którym jak pochodnię przedstawiacie 
Mi waszą wiarę, aby wasza dusza mogła wznieść się ku Mnie i być w komunii ze Mną. 
60 Nie chcę już, abyście mówili do Mnie: "Panie, dlaczego jesteś daleko ode Mnie, dlaczego Mnie nie 
słyszysz, dlaczego czuję się osamotniony na drodze życia?". umiłowani ludzie: Ja nigdy nie oddalam 
się od Moich dzieci, to wy oddalacie się ode Mnie, bo brak wam wiary i sami odrzuciliście Mnie i 
zamknęliście przede Mną drzwi waszych serc. 
61 Świat źle cię osądza i sprawia ci ból. Ale kiedy wołałeś do Ojca swego, z miłosierdzia dałem ci 
najlepsze "ubranie", bo miłosierdzie Moje jest wielkie i nie pozwoliłem ci zginąć. Ja bowiem jestem 
przystanią zbawienia dla was i dla ludzkości. 
62 Nakarmiłem was najlepszym pokarmem z mojego niebiańskiego stołu i umyłem wam nogi, abyście 
mogli iść swoją drogą jak wasz Mistrz. 
63 Pozostawiam Moje Słowo zapisane w waszych sercach, abyście byli dziećmi światłości, które 
świadczą o Mojej obecności pośród was, abyście byli laską ludzkości i pokazuję wam łódź ratunkową, 
aby Moje światło świeciło w ciemnościach i abyście uczyli świat wznosić się i obcować z Moją 
Boskością z ducha na ducha. Dlatego przygotowuję was, ludzie, abyście mogli być sługami Trzeciej 
Ery, dając tłumom Chleb Życia i krystaliczne wody. Dzieci degenerują się w tym czasie deprawacji, 
pomieszania pojęć i materializmu. Świat idzie swoją drogą jak ślepiec, to ci, którzy są martwi dla życia 
łaski, to ludzkość, która ginie i daje Mi kolejny raz pić kielich cierpienia. Ukaż im światło nowego dnia, 
pozwól im odczuć Moją Obecność i powiedz im, że Ojciec czeka na nich z otwartymi ramionami. 
64 Chwile są już krótkie, w których usłyszycie moje słowo przez głosiciela. Ale moje boskie słowo musi 
być jak księga otwarta przed ludzkością. Macie przedstawić ją zapisaną w waszym sercu, w waszej 
duszy, jako światło, które was oświeca, jako pochodnię, która prowadzi ludzkość. Ta bowiem 
przyjdzie na różne sposoby, pragnąc owoców, które otrzymaliście, a wy będziecie musieli jej je dać, 
aby miała w sobie życie łaski. Jest to owoc z drzewa życia, a każdy, kto się nim pożywi, nie zginie, bo 
będzie miał życie wieczne w sobie. A wy, którzy karmiliście się tym owocem, musicie pozwolić, aby 
wasza dusza wznosiła się i wznosiła, zrywając wszystkie swoje kajdany. 
65 Napełnijcie wasze serca pokojem i dobrą wolą. Bądźcie duszami światła, które pokazują się światu 
jako dusze wolne, które wiedzą jak budować prawdziwy Kościół dla swego Pana. 
66 Chcę widzieć, jak ożywiasz "umarłych" i oświecasz "ślepych", jak wnosisz Moje orędzie do uszu 
tych, którzy nie chcieli Mnie usłyszeć i jak nawracasz serca do wiary. To jest złote ziarno, które w 
swoich rękach przedstawisz swojemu Ojcu. Dlatego podnoszę cię i daję ci Moje pouczenie, które jest 
skarbem o niezmierzonej wartości dla twojej duszy. Dałem wam bowiem odczuć Mój pokój w Moim 
słowie i natchnąłem was nim, abyście mogli kroczyć tą drogą, która jest zalana światłem Mojego 
Ducha Świętego. 
67 Nie patrzyłem na wasze wady, macie Mnie teraz tylko jako Ojca, który daje wam Moje słowo, 
abyście postępując według niego odnowili się i zobaczyli, jak napełniacie się Moim miłosierdziem. 
Pragnę ujrzeć was przyobleczonych w Moje duchowe dobrodziejstwa, wszystkich jednakowo 



oświeconych światłem Mojego Ducha Świętego, abyście zjednoczeni miłością, wiarą i dobrą wolą byli 
silnym Izraelem, który sprawia, że Moje Dzieło jest znane światu, aby w was byli widoczni Moi 
ambasadorowie, Moi posłańcy, dusze, które naprawdę przygotowały się do przewodzenia ludziom. 
68 Otrzymujesz moje nauki dzień po dniu. Ja jestem Mistrzem, który ciągle was poucza, żebyście w 
przyszłości, gdy się uduchowicie, mogli śpiewać duchowy hymn pochwalny. 
69 Daję wam moją siłę, abyście mogli podążać moim boskim szlakiem. Ja oświecam wasze umysły, 
abyście jasno rozumieli Ojca waszego, abyście właściwie interpretowali moje słowo i aby objawiła się 
w was prawda, której ludzie szukają na różne sposoby. 
70 Wy, umiłowani, zanieście to orędzie ludzkości, aby mogła zrozumieć Prawo Ojca w świetle prawdy. 
Widzę bowiem, że w swoich wielkich błędach mieszają się do moich wysokich rad i usiłują przeniknąć 
do moich tajemnych skarbców, choć nie są do tego przygotowani, ani mnie jeszcze nie zrozumieli. 
71 Moja nauka będzie jasnym zwierciadłem, w którym ludzkość będzie się przeglądać, aby z pokorą i 
łagodnością pozwolić Mojemu Słowu nawrócić ją i przygotować do kochania Mnie, do odnowy i do 
wzajemnej miłości. 
72 Dałem wam sztandar mojego pokoju, abyście go uczynili odczuwalnym dla świata. Ale pokój, który 
wam powierzyłem, jest pokojem Mojego Ducha ─ jest tym, który inspiruje waszego ducha ─ tym, 
który rodzi się z Mojej miłości i dzięki któremu ludzkość uświadomi sobie Moją Obecność. To jest ten 
pokój, który wam dałem, abyście mogli go w pełni odczuć na waszej drodze, którą utorowałem, 
abyście nie doświadczali bólu. Bo to sami sobie stworzyliście. Jednak twoja dusza posiada wielkie 
dary i moc, że może triumfować nad cierpieniem, które oczyszcza i oczyszcza cię. Bo zaprawdę 
powiadam wam, nie sam ból przybliży was do Mnie, ale posłuszeństwo Mojemu Prawu, wasze dobre 
uczynki. 
73 Odczujecie rozkosz w praktykowaniu moich nauk i w ten sposób wejdziecie na górę. Zrozum, że 
masz do spełnienia trudną misję. Tak jak wasz Mistrz, musicie pozostawić wśród ludzkości ślad 
posłuszeństwa, przykład pokory, aby był on jak świetlisty szlak i aby przyszłe pokolenia mogły 
podążać za waszym przykładem. Pozostawicie dla nich utorowaną ścieżkę, aby mogli osiągnąć 
uduchowienie. Będziecie siewcami prawdy, aby świat nie pogrążał się już w otchłani wrogości, którą 
żywił się przez wieki. 
74 Przygotujcie się, ludu mój, bo świat łaknie zrozumieć moją prawdę. Przynieś mu komfort, bo jego 
oczyszczenie jest wielkie. Ale mówię wam też, że wielkie jest miłosierdzie, które mam dla was w 
skarbcu Moim. Ale zanim ją otrzymasz, musisz stać się godny, aby na nią zapracować. Gdy osiągniecie 
swoje spełnienie misji, zdacie sobie sprawę, że macie ją w najgłębszej części waszej istoty. 
75 Zaprawdę powiadam wam: nie jesteście już potrzebujący, ani słabi, ani ślepi. Albowiem Moje 
światło oświeciło was, abyście mogli świadczyć o Mojej obecności w tym czasie. Moją wolą jest, aby 
ci, którzy przyjdą po tobie, znaleźli spokojne miejsce, w którego cieniu będą mogli odpocząć. 
Przyjmijcie ich, przyprowadźcie do źródła łaski, nie patrząc na ich ignorancję czy niegodziwość. Jeśli 
przyjdą z trądem, uzdrów ich, bo masz balsam uzdrawiający, a jeśli morderca przychodzi do Ciebie, 
przykryć go swoim duchowym płaszczem i uczynić go żałować swoich zbrodni, tak aby mógł szukać 
wody, która oczyszcza go z jego plamy, że odkupi go. Kiedy ci, którzy są w duchowej potrzebie, 
przychodzą do waszych drzwi, ponieważ pragną mojego słowa i mojego światła, nie odmówicie im 
niczego. Musicie być sługami waszych bliźnich, bo Ja was do tego przygotowałem, abyście mogli 
obdarzać mnie miłosierdziem. 
76 W ten sposób, gdziekolwiek się udacie, tam będzie dobrobyt. Ludzie rozpoznają Mnie, poczują 
Moją obecność i będą mieli wiarę w swoich sercach. W ten sposób świat będzie mógł odwrócić się od 
swojego bałwochwalstwa. Ludzie muszą szukać mnie duchowo, muszą kochać się nawzajem, a 
miłując się nawzajem pielęgnować pokój i dobrą wolę. Ale wy jesteście tymi, którzy przyniosą tę 
naukę, będziecie jak promień światła w ich ciemności. 
77 Twoja bitwa jest bliska. Będziecie wiedzieć, że jest to walka światła z ciemnością. Wtedy staniecie 
się żołnierzami w mojej sprawie, będziecie nosić swoją odznakę i chwycicie za miecz mojego słowa, i 
będziecie świadkami, jak wojska waszego Pana walczą z ciemnościami tego świata. 
78 Jest to czas, kiedy oświecam wszystkie dusze, kiedy uwalniam świat z niewoli, którą znosił przez 
wieki. Ale jest konieczne, abym dał się odczuć w tym świecie zła, wrogości i złej woli, w którym kwitną 



wojny, w którym grzech wydał wszystkie swoje owoce. Konieczne jest, aby oczyścić się jak złoto w 
tyglu, tak, że może wzrosnąć do życia łaski i człowiek może mieć życie wieczne w jego duszy. 
79 Lecz Ojciec mówi do was: Nie niszczę najcenniejszej rzeczy stworzenia, jaką jest dusza. Nie, 
umiłowane dzieci, Ja tylko oczyszczam świat z jego zepsucia, aby mogła powstać nowa ludzkość, w 
której tłumy będą Mnie odczuwać i wypełniać Moje Prawo. Ludzie będą się wzajemnie miłowali, będą 
spożywali owoce z Drzewa Życia, będą gasili pragnienie swych dusz w niewyczerpanym źródle łaski, a 
Mój Duch Święty będzie ich oświecał jak gwiazda królewska. Wtedy zobaczycie, że ludzkość będzie 
mnie chwalić i błogosławić. 
80 Umiłowany Izraelu, ty jesteś wybrany i przygotowany, abyś nadal walczył i pracował, aby ten świat 
mógł ujrzeć Nowy Dzień. 
81 Ludzie, wy tworzycie początek, ponieważ wy pierwsi dajecie przykład. Przedstawiajcie Moje Dzieło 
tak, jak wam je powierzyłem. Bądźcie prawdziwymi spirytystami, którzy niosą dary Ducha Świętego w 
całej chwale. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 337 
 
1 Witajcie cisi i pokornego serca, którzy nie zgorszyli się skromnością tych miejsc, gdzie Ja się 
ujawniam, bo myśleli tylko o tym, by dać duszy rozkosz słuchania Mojego Słowa. 
2 Zaprawdę powiadam wam, że dla krótkich chwil przygotowania tych serc posyłam Moje Światło i 
Mój Pokój na to niespokojne morze, gdzie ludzkość ginie wśród swych namiętności i swych wojen; 
posyłam Moje Światło i Mój Pokój na to morze, gdzie ludzkość ginie wśród swych namiętności i swych 
wojen 
3 Jakże nie miałby Mój Duch odczuwać rozkoszy, widząc te tłumy szukające Mnie w znaczeniu 
poselstwa, które słyszą przez głosiciela? nie żądają już formalności ani obrzędów, chcą jedynie karmić 
się chlebem Ducha. 
4 Jedzcie i bądźcie zadowoleni, dusze, mózgi i serca, abyście mogli czuć się wzmocnieni i odżywieni na 
wieczność, kiedy już nie usłyszycie tego głosu. 
5 Głos waszego Mistrza, uczłowieczony przez nosicieli głosu, zakończy się. Ale księga moich objawień 
i nauk, jak latarnia o niegasnącej jasności, pozostanie na zawsze otwarta przed twoją duszą. 
6 To słowo, które napełniło wasze dusze pokojem, które przyniosło rozkosze bez końca sercu i 
umysłowi tego ludu, które podniosło "umarłych" do wiary i rozjaśniło drogę wszystkim, którzy je 
słyszeli, nawet jeśli nie usłyszycie go już z ust moich wybranych w tym celu, pozostanie dla was 
niezatarte i niezapomniane. 
7 Błogosławieni, którzy wiedzą, jak zachować ten chleb i to wino w najczystszej i najczystszej postaci, 
bo zawsze będą mieli coś, co da pociechę, zasieje miłosierdzie i rozpali światło na ich drogach. 
8 Błogosławieni, którzy uwierzyli dzisiaj, bo jutro będą wierzyć w to, co słyszeli i widzieli. 
pozostaniecie na ziemi, aby pracować nad duchowym przebudzeniem i pokojem waszych bliźnich, a 
ja będę was strzegł, dopóki nie przyprowadzę was do Ziemi Obiecanej. 
9 Ponieważ wasza pamięć jest zbyt słaba, aby zachować bogactwo nauk, które wam objawiłem, 
zostawię wam natchnioną przeze mnie materialną książkę, która będzie zawierała wszystkie 
najważniejsze rzeczy, których nauczałem ten lud w tym czasie. W ten sposób wasza codzienna praca 
będzie łatwiejsza, ponieważ Moje nauki zawsze będą was zachęcać, ponieważ nie będziecie narażeni 
na niebezpieczeństwo zapomnienia z czasem tego, co kiedyś usłyszeliście. Popadlibyście w błąd, 
fałszerstwo lub tajemnicę. 
10 Moje słowo nadal będzie latarnią morską i gwiazdą dla tego ludu, a duchowy triumf odniosą ci, 
którzy są wierni i wytrwali do końca ─ ci, którzy nie cofają się przed głodem i pragnieniem pustyni ─ 
ci, którzy krok po kroku wspinają się na własną Kalwarię, patrząc zawsze na Nieskończoność, która 
jest światłem, wiecznością i obietnicą prawdziwej szczęśliwości. 
11 Im bardziej podnosisz swoją duszę, tym mniej krzyż będzie cię uciskał. a gdy nie będę już 
przemawiał do was w tej formie, zbliżę się do was w duchu i powiem wam: otwórzcie swoją książkę i 
uczcie się, abyście wkrótce stali się odważnymi uczniami, których to Dzieło potrzebuje, by zaistnieć na 
ziemi. Otworzycie swoją książkę, a ta wam odpowie, uwolni was od wątpliwości i objawi wam to, co 
sami sobie próbowaliście wytłumaczyć. 
12 Zaprawdę, powiadam wam, że nadejdzie dzień, kiedy nie będziecie już potrzebowali materialnej 
książki, aby przypominać sobie na każdym kroku Moje słowo, bo wtedy wypłynie ono z waszych ust 
jako niewyczerpany strumień natchnienia. Lecz aby ten dzień nadszedł i abyście osiągnęli ten stopień 
wywyższenia i mądrości, będziecie musieli studiować i ćwiczyć wiele z wcześniejszych pisemnych 
instrukcji, aż osiągniecie dojrzałość i podstawową wiedzę, która pozwoli wam otrzymywać Boskie 
natchnienie z ducha do ducha. 
13 Będzie to miłe dla Mistrza, gdy zobaczy pokój w waszych sercach. Wy, moi uczniowie, powinniście 
zawsze odświeżać się moim słowem, a gdy wzniesiecie się duchowo, odczujecie moje objawienie się 
w waszej duszy i otrzymacie moje natchnienie. 
14 Wy jesteście moim narodem wybranym i powinniście być pokorni i wielkoduszni. Idźcie drogą 
światła, abyście się nie potknęli i nie zawiedli. Bo to ja idę przed wami. Ten, kto czasem śpi, gdy się 
przebudzi, zobaczy, że jego bracia i siostry poszli naprzód na drodze światła, podczas gdy on był 



apatyczny. Jednak Ja daję Moje słowo dzień po dniu także temu słudze, który nie pracował, który dał 
się zwieść ciemnościom i pozwolił, aby chwasty wyrosły w jego sercu. 
15 Odsuńcie się, o umiłowani uczniowie, od waszych dawnych dróg, bo na nich tylko ból was dopadł. 
Dlatego zastałem was nagich i głodnych, bez pokoju i bez pociechy dla świata, bez wiedzy o waszym 
przeznaczeniu i bez odczuwania ciepła Mojego Ojca. Ale teraz dałem wam nową możliwość, dałem 
wam czas, abyście się odświeżyli Moim słowem, abyście w nim znaleźli odkupienie waszej duszy, tej 
duszy, która zawsze była niewolnikiem namiętności ciała. 
16 Znajdujesz się w czasie, w którym świat żywi się najwyższym stopniem zepsucia, w którym kwitnie 
żądza władzy i panuje nikczemność tych, którzy nie słyszą głosu rozumu i sumienia. Jednak wy, którzy 
jesteście na tej ścieżce światła, przyjmijcie Moje słowo, abyście mogli zrozumieć swoje przeznaczenie, 
abyście mogli się rozwijać i przygotować poprzez miłość, której zawsze was uczyłem. 
17 Bardzo mnie kochasz i wiesz, jak korzystać z czasu. Uduchowiliście się, podbiliście swoje ciała i 
zainspirowaliście się do pracy na rzecz postępu waszych bliźnich. 
Ale jest też wielu, którzy mnie nie zrozumieli, nie słuchają rozumu i nie odczuwają w pełni mojego 
pokoju, ani nie chcą mieć duchowej wielkości w swoim bycie. 
18 Zachęcam was moją miłością, abyście nie czuli się słabi, abyście otrzymując moją siłę, umocnili się 
w swoim postanowieniu wypełniania moich poleceń i abyście mogli stawić czoło problemom i 
nieszczęściom, które sami ludzie wam sprawiają. 
19 Nie bójcie się ludzi, czuwajcie i módlcie się, aby ciemność was nie zaskoczyła, ani nie pozbawiła 
was łaski, z którą was przygotowałem. Wy będziecie Moimi posłańcami w różnych częściach ziemi. 
Uznanie Mojego Dzieła było dla was waszym duchowym przebudzeniem. Nie jesteście już 
bałwochwalcami ani fanatykami. Już wiecie, jakie jest wasze przeznaczenie i wasza duchowa misja. 
Ale kto chce iść tą drogą, musi kochać bliźniego i mieć sumienie jako przewodnika swoich działań. 
Wtedy wszystko stanie się światłem, a w jego sercu nie będzie ciemności. Będzie miał radość i 
zadowolenie w sobie, a to spowoduje, że jego dusza jeszcze bardziej wzniesie się do mnie. 
20 Każdy, kto jest na tej drodze, będzie zawsze chroniony przez mój duchowy świat światła, będzie 
przez niego wspierany w wypełnianiu swojej misji. 
21 Bądźcie zadowoleni z wielkich dobrodziejstw, jakimi Ojciec was obdarzył w odniesieniu do 
wszystkiego, co dotyczy życia ludzkiego na ziemi. Nie proście o to, co może przynieść ruinę waszej 
duszy i ciała. Mogę dać ci więcej, niż mógłbyś ode mnie zażądać. Ale to ja wiem, czego wam 
naprawdę brakuje na drodze życia. Powiedziałem wam: Jeśli będziecie umieli wypełnić Moje prawo, 
ujrzycie Mnie w całej Mojej chwale. 
22 Istoty Światła eliminują teraz ciemność wśród was. Będą to wasi opiekunowie, którzy będą dążyć 
do tego, abyście byli czyści i porzucili wszelkie skłonności do materializacji, abyście mogli oglądać 
duchowe piękno i otrzymywać jego przesłania pokoju dla ludzkości. Eliasz również oczyszcza i 
przygotowuje Moich wybranych, abym mógł zamanifestować Siebie przez ich pośrednictwo. 
23 Wykorzystaj ten krótki czas, jaki ci pozostał, aby usłyszeć Moje słowo przez głosiciela, abyś 
pozostała oświecona i wiedziała, jak przyjmować natchnienia. Przez twojego ducha będę bowiem 
nadal przemawiał do wielkich rzesz. Również mój świat duchowy będzie zawsze z wami. Bądźcie 
posłuszni i idźcie naprzód z odwagą i zdecydowaniem, bez mierzenia odległości. Powinniście 
rozpocząć swoją pracę stopniowo, a wtedy zobaczycie, jak świat stopniowo traci strach przed karą i 
wszelkie ludzkie skłonności. W ten sposób będzie on coraz bardziej akceptował Twoje świadectwo. 
24 Znacie już swoją misję i wiecie, jak się przygotować. Brakuje tylko tego, abyście wiedzieli, jak 
komunikować się z moją Boskością z ducha na ducha, a nie poprzez umysł nosiciela głosu. 
25 Wtedy ci, którzy mnie nie poznali, nie będą już zdezorientowani. Odczują pewność i wiarę oraz 
doświadczą, że duch jest w stanie przyjąć i zrozumieć Moją duchową manifestację. 
26 Miejsca spotkań, które dały wam schronienie, będą nadal miejscami spotkań dla was. Ale ja wam 
mówię, że prawdziwym Kościołem, który zawsze będzie otwarty w wieczności, jest Kościół Ducha 
Świętego. Do niej przyjdą wszystkie pokolenia, a w niej otrzymają ode mnie życie i światło, pokój i 
błogość. 
27 Po 1950 r. rozpoczniecie pracę niesienia Dobrej Nowiny ludzkości, tak jak was nauczyłem. Dlatego 
nauczam was, abyście mogli zgromadzić prawdziwe światło, które przyniesiecie światu. Wy, jako 
naród wybrany, powinniście szanować idee waszych bliźnich z różnych sekt i wspólnot religijnych i 



jednoczyć ich w jednej woli poprzez wasze wysiłki. Nadejdzie czas, kiedy Moje dzieło zakwitnie w 
różnych narodach, na polach, które były jałowe, aby wszyscy poznali prawdziwą istotę Mojego słowa, 
które przelałem w tym czasie jak krystalicznie czystą wodę. 
28 Jutro będziecie jednym ludem, o jednym ideale, jak jedno źródło, do którego wszyscy przychodzą, 
aby pić jego krystalicznie czyste wody. Bądźcie czujni, aby ludzkość mogła cieszyć się jednym i tym 
samym owocem ─ owocem, który daje esencję i słodycz sercu i duszy. 
29 Moja nauka przygotuje was w taki sposób, że każdy, kto przyswoi sobie jej sens, nauczy się 
odnosić do swoich bliźnich ze szczególnym traktowaniem wszystkich ─ dzieci, młodzieży i dorosłych, 
mężczyzn i kobiet. 
30 Kiedy mówię do was o specjalnym traktowaniu waszych bliźnich, chcę, abyście zrozumieli, że 
mówię o duchowym traktowaniu. Bowiem konieczne jest, abyście za każdym razem, gdy 
kontaktujecie się z waszym sąsiadem, byli bardzo świadomi tego, że idąc do niego, kontaktujecie się z 
jego duszą. 
31 Wtedy będziesz wiedziała, jak odkryć w dziecku duszę, która rozpoczyna walkę, która rozpoczyna 
życie dzięki czystemu sercu i dziewiczemu umysłowi. Kiedy twoje serce dokona tych refleksji, będzie 
odczuwało czułość i miłość do tych dusz. 
32 Kiedy stoisz przed młodym człowiekiem, w jego energii, w jego wielkich oczekiwaniach i 
ambitnych celach widzisz obecność duszy w szczytowym momencie jej zmagań na ziemi ─ na tym 
etapie życia, na którym dusza nieustannie walczy z namiętnościami ciała i niebezpieczeństwami, 
które czyhają na nią na każdym kroku. 
33 Mieć zrozumienie dla młodzieży, pomagać jej i zwracać na nią uwagę, aby mogła iść naprzód po 
trudnej drodze życia. 
34 Mieć szacunek i miłość do ludzi dojrzałych i starszych. W nich można odkryć duszę, która już 
przekroczyła szczyt góry życia. To, co ziemia miała im do dania, czy to mało, czy dużo, już otrzymali. 
Oni już niczego więcej od niej nie oczekują. Pokładają całą swoją nadzieję w przyszłości, która czeka 
ich dusze. Ale spośród wszystkich ludzi, to właśnie oni mają najwięcej do dania, ponieważ zebrali już 
żniwo tego wszystkiego, co zasiali podczas swojej egzystencji. W ich przypadku to nie dusza 
potrzebuje waszej opieki, lecz ich zmęczone ciało, wyczerpane walką życia. Bądź dla nich uważny, 
czuły i pełen szacunku, bo tego potrzebują i na to zasługują. Po tak wielu goryczach i męczących 
zmaganiach, kropla miodu jest bardzo mile widziana w tych sercach. 
35 Chcę, abyście wy, umiłowani ludzie, patrzyli na ludzi w ten sposób: duchowo, abyście każdemu z 
waszych bliźnich nadali wartość, jaką posiada, i dali mu miejsce, na jakie zasługuje. Jeśli zapomnicie o 
rdzeniu waszej istoty i nadal będziecie traktować siebie tylko jako istoty fizyczne, odmówicie sobie 
prawdziwej wartości, która jest obecna w każdej istocie ludzkiej, czyli duszy. 
36 Teraz, kiedy pozwalam, aby Mój głos był słyszany przez Moje nadajniki słów, witam tłum 
słuchaczy, którzy są tutaj, aby Mnie usłyszeć. Witam zarówno pobożnych, jak i niewierzących, 
wierzących i pytających, tych, którzy oczyścili się w duchowości, jak i tych, którzy dźwigają ciężkie 
brzemię swojego materializmu. 
37 Błogosławię was, umiłowany ludu, ponieważ aż do dnia dzisiejszego okazaliście Mi wiarę i 
pragnienie zbliżenia się do doskonałości waszej duszy. Misją Izraela jest modlić się i pouczać za świat. 
Wzrastaliście i rozmnażaliście się, a z uczniów stopniowo stajecie się uczniami, aby później szukać 
tych, którzy w krótkim czasie muszą otrzymać dziedzictwo Mojego słowa. 
38 Sposób, w jaki objawiłem się w tym czasie, jest inny niż w Drugiej Erze, ale Mój cel jest ten sam: 
Uratować ludzkość, wyrwać ją z tego wiru, który napotkała na swojej drodze i od którego nie była w 
stanie uciec. 
Pokusa rozpętała się w całej swej mocy, a człowiek upadł jak małe dziecko i doświadczył wielkiego 
cierpienia. On opróżnia swój kielich cierpienia i woła do mnie w swoim głębokim zamęcie, a Ojciec był 
z nim. Drożdże nadal pozostają w kielichu, ale pomogę wam znieść te bóle, które są wynikiem 
waszego nieposłuszeństwa. Błogosławieni, którzy Mnie słuchają, albowiem będziecie mocni! Ale co 
będzie z innymi, gdy to wielkie cierpienie ich spotka? Czy ich dusze upadną z powodu braku wiary? 
Modlitwa Izraela musi ich podtrzymywać. 
39 Chcę was widzieć czystymi, skruszonymi i natchnionymi moją miłością. Tak długo, jak szukałeś 
swojego zbawienia w świecie, byłeś słaby. Kiedy podnieśliście swój wzrok ku Mnie i prosiliście Mnie, 



otrzymaliście siłę. Skoro wiecie, gdzie jest pocieszenie, to dlaczego nie szukaliście mnie zawsze? 
Dlaczego nie szukacie miłości, aby wyeliminować nienawiść i w ten sposób zakończyć wojny? 
Nadal przemawiam do świata, ale tylko Izrael mnie słyszy i bierze odpowiedzialność za moje słowa. 
Na nim zostawiam ciężary, ale i łaski duchowe. 
40 W was umieściłem Moją prawdę i Moją istotę, abyście mogli rozsławiać Moje słowo. Nie chcę 
widzieć w was fanatyzmu, ignorancji czy hipokryzji. Chcę widzieć mój naród wolny w ramach moich 
praw, jak silna i szczera rodzina, która umie kochać i wyciągać rękę do potrzebujących, która rozumie 
ciosy przeznaczenia, przez które ludzkość przechodzi w tym czasie i o które się modli. Przygotowuję 
was, abyście nigdy nie powiedzieli: "Ojcze mój, brak nam światła, wiedzy i siły do walki z fałszem i 
ciemnością". 
41 Prosiłem Cię o odrobinę wiary, aby przez Twoje pośrednictwo czynić cuda. Dałem wam dowody 
mocy, którą wam dałem. Uzdrowiłeś chorego człowieka, bo ogarnęła go Twoja miłość. Słowo od 
Ciebie nawrócił grzesznika. Poruszyłeś jego serce, a światło, które przeniknęło go zrobić refleksji, i 
zdając sobie sprawę z jego przestępstw, żałował, a ty go uratował. 
Pocieszajcie i dajcie pokój, powiedziałem do was, i na waszej drodze przez domy przynieśliście pokój, 
a z niego skorzystały nie tylko istoty zamieszkujące ten świat, lecz także istoty duchowe, wasi bracia i 
siostry, dziękujcie mi za światło, które naród izraelski rozniósł po całym wszechświecie. 
42 Jeszcze większe dary łaski otrzymacie, gdy będziecie się wzajemnie miłowali w duchu i w prawdzie, 
i zjednoczycie się w wypełnianiu moich praw pokoju i dobrej woli. Gdy zostaniecie przygotowani w 
ten sposób, będą z was emanować prawe duchowe prawa. Wśród was pojawią się przywódcy, którzy 
zmienią bieg narodów. Ale kiedy powierzam tę misję jednemu z was, przyjmijcie ją z pokorą, czując 
wielką odpowiedzialność, jaką wam powierzam, pamiętając o Mojżeszu, kiedy bezpiecznie prowadził 
naród wybrany, o jego powiedzeniach, o jego zasadach pełnych mądrości i sprawiedliwości, i weźcie 
go za przykład. 
43 Zaplanowałem dla was wielkie misje w przyszłości, zgodnie z waszym przygotowaniem. Wasz 
wpływ będzie decydujący dla losów tego świata. Będziecie głosić równość, będziecie szanować misję, 
którą powierzyłem moim dzieciom, ponieważ posiadają one wszystkie cnoty i święte prawa, które 
wam bez wyjątku przyznałem. 
44 Abyście mogli odnieść zwycięstwo, musicie się zjednoczyć, współczując ludzkości. Przebacz jej, tak 
jak ja jej przebaczyłem. Zobaczycie ich niezliczone wady, ich choroby moralne i psychiczne, ich 
zwyrodnienie. Ty jednak masz tylko przekazywać światło. Waszą misją jest dawać, wyjaśniać Moją 
naukę i dawać dobry przykład. Resztę zostawcie Mnie. Wielkie sprawy, które napotykacie wśród 
waszych bliźnich, macie stawiać przede Mną, a Ja je rozstrzygnę według mojej woli. Po 1950 roku nie 
twórzcie teorii, ani nauk w ramach Mojej Nauki, nie twórzcie dogmatów ani obrzędów, pozostańcie 
tylko w wierze. Noś znamię w swojej duszy i praktykuj cnoty, których cię nauczyłem. Zbierz siły do 
walki, bo czeka na Ciebie ludzkość. Niektórzy z was wyjadą poza granice swojego narodu, inni do 
pobliskich prowincji. Inni z was powrócą do miejsca, w którym po raz pierwszy zobaczyli światło na 
tym świecie. Ja was rozproszę, ale módlcie się i przygotujcie się, abyście poznali moją wolę i umieli jej 
być posłuszni. 
45 Idźcie w imię moje. Przygotujcie się, zanim zaczniecie mówić. Kiedy przygotujesz się do pracy, 
przestudiuj swoją trudną misję. Ja będę waszym poprzednikiem. Gdy świadectwo o moim przyjściu w 
Trzecim Czasie będzie od was wymagane, mówcie o tym, co widzieliście i słyszeliście. W tym czasie 
będziecie studiować i badać moje słowo, a to, czego do tej pory nie mogliście zrozumieć, zrozumiecie. 
46 Posyłam was, abyście budowali w sercach waszych bliźnich. Twoja praca musi mieć ręce i nogi, aby 
mogła być godna mnie. 
47 Będziesz osądzony i prześwietlony. Ale kiedy ludzie zobaczą w tobie ideał służenia, będą się przed 
tobą kłaniać i kochać cię. Ludzie będą zaskoczeni waszą przemianą i waszym uduchowieniem i wezmą 
was za przykład. Będę świadkiem twoich instrukcji w Najwyższym Pośredniku. 
48 Będę posyłał na ziemię wielkie dusze, by kontynuowały Dzieło, a wy będziecie mieli wielkie 
duchowe misje według waszych zasług. Ludzkość wiele zgrzeszyła, a złe nasienie zapuściło głębokie 
korzenie w ich sercach. Dlatego dzieło oczyszczenia będzie długie i długotrwałe. Dusze, które mają 
wskazać właściwą drogę, zostały już wysłane ─ to wy tworzycie naród izraelski, który umieściłem na 
poziomie duchowym, z którego możecie wynieść ludzkość. 



49 Nie czuj się lepszy od innych. Moje Słowo i Moje dary są dla wszystkich, abyście mogli Mnie 
zrozumieć w ten sam sposób. 
50 Trzecia Era rozpoczęła się w 1866 roku i nie wiadomo, ile lat lub wieków będzie trwała ta Era. 
Ponieważ Druga Era zakończyła się dopiero po około 2000 lat, nie wiadomo do kiedy może trwać 
obecna Era. Ufajcie tylko, umiłowani, że Ojciec da wam się poznać i będzie bardzo blisko was, i że z 
każdym dniem będziecie się coraz bardziej przemieniać. Kiedy zatrzymasz się w walce, zachęcę cię, 
abyś mógł iść naprzód. Jest to ciężka, ciągła walka, która już się rozpoczęła i będzie trwać. To jest 
Moje dzieło odbudowy. 
51 Dałem wam życie, posłałem was na ten świat, abyście wypełnili trudną misję. Wypełniajcie Moje 
polecenia, kochajcie Mnie bardziej niż wszystko, co zostało stworzone, służcie waszym bliźnim, 
abyście żyli na wyższym poziomie i z każdym dniem byli bliżej Mnie. 
52 Wszyscy zamieszkacie ze Mną, kiedy się oczyścicie i wypełnicie swoją misję. Żyjcie duchowo na 
ziemi i przestrzegajcie duchowych i ziemskich praw, abyście mogli doświadczyć spełnienia wszystkich 
Moich obietnic. 
53 Zostawcie to dziedzictwo waszym dzieciom: moje słowo. Dałem wam moc tworzenia, zakładania 
rodziny. Dałem wam dom i powiedziałem wam: wypełnijcie go miłością, ciepłem, dobrymi 
przykładami. Jeśli chcecie widzieć sprawiedliwość w swoich dzieciach, wypełniajcie moje prawa. 
Oczekują tego od was, ale jeśli w tym czasie nie rozumieją waszych rad i przykładów, nadejdzie czas, 
wy ojcowie rodzin, kiedy dadzą wam rozum, uhonorują was i pobłogosławią. 
54 Uczcie się dziś ode Mnie, bo Ja zwracam się do wszystkich bez wyjątku, wszyscy jesteście Moimi 
dziećmi i wszyscy macie takie same prawa do bycia kochanymi, błogosławionymi, przebaczonymi i 
odkupionymi przeze Mnie. 
55 Oto moje słowo, z którego wychodzą iskry światła, które 
wypędzi ciemność z każdego umysłu, który jest zamknięty na prawdę. 
56 Zobaczcie, jak moc tego słowa otwiera drzwi waszych serc, aby mogły wejść do nich miłość i 
pokora, duchowość i wiara, a jednocześnie sprawia, że znikają na zawsze pycha, ignorancja i grzech, 
które od dawna w nich mieszkały. 
57 Zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto Mnie słuchał, czy wierzy w moje słowo, czy nie, nosi teraz 
w duszy iskrę światła, a w jego sercu otworzyły się drzwi dla sumienia, które już nigdy nie będą 
zamknięte. 
58 Moje słowo będzie musiało walczyć z duchową ignorancją, która panuje w ludzkości. Podczas gdy 
ci, którzy wiedzą o Moim powrocie, wierzą, że Moja obecność nastąpi przez Mojego ducha 
przychodzącego do ciała, jak w Drugiej Erze, ci, którzy nie wiedzą nic o Moim powrocie i Moich 
obietnicach, dziwią się Mojej obecności w duchu i przez ludzki umysł i ciągle się zastanawiają, 
dlaczego znowu jestem wśród ludzi, choć nic o tym nie wiedzieli. 
59 Powodem tego jest to, że ludzkość zadowala się swoimi obrzędami, tradycjami i zewnętrznymi 
kultami, zapominając o studiowaniu Prawa, proroctw i nauk, które zostawiłem ludziom w minionych 
czasach. 
60 Jakże nie mogliście się zdziwić, gdy mnie teraz słyszycie, skoro nie byliście czujni, jak was 
pouczyłem? Jak mogliście nie być zaskoczeni obecnością Mojego słowa, skoro nigdy nie byliście 
zainteresowani poznaniem Moich proroctw i znaków, które zapowiadały Mój powrót? 
61 Dla tych ludzi, którzy nie są zainteresowani poznaniem prawdy, jest to tak, jakbym nic nie zrobił 
ani nie powiedział w Drugiej Erze. To tak, jakbym nie przyszedł i nie istniał. Dlatego było konieczne, 
aby Moje Słowo mówiło o przeszłych wydarzeniach w tym czasie, abyście mogli odnieść obecne 
wydarzenia do proroctw, obietnic i nauk Pierwszego i Drugiego Czasu. 
62 Gdybyście wszyscy studiowali słowo, które wam wtedy przyniosłem, wszyscy byście Mnie 
oczekiwali, wszyscy byście zrozumieli, że Mój powrót musi być w duchu, i nikt by się nie dziwił 
Mojemu objawieniu. Ale wy przyszliście z ciemnością w waszych umysłach, z bandażem ignorancji, 
który uniemożliwił wam ujrzenie światła prawdy, z sercami pełnymi fanatyzmu i głupoty. Jak to było 
możliwe, że wy wszyscy, gdy tylko Mnie usłyszeliście, powiedzielibyście: "On jest Mistrzem?". Było 
konieczne, byście słyszeli mnie wciąż i wciąż, by przy każdej lekcji wasze umysły łapały nową iskrę 
światła, która przybliża was do zrozumienia. 



63 W ten sposób, bez potrzeby konsultowania się z kimkolwiek, ani uciekania się do książek, 
poznaliście strona po stronie prawdę objawień minionych czasów, dzięki którym zrozumieliście 
przyczynę mojego duchowego objawienia się w obecnym czasie. 
64 Wasze serce stawało się coraz bardziej spokojne, a wasz duch coraz bardziej wzmacniał swoją 
wiarę, gdy widział mocne fundamenty, na których zbudowana jest ta nauka, którą nazwałem 
spirytualizmem i która jest nauką mówiącą wam o wiecznych objawieniach. 
65 Uczniowie, zrozumcie więc, że kiedy przemawiałem do was w duchu przez medium głosu 
ludzkiego, to po to, abyście, gdy już nie będę do was przemawiał tą drogą, nadal szukali Mnie w 
duchu i osiągnęli prawdziwą komunię z Moją Boskością. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 338 
 
1 Ja jestem drogą i światłem, które was prowadzi. Ja jestem tą laską, która was wspiera i oszczędza 
wam upadków na waszej drodze. Ja jestem latarnią, która oświetla waszą drogę, która wzmacnia 
waszą duszę pokojem mojego Boskiego Ducha i która uspokaja burze waszego życia, abyście byli cali, 
aby wasza dusza nie pozostała w tyle. 
2 W moim słowie otrzymacie siłę, ciepło i pokarm, którego potrzebuje wasza dusza, aby powstać i 
walczyć tak, jak nauczył ją Mistrz. 
3 Moje Słowo służyło, służy i będzie służyło przez wieki jako kamień probierczy dla czystości duszy i 
dla jej doskonałości. Wasza dusza przeszła przez różne etapy rozwoju, lecz nie osiągnęła jeszcze 
doskonałości w swoich pracach w wypełnianiu swojego posłannictwa. 
4 Przyszedłem w Trzeciej Erze i ujawniłem się poprzez ludzki intelekt, by ponownie wskazać wam 
drogę i przygotować was na uczniów Trzeciej Ery. Przemówiłem do was w sposób najprostszy, abyście 
mogli zrozumieć Moje słowo. Mówiłem do was w obrazach i w przypowieściach. Ale w każdej z Moich 
nauk pozwoliłem, aby jej znaczenie przeniknęło do waszej duszy i dałem wam do zrozumienia, że 
Mistrz odczuwa pragnienie, aby w każdym z was rozpoznać prawdziwego ucznia. 
5 Kiedy nadejdzie czas, kiedy twoja dusza zrozumie doskonałą miłość, którą Ojciec okazywał ci przez 
cały czas? W tym czasie, walka waszego Mistrza jest wielka w ludzkości, aby uratować wszystkie 
swoje stworzenia, wszystkie dusze. Budzę waszą duszę, jak przyroda budzi się w pierwszych 
promieniach poranka. 
6 Chociaż Moje słowo jest proste, to jeśli będziesz je studiować, odkryjesz w jego rdzeniu wielkość i 
docenisz wartość każdego z Moich słów. Uświadomcie sobie, że jesteście w szkole, w której uważam 
was za studentów, uczniów i mistrzów. Stosownie do poziomu, który osiągnęła wasza dusza, 
otrzymujecie z mojego słowa to, co jest dla was odpowiednie. Uczeń po prostu bierze moje słowo i 
czyni je swoim. Uczeń bierze z mojej nauki tę część, która mu odpowiada, i z niej napełnia się cnotą. 
Ten, kto jest przygotowany jako mistrz, przyjmuje moje słowo, zgłębia je, rozkoszuje się nim i 
odczuwa w duszy pragnienie spełnienia, szerzenia mojej nauki, praktykowania cnót i rozwijania 
swoich darów. 
7 Chcesz przekazać moje słowo do swojego bliźniego, ale odkryłeś, że wielu z twoich bliźnich nie są 
przygotowane. Pukaliście do serc, ale zastaliście drzwi zamknięte i nie przyjęliście waszych słów, i 
odczuliście ranę braku szacunku waszych bliźnich. A jednak zostało to zrobione dla waszego dobra. 
Zaprawdę powiadam wam, w ten sposób będziecie mogli zrozumieć, co czuje wasz Mistrz, kiedy puka 
do serca człowieka i znajduje nieprzygotowane sanktuarium. Jednak miłość Moja do wszystkich dzieci 
Moich jest wielka. 
8 Dlatego powiadam wam: nie zwlekajcie w waszej walce, wytrwajcie, bo Ja będę stał przy was, a jeśli 
raz znajdziecie drzwi zamknięte, jutro serca otworzą się i przyjmą moje słowo. 
9 Ludzkość jest głupia i pozostaje uparta w swoim grzechu. Ja jednak, w Mojej miłości, w Moim 
przebaczeniu dla wszystkich Moich stworzeń, które mieszkają na ziemi i w zaświatach, kocham 
twojego ducha, ponieważ jest on częścią Mojego własnego Ducha. Ale ciału waszemu przydzielam to, 
co jest konieczne, aby mogło być podporą duszy. 
10 Odpoczynek i pokój, którym cieszycie się na ziemi, jest błogosławieństwem i łaską, którą 
otrzymujecie od waszego Ojca. Jednak i wy narzekacie wewnętrznie, mówiąc Mi: "Panie, mój wygląd 
zewnętrzny jest ubogi i poszarpany". Ale zaprawdę powiadam wam: Czy myślicie, że z tego powodu 
jestem daleko od was? Czy myślisz, że obecność Boga nie jest z tobą, bo twoje ubrania są potargane? 
11 Interes, jaki mam w tobie, dotyczy twojej duszy, i jeśli będziesz żył na tym świecie pokornie i w 
zgodzie ze swoim ubóstwem, cnota, jaką ujawni twoja dusza, będzie wielka. Pamiętaj, że twój Mistrz 
nauczył cię pokory i zasług, jakie dusza może uzyskać dzięki tej cnocie. Będziesz miał na ustach tylko 
błogosławieństwo i pieśń pochwalną dla twego Boga. Zaprawdę powiadam wam: Zapłata nie jest na 
ziemi, umiłowani uczniowie, lecz w zaświatach. Tu na ziemi nie dam wam rozkoszy, tu nie jest Raj, tu 
przygotowałem dla Moich wybranych łagodną odpłatę. 
12 Błogosławieni jesteście wy, którzy cierpicie z pokojem i poddaniem się, bo będziecie stawiać 
mocne kroki na ścieżce. Mistrz nauczył was, abyście nie zabiegali o bogactwa tego świata, nie 



pożądali przemijających skarbów tego życia. Jeśli mieszkasz w skromnej chatce, lecz twój duch wie, 
jak rozwinąć dary, które mu dałem, będziesz mógł czuć się szczęśliwszy niż król lub potentat ziemski 
w najbardziej luksusowej rezydencji. 
13 Mówiłem do was w przypowieści, aby nauczyć was żyć na tej planecie w harmonii z waszym 
Ojcem, abyście mogli przestrzegać jego przykazań. Bo twoje przeznaczenie jest zapisane w mojej 
miłości. 
14 To życie służyło ci, aby twoja dusza została podniesiona przez poddanie się i przez światło, które 
otrzymałaś ode Mnie; to życie służyło ci, aby twoja dusza została podniesiona przez poddanie się i 
przez światło, które otrzymałaś ode Mnie 
15 Przeszliście przez różne etapy rozwoju. Już w pierwszym, zaczęliście przygotowywać się do 
wypełnienia waszej trudnej misji. W drugim, znalazłeś większy postęp, większą jasność w swoim 
duchu. W trzecim, zrobiliście większy postęp, większe zrozumienie mojego słowa i większą zgodność 
z nim. W ten sposób doszliście do czwartego etapu i jeszcze bardziej odczuliście łaskę waszego Boga, 
zbliżenie się mojego ducha do waszego. I w tym wielkim zachwycie wasza dusza doszła do piątego 
etapu, w którym musieliście dokonać jeszcze większego rozwinięcia w wypełnianiu waszej misji. 
Zmagaliście się, a więc doszliście do szóstego etapu, do nowego spełnienia, odnowionego postępu i 
dalszego rozwijania cnót, którymi obdarzył was wasz Bóg. I tak dojdziecie do siódmego etapu, w 
którym ujrzycie królestwo Ojca, w którym wasz duch bezpośrednio doświadczy chwały Ojca, i w 
którym będziecie po prawicy waszego Pana. 
16 Zstępuje Moje Słowo, aby natchnąć waszą duszę, ponieważ chcę, abyście jutro nadal odświeżali 
się obecnością Mojego Boskiego Ducha, dzięki waszemu przygotowaniu. Gdy bowiem będziecie 
przygotowani, nie będziecie się czuli osieroceni, nie będziecie odczuwali braku Mojego Słowa, 
ponieważ wasz duch może obcować z Moją Boskością. Dlatego chcę, żebyście się przygotowali na 
czas, praktykowali modlitwę i uduchowili swoje serce, żebyście jutro nie byli w zamieszaniu i nie 
uprawiali oszustwa. Chcę, abyście wiedzieli, jak wznieść swoją duszę do Mnie, abyście mogli otrzymać 
Moje natchnienia. Zamierzam bowiem przekształcić każdego z was w Mój "podnóżek". 
17 "Podnóżek" to fundament, na którym spoczywa światło i moc waszego Pana. Wtedy, moje dzieci, 
jutro, będziecie prawdziwymi "podnóżkami", prawdziwymi głosicielami mojego słowa. Przygotowani 
przez rozwinięcie waszych darów, będziecie przekazywać moje słowo w całej czystości. Nie chcę 
widzieć ignorancji wśród mojego ludu Izraela, gdy ten cenny czas mojego głoszenia przez ludzki 
intelekt dla was się skończy. 
18 Kto z was, po 1950 roku, zaprzeczy tej Boskiej Sprawie? Jeśli będziecie działać w ten sposób, 
będzie to z niewiedzy, a właśnie niewiedzę eliminuję wśród was w tym czasie. Bo ten, kto jest 
oświecony, nie cofnie się, pozostanie nieugięty i będzie postępował naprzód na ścieżce. Ale ten, kto 
Mnie nie zrozumiał, nie rozpozna, że jest to owoc jego braku przygotowania, braku wiary i 
uduchowienia, i dlatego powróci do swego bałwochwalstwa i fanatyzmu. 
19 Jeśli widzisz niedoskonałość na tej drodze, nie przypisuj jej Mojej Boskości, Ja jestem doskonały. 
Przypisujcie to waszemu bliźniemu, który nie wie, jak się przygotować do prowadzenia was z taką 
doskonałością, z jaką ja was pouczyłem. 
20 Powiedziałem wam: dla Mojego Ducha nie ma narodowości, nie ma kast ani płci rodzinnych, nie 
ma ras ani kolorów. Wszyscy jesteście Moimi dziećmi i dla wszystkich otworzyłem Moje ramiona, i 
wszystko otrzymałem. Przyjąłem tego, który przyszedł do Moich stóp skruszony i pokutujący ─ serce 
zepsute, które nosi jeszcze ślady krwi na rękach, i wziąłem go pod ochronę przed sprawiedliwością 
ziemi. Dlaczego? Bo jest moim dzieckiem. I choćby był najokrutniejszym grzesznikiem na ziemi, 
choćby zabijał, przebaczyłem mu i powiedziałem: "Nie grzesz więcej". Ja jestem przebaczeniem, ale 
chcę, aby to przebaczenie było waszym zbawieniem na zawsze. 
21 Chcę, abyście porzucili wasze drogi zła, aby każdy zrozumiał moje słowo i żałował za swoje winy, 
abyście byli skruszonymi grzesznikami w mojej obecności, abyście wyznawali waszego Boga. 
Wysłucham was bowiem w milczeniu i nie wyjawię waszych grzechów. Nie zdradzę was, Moje dzieci, 
będę wam doradzał jako najwierniejszy z waszych przyjaciół. Nie bierzcie na ziemi udziału w 
zakazanych owocach, nie cieszcie się tym, co nie jest wasze, nie czyńcie dzieł, które hańbią was w 
życiu. Bądźcie mężczyznami lub kobietami, którzy żyją w całym szacunku i prawości, jak was 



nauczyłem. Jeśli jakaś słabość sprawiła, że zgrzeszyłeś, żałuj teraz za swoje przewinienie. Pozwólcie, 
aby Moje miłosierdzie was oczyściło. Ale chcę, aby wasza pokuta była czystego serca. 
22 Poprawiajcie się, odnawiajcie się, bo Mistrz powiedział do was w tym czasie: Używam grzesznika, 
ale nie grzesznika niesfornego, ale skruszonego grzesznika. A jeśli się nawróciliście, to co 
otrzymaliście? Pokój, spokój umysłu, równowaga w waszej duszy, uczucia wdzięczności i cnoty 
waszego Boga. 
23 Jaki człowiek jest w stanie dać ci chwilę duchowego spokoju, tak jak Ja daję ci go w każdej chwili? 
Który człowiek radzi ci tak jak ja? Uświadomcie sobie, że nikt na ziemi nie jest w stanie przygotować 
waszej drogi z taką niezawodnością i zdolnością, jak ja to robię z wami. A jednak wciąż chcesz zejść z 
tej drogi, aby przeżyć nowe przygody. 
24 Mężczyzn i kobiet, którzy cierpieli z powodu odejścia członków waszej rodziny, którzy umarli ─ 
tych, którzy żyli z wami, którzy dawali wam spokój ducha i wypełniali wasze serca miłością: Czy nie 
zgadzasz się, że moja wola została spełniona w twoich bliskich? 
Wy, matki, odczułyście stratę swoich dzieci, wy, dzieci, zostałyście osierocone w życiu, straciłyście 
obecność swoich najukochańszych ludzi, którzy byli waszymi rodzicami. Żony widziały, jak odchodzą 
ich wierni towarzysze. Usunąłem ich z ich życia, wysłałem ich na tamten świat. Ale czy będziesz się 
wtrącał do moich wysokich rad? Nie, bo musicie sobie uświadomić, że jesteście na tym świecie tylko 
tymczasowo, że usunąłem ich tylko dlatego, że mam dla nich nowe życie w zanadrzu. 
Ale teraz wasze serca się zgodziły i jeśli płakaliście z powodu nieobecności waszych bliskich, to było to 
spowodowane słabością waszej ziemskiej natury. Jednak twój duch, który zrozumiał moją najświętszą 
wolę, odczuł radość. 
25 Ojciec mówi do was: Wykonujcie każde moje polecenie z miłością, z aprobatą i pokojem. Bowiem 
pewnego dnia, niezbyt odległego, wasza dusza również przejdzie do innego świata i zobaczy te dusze, 
które umarły przed wami. Nadal mieszkacie na tej planecie, ale zaprawdę powiadam wam, czeka was 
ten sam los. Jednak w tym życiu mieć siłę, światło i pokój, tak, że może nadal żyć sprawiedliwie w tym 
świecie. Wtedy, gdy cię wezwę, twoje oczy otworzą się na to nowe życie i rozpoczniesz nową drogę. 
26 Błogosławiony, który jest przygotowany, albowiem ujdzie oczyszczeniu swemu, a ujrzy żywot 
nowy w drodze swojej. 
27 Odsuńcie się od świata, podnieście oczy ku Mnie i orzeźwcie się Moją Obecnością. Niech Moje 
słowo będzie wyryte w twoim sercu, abyś był silny i nie pozwolił pokusie okraść cię z tego, co ci 
powierzyłem z tak wielką miłością. Wypełniajcie Prawo, abyście mogli być prawdziwymi spirytystami. 
Albowiem zawsze byliście pogrążeni we śnie, a Ja was obudziłem. Jeśli macie postanowienie być ze 
mną, nie będziecie odczuwać ciężaru waszych długów. 
28 Przychodzę w tym czasie, aby otrzymać spełnienie poleceń moich pracowników i pozostawić w ich 
duszach moją miłość i mój pocałunek pokoju, duchowej błogości. Chcę, abyście byli zwierciadłem dla 
innych ─ dla tych, którzy zaprzeczają mojej Obecności wśród was, którzy nie wierzą w moje 
objawienie się poprzez ludzki intelekt. 
29 Mój Świat Duchowy chroni cię i jest laską w twoim życiu. Gdy jednak pogrążacie się w ciemności, 
pokazują mi swoje łzy, bo zapomnieliście, że to oni was strzegą. 
Przychodzę jednak jako Ojciec, aby wam doradzić, jako Mistrz, aby was pouczyć, i jako Bóg, aby 
udzielić wam mojego błogosławieństwa i miłosierdzia. Widzę uczniów z nadzieją, że dotrą do mnie. 
Ale Ja wam mówię, że każdy, kto chce być ze Mną, musi być posłuszny. 
30 Ja was pouczyłem, abyście rozumieli i byli uduchowieni. 
31 Moja manifestacja poprzez ludzki umysł dobiega końca. Lecz jeśli zrozumiecie moje nauki, 
poczujecie się zjednoczeni w myśli i woli, i będziecie się wzajemnie kochać. 
32 Pozostało już tylko kilka porannych nabożeństw, w których usłyszycie Moje słowo poprzez ludzki 
intelekt, a konieczne jest, abyście Mnie zrozumieli, abyście wzięli ze sobą znaczenie tego słowa na 
dno waszego serca. Ja przyszedłem do was, jutro musicie wznieść się duchowo, aby mnie dosięgnąć. 
33  Po zakończeniu Mojego objawienia się poprzez ludzki intelekt, nauka, którą wam dałem, będzie 
rozbrzmiewać w waszej istocie. Będziecie odczuwać melancholię z powodu braku tego przejawu i 
wtedy będziecie płakać za niewykorzystanym czasem, gdy nie wykorzystaliście tego, co wam dałem w 
Mojej Nauce. 



34  Wezwałem was w tym czasie, umiłowany ludu, abyście byli przygotowani. ale jeśli odrzucisz tę 
możliwość, pozwolę ci iść dalej twoją własną drogą i będę delikatnie i pokornie podążał twoimi 
krokami, a jeśli upadniesz, łaskawie i z miłością podniosę cię z powrotem, a po twojej długiej 
wędrówce znów przyciągnę cię do siebie 
35 Wyniosłem cię na wyższy poziom niż ten, na którym znajduje się ludzkość. Przekazałem postęp 
twojej duszy, abyś, jak twój Mistrz, mógł pochylić się nad ludzkością, aby ją podnieść, tak jak Ja to 
uczyniłem z tobą. Nie wolno patrzeć na źdźbło w oku bliźniego bez uprzedniego przyjrzenia się belce, 
która jest w nas samych. Zrozumcie te słowa, ludzie, bo ludzkość jeszcze ich nie zrozumiała. 
36  Utworzysz mój Kościół. Będzie to zjednoczenie dusz czystych, dusz dobrej woli, które kochają 
swego Boga i służą Mu. Będą to dusze światła, które nie będą już miały w sobie nic złego, gdyż 
ciemność nie będzie miała miejsca w tych duszach, gdyż będą czyste jak płatki śniegu. 
37  Powiedziałem wam: będziecie częścią moich zastępów, które będą ciężko walczyć, aby wyzwolić 
ludzkość z jej ciemności, a przez wasze posłuszeństwo osiągniecie poziom doskonałości. Będziesz w 
stanie zrobić wiele dobrych uczynków, jeśli jesteś delikatny, pokorny i pełen wiary w Ojca. Ja bowiem 
dam się poznać przez wasz intelekt, bo obdarzyłem was wielkimi darami i wlałem w was siebie jako 
światło, łaskę i mądrość. 
38 Uczyniłem was bogatymi, abyście z tego bogactwa mogli rozdawać potrzebującym. Nie 
powinniście bowiem być egoistami, którzy chcą wszystkiego dla siebie. Gdybyście bowiem tak 
postępowali, bylibyście pozbawieni mojego miłosierdzia. 
39 Proroctwa się spełnią, a wtedy, gdy ludzkość będzie w swoim zamęcie, w swojej ciemności, wy 
ukażecie im światło i ujawnicie moją obecność przed sobą. 
40 Zrozumcie Mnie, ludzie, mówię do was wyraźnie, przyjmując was z miłością. Przyjdźcie ugasić 
pragnienie, Ja jestem Źródłem Wody Żywej. Odpocznijcie ze Mną, który jestem Pokojem, i odświeżcie 
się ze Mną, który jestem Mądrością doskonałą. 
41 Rozważ, ludzkości, że jest konieczne, aby ból był z tobą, abyś mogła mnie odczuć. Ale nie 
obwiniajcie waszego Pana za te wydarzenia, obwiniajcie siebie. Kiedy przyszło do was cierpienie, 
powiedzieliście do Mnie: "Panie, dlaczego nas karzesz?". Nie rozpoznajecie jednak owocu swoich 
uczynków, aby powiedzieć do Mnie: "Panie, zgrzeszyliśmy, przebacz nam". 
42 Gdy ludzkość będzie umiała kierować się Moją drogą, zbawi się, a wszyscy będą kochać swego 
Boga i Pana i będą się wzajemnie miłować. Dlatego mówię do was: Zachowaj Moją naukę w swoim 
sercu, miej Moją mądrość w swojej duszy i przekazuj ją ludzkości na wszystkie sposoby, tak jak ci ją 
przekazałem. Pomóżcie jej powstać, podnieście ją z siłą, którą powierzyłem waszym duszom. 
43  Daję wam sandały dla waszych stóp, abyście byli dobrej myśli i dlatego chodzili po wszystkich 
drogach, niosąc Moje światło. Będziesz szedł przez pełnomocnictwo ode Mnie, bo zawarłem z tobą 
przymierze, abyś mógł wypełnić tę błogosławioną misję. Wtedy, gdy przyjdziesz do mnie, pokażesz mi 
swoje żniwo. 
44 Znowu zachwycę się twoją duszą i przedstawię ci instrukcję, której musisz się nauczyć, bo musisz 
praktykować to, czego ja jako Mistrz cię nauczyłem. 
45  Okazujesz Mi swoje posłuszeństwo i gorliwość, jaką masz w swoim sercu, by iść za Mną, a to 
sprawia, że rozumiesz Moje Boskie Słowo. Moją wolą jest, abyście byli przygotowani do bycia 
prawdziwymi posłańcami Mojego Słowa, aby ludzie mogli się przebudzić i poczuć Mnie na dnie 
swojego serca, aby mogli poznać Drogę i kroczyć nią oraz być w harmonii ze Mną. 
46  Przeżywałaś różne próby i nie byłaś w nich słaba, bo Moja siła pozostała w tobie. Ja, jako Ojciec, 
zachęcam was Moim słowem i wskazuję wam moment, w którym powierzam wam miłosierdzie, 
którego potrzebuje ludzkość. Wyjdziecie reprezentując Mnie i przyniesiecie Chleb Życia i światło 
Mojego Ducha Świętego waszym bliźnim, aby mogli uciec od swoich ciemności. 
47 Posłużę się duszami, które oczyściłem i zmyłem ─ tymi, którym dałem światło dla ich duchowych 
oczu, aby rozpoznały Moją Obecność w tej Trzeciej Erze ─ wami, których przygotowałem Moim 
Słowem, abyście mogli przekazywać świadectwo Mojej Obecności w waszych sercach. 
48 Przyszliście do Mojej Obecności w potrzebie, bez żadnego dobra. Ale Ja przygotowałem twoją 
duszę, przyodziałem ją światłem mojego Ducha Świętego i rozdzieliłem między ciebie moje dary łaski, 
abyś mógł iść do potrzebujących i dzielić się z nimi bogactwem, które ci powierzyłem. 



49  Dlatego dokładnie was przygotowałem i oczyściłem, aby wykorzystać was ─ tych spośród was, 
którzy odwrócili się od zła i od fałszu ─ te dusze, do których, gdy usłyszały Moje słowo, przeniknęło 
Moje światło, oświeciło je i sprawiło, że rozpoznały, gdzie jest prawdziwy Bóg. Z tego powodu 
odwróciliście się od zamieszania, jakie świat wprowadził swoimi fałszywymi naukami, w których 
ludzkość szuka Mnie, ponieważ nie rozpoznała, że jej Bóg nie objawia się w materializmie jej dzieł. 
50  Podnieście wasze dusze i komunikujcie się ze mną z ducha na ducha. Lecz żeby osiągnąć to 
obcowanie, konieczne jest, żebyście wycisnęli Moje Boskie Prawo w swoim sercu, tak żebyście dzięki 
temu uduchowieniu mogli obcować ze Mną. Mówię ci: Kiedy już nie będę mówił do was przez ludzki 
rozum, nie usunę się z waszej duszy, będę mieszkał w was, bo to jest konieczne, żeby przez wasze 
pośrednictwo dać się poznać ludzkości. 
51  Wolą Moją było, abyś jako pierwsza zasiadła do tego stołu. Moją najświętszą Wolą było, abyście 
byli zgromadzeni i zebrani wokół Mnie, abym dał wam wasze dziedzictwo i przemienił was z 
potrzebujących w bogatych, którzy posiadają skarb Mojego Słowa. W ten sposób wasze duchowe 
oczy ujrzały światło nowego dnia, ponieważ jesteście uczniami Trzeciej Ery, którą przygotowałem, 
abyście później mogli dawać świadectwo o Mojej Obecności dla ludzkości, abyście mówili o Moim 
Prawie z całą prawdą i mądrością, abyście głosili Ewangelię Mojej miłości i czynili Moją Obecność 
namacalną dla ludzi poprzez wasze dzieła, aby w ich serca wstąpiła skrucha za dawne przewinienia i 
błędy, aby porzucili swoich fałszywych bogów i odnaleźli prawdziwego Boga, a przez twoje 
pośrednictwo otrzymali pociechę i nadzieję na nadchodzące czasy, kiedy spełnią się moje proroctwa. 
52  Na waszej drodze powstanie ciemność, która ogarnie ludzi. Ale nie wy, bo wy nosicie moje światło 
w waszych umysłach i sercach. Nie możesz już być ogarnięty przez ciemności świata, który zaciemnia 
umysł i oślepia mężczyzn, powodując, że nie słyszą głosu swego sumienia. Ale to jest walka, którą ci 
powierzam, bo w twoim ręku umieściłem miecz świetlny, który rozświetli ciemne jaskinie. 
53  Zobaczysz, jak ludzie, w ich ograniczeniu, będzie nadal kłaniać się przed fałszywymi bogami. Ale 
światło mojego Słowa przeniknie do wnętrza ich serc i odczują obecność mojego Ducha. 
54  Tłumy wyruszą i oczyszczą się, aby mogli otrzymać moje przesłanie przez twoje pośrednictwo. 
Ojciec bowiem przychodzi z pragnieniem zbawienia dusz i trzeba, aby one wcześniej oczyściły się i 
oczyściły, aby dostąpić mojego miłosierdzia. Niektórzy będą się opierać, ponieważ są one pełne 
pragnienia władzy, ponieważ mają się za panów wśród tłumów, a ich dusze stały się zaciemnione i 
zmieszane.  
55 Usłyszycie, jak wasi współtowarzysze zaprzeczają prawdziwości Moich przesłań przekazywanych 
za pośrednictwem waszego przekazu i mówią, że jesteście niewłaściwi ─ niedoskonali, którzy nie 
mogą nosić Mojej Obecności w sobie, w najgłębszej części swojej istoty. Należą one bowiem do tych, 
którzy chcą mnie doświadczyć jako kolejnego króla tego świata. 
56 W Drugiej Erze panowałem pełen pokory, aby przynieść Moją Naukę ludziom, ale oni nie wierzyli 
w przyjście "Jednorodzonego Syna Ojca". Podobnie i w tym czasie wasi bliźni zaprzeczą, że jesteście 
Moimi posłańcami, Moimi wybranymi, których obdarzyłem Moimi darami łaski, abyście mogli 
rozsławiać Moje dzieła w całej jasności. Bo zobaczą was pokornie i dowiedzą się, że należeliście do 
ludzi błądzących, że w przeszłości też żyliście w brudzie i grzechu. Ale ty będziesz im mówić o mojej 
miłości i zapraszać ich do przyjęcia mnie w swoich sercach, aby i oni mogli znaleźć zbawienną 
przystań. 
57 W ten sposób przejdziecie przez te ziemie, a potem, kiedy będziecie mówić długo, kiedy będziecie 
niestrudzenie objawiać moją miłość i moje miłosierdzie dla ludzkości, kiedy będziecie pokazywać 
prawdziwą cześć, jaką powinni oddawać swojemu Bogu, wtedy ta ludzkość zobaczy, że mój sąd został 
uwolniony i rozpocznie się wielkie oczyszczanie ludzkości, aż będzie czysta i głośniejsza niż złoto w 
tyglu. Ich grzech zakończy się ogniem, a potężni zrozumieją, że moja moc jest większa od ich, a moja 
sprawiedliwość jest ponad wszystkimi prawami. Ich wrogość zostanie usunięta i zniesiona. Bo moja 
miłość będzie ogniem, który oczyści serce człowieka. Wtedy wielkie masy ludzi poczują moją 
obecność, i to się stanie, Izraelu, kiedy twoja praca, twój trud zacznie kwitnąć. Pola będą owocne, a 
moje nasienie rozmnoży się stokroć do jednego. 
58  Wasza walka będzie kontynuowana nawet po opuszczeniu waszego ciała. Dusza wasza będzie 
nadal miała w sobie życie mojego Ducha Świętego, życie łaski, życie wieczne, i będziecie pracować jak 



moi aniołowie, aby następne pokolenia były ludźmi dobrej woli, którzy miłują się wzajemnie i żywią 
mój pokój, a swoimi uczynkami chwalą swojego Boga. 
59 Dziś ludzkość jest w chaosie, śpi głębokim snem. Nie czuło mnie, nie słyszało mnie, a tylko nieliczni 
są przebudzeni i czują obecność swego Pana. Ale mężczyźni w końcu zrozumieją, że teraz jest czas dla 
nich, aby uduchowić siebie, aby osiągnąć szczyt góry. Otrzymają oni bowiem światło Ducha Świętego, 
aby mogli uciec od swoich ciemności. 
60  Czas ich zamieszania dobiega końca, królestwa tego świata zadrżą i zobaczą, że ich fundamenty są 
fałszywe, i w ten sposób będzie odczuwalna moja wola. Ale to na was spoczywa obowiązek 
przygotowania świata, ponieważ Moją Wolą jest, aby mężczyźni, kobiety i dzieci usłyszeli Dobrą 
Nowinę. Tym, którzy płakali i oczekiwali pocieszenia, daj je, pokaż im prawdę w głębi swego serca. 
61 Błogosławię ból, który znosisz ze względu na mnie, bo wszystko, co cierpisz ze względu na mnie, 
uczyni cię wiecznie godnym. 
62  Daję siłę twojej duszy i zostawiam w twoich rękach broń światła, abyś mógł pokonać pułapki, 
które pokusa postawi jako przeszkody. W ten sposób będziecie nadal podążać w kierunku Królestwa, 
które wam obiecałem. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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