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

powtarzają się, czasami ze zbyt dużą częstotliwością, chociaż zawsze są one rozwijane na różne sposoby; 

jest to powtarzająca się osobliwość tej kompilacji nauk otrzymanych od Pana. 

W związku z tym musimy pamiętać, że orędzia zawarte w tej książce zostały odebrane w ponad 

pięćdziesięciu różnych miejscach zgromadzeń rozsianych po całej stolicy i całym kraju (czyli Meksyku - 

przyp. red.), a z drugiej strony orędzia te zostały odebrane przez wielką liczbę pośredników słowa. 

Prawdziwie godna podziwu jest wewnętrzna spójność całości nauk Boskiego Mistrza, która 

potwierdza, że słowo, które wyszło z ust tych, którzy zostali wybrani do tej manifestacji, jest prawdą. 

"Słowo Moje jest jedno ze wszystkimi" - powiedział Pan przez Swoich nosicieli głosu i tak było w 

prawdzie; bo to, co objawił z jednym, potwierdził ze wszystkimi pozostałymi, dodając: "Wielkie prawdy 

objawiam wam przez różnych nosicieli Słowa, bo jeden nie wystarczyłby do przekazania światła Mojej 

Boskości." 

To samo stało się z poselstwem, które Boski Mistrz objawił ludzkości w Drugiej Erze. Czterech 

uczniów Jego nauczania pozostawiło ludziom pisemne świadectwa o tym, co słyszeli, a podobieństwo, 

jakie istnieje między tymi czterema sposobami prezentacji jest zdumiewające, wiele fragmentów powtarza 

się w prawie takiej samej formie w każdym piśmie. Siła przekonywania, jakiej nabierają cztery Ewangelie 

przez ich wzajemne potwierdzenie razem, jest nadzwyczajna, ponieważ we wszystkich wskazuje się na 

sedno prawdy. 

Mamy nadzieję, że to krótkie wyjaśnienie posłuży czytelnikowi do odkrycia w poselstwach Trzeciej 

Ery obecności cudu podobnego do tego, o którym mówiliśmy. 

Komisja ds. kompilacji Księgi Prawdziwego Życia  
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Wstęp 
Po ukazaniu się pierwszego tomu, wielu czytelników prosiło o więcej informacji na temat pochodzenia 

Duchowego Dzieła Chrystusa. W odpowiedzi na tę prośbę, drugi tom otwiera rozdział: 

POJAWIENIE SIĘ I PIERWSZE POCZĄTKI OBJAWIEŃ BOŻYCH W MEKSYKU. 

Wielkie wydarzenie, jakie niewątpliwie przedstawiają zwiastowania, zostało mądrze przygotowane 

przez rękę Bożą. Wybranym instrumentem był Roque Rojas, urodzony w stolicy Meksyku w 1812 r. Był 

to prosty, pobożny człowiek, który od młodości poświęcał się sprawom religijnym. Wtedy to, w nocy 23 

czerwca 1861 roku, miał duchową wizję, a wewnętrzny głos powiedział mu: "Roque, ty jesteś tym, który 

został wybrany, aby być silną "Skałą Izraela"". - Od tego czasu często słyszał wewnętrzne głosy, których 

znaczenia początkowo nie rozumiał. Przychodziły do niego również objawienia duchowe. Wszystko to 

bardzo go dezorientowało i bał się, że straci rozum. W swojej rozpaczy prosił głos, który słyszał, aby mu 

powiedział, kto do niego mówi. I usłyszał wyraźnie: "To Gabriel mówi do ciebie". - Od tej chwili Roque 

Rojas stał się wewnętrznie spokojny, bo teraz wiedział, od kogo pochodzi ten głos, i ilekroć go słyszał, 

koncentrował się, by pojąć znaczenie słów. Jego zadanie stało się dla niego jasne i zgodnie z instrukcją 

zebrał wokół siebie mężczyzn i kobiety o podobnych poglądach. W jednym z tych zgromadzeń, duch 

Eliasza objawił się poprzez umysł Roque Rojasa, mówiąc: "Ja jestem prorokiem Eliaszem, tym z 

przemienienia na górze Tabor". On dał pierwsze nauki obecnym i otworzył im, że rozpoczyna się "Trzeci 

Wiek", Wiek Ducha Świętego. Duch Eliasza pracował niestrudzenie nad wyposażeniem pierwszych 

uczniów, tak jak już wcześniej przygotował drogę dla Jezusa w drugim wieku przez Jana Chrzciciela. 1 

września 1866 roku, pośród licznego zgromadzenia, Eliasz, poprzez swoje narzędzie Roque Rojas, 

namaścił siedmiu wierzących, aby stanęli na czele siedmiu miejsc zgromadzenia i reprezentowali siedem 

pieczęci. Przypuszczalnie w tym dniu zostało również ogłoszone Boskie Objawienie otrzymane wcześniej 

przez Roque Rojasa, które połączyło przykazania Mojżesza, nauki Jezusa i instrukcje Eliasza w jedno 

prawo składające się z 22 przykazań. - Na wcześniejszym spotkaniu namaszczono 12 mężczyzn i 12 

kobiet, którzy później mieli służyć jako "nosiciele głosu" Boskiego Mistrza. 

Kiedy nadszedł ten czas, Boski Promień spoczął po raz pierwszy na młodej kobiecie o imieniu Damiana 

Oviedo, jako wybranym instrumencie, przez który przemawiał Chrystus. 

Wszystko dokonało się w wielkiej prostocie, zgodnie z wolą Bożą; początek był skromny, ze względu 

na ludzkie słabości i niedoskonałości. Ale na początku tego wieku istniało już kilka wspólnot, w których 

Chrystus dał się poznać przez wybrane narzędzia. Osoby te, mężczyźni i kobiety, zostały wybrane i 

przygotowane przez Boga do działania w duchowym uniesieniu jako narzędzia do manifestacji Jego 

poselstwa. W języku hiszpańskim słowo to brzmi "portavoz", co oznacza nosiciela głosu, nosiciela słowa 

lub ustnik. - W latach 1930-1950 nauczanie duchowe umocniło się i rozprzestrzeniło na wiele wspólnot w 

stolicy i w całej Republice Meksykańskiej. Mało zauważony przez wielką rzeszę, Chrystus objawił się w 

chwalebnych nauk. Był to powrót Chrystusa w Duchu, w Słowie. Zgodnie z wolą Bożą manifestacje w 

Meksyku trwały do roku 1950, a w ostatnich latach przed tym okresem nagrywane były kazania Boskiego 

Mistrza. Grupa wiernych wyznawców Ruchu Duchowego zebrała stenogramy i zaczęła publikować 

pierwszy tom w języku hiszpańskim w 1956 roku. W sumie nauki te liczą obecnie 12 tomów. - Jeśli 

weźmiemy pod uwagę, że Boskie Objawienia były ogłaszane przez różnych głosicieli w poszczególnych, 

licznych zgromadzeniach i że przesłania te w pełni zgadzają się w swym znaczeniu, to jest to jeszcze jedno 

potwierdzenie, że Słowo, które wyszło z ust wybranych, jest Boską Prawdą. 

Po 1950 roku członkowie zgromadzeń nadal zbierali się w różnych miejscach spotkań i postępowali 

zgodnie z instrukcjami udzielonymi wcześniej przez Pana: Podniesienie duchowe odbywało się poprzez 

cichą modlitwę, a następnie czytano naukę. Następnie "prorocy", którzy mają dar duchowego widzenia, 

dali świadectwo o tym, co Ojciec Niebieski dał im do oglądania. Inni, obdarzeni darem intuicji, wyjaśniali 

i rozwijali różne wątki odczytanego kazania. W ten sposób miała być promowana duchowość członków. 

Piszący te słowa miał szczęście pojechać do Meksyku w 1930 roku na szkolenie zawodowe. Przez 

wiele lat cieszyłem się przyjemnościami nowego świata i sukcesami zawodowymi. W 1942 roku, gdy na 

różnych teatrach wojennych toczyła się wielka walka narodów, zetknąłem się z Boskimi Przesłaniami w 

stolicy Meksyku i natychmiast poczułem się przez nie przemówiony. Mimo to początkowo krytycznie 
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podchodziłem do tych przesłań, aż wkrótce zrozumiałem, że są to prawdziwe objawienia Ojca 

Niebieskiego. Byłem wtedy ich gorliwym słuchaczem i osobistym świadkiem. - Był taki czas, że w 

społeczności meksykańskiej, w której byliśmy słuchaczami, stanowiliśmy grupę liczącą do 20 Niemców. 

Część rodaków jednak się wycofała. 

Jedenaście lat temu, kiedy nadszedł czas, kiedy chciałem zakończyć moją działalność zawodową w 

Meksyku, wróciłem do Niemiec. Wkrótce potem, wraz z moim przyjacielem Traugottem Göltenbothem, 

zacząłem tłumaczyć pierwszy tom na język niemiecki, aby udostępnić te ogromne rewelacje 

niemieckojęzycznym zainteresowanym. Pierwszy tom został przetłumaczony i wydany jakiś czas temu 

przez Otto Reichl Verlag, Remagen, pod tytułem: "Księga prawdziwego życia". Obecnie drugi tom został 

ukończony i życzymy sobie, aby i on znalazł błogosławioną drogę do serc niemieckich duchowych braci i 

sióstr. 

 

Walter Maier 

Pracownicy Traugott Göltenboth 
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Instrukcja 29  
1 Uczniowie, znowu jestem pośród was, lecz ponieważ forma, w której się objawiam, jest nowa, 

wątpicie, nie zdając sobie sprawy, że nie wolno wam zajmować się formami, gdyż w ten sposób nie 

dowiecie się, gdzie jest prawda. 

2 Środkiem, przez który Ja objawiam się w tym czasie, jest człowiek; to jest powód, dla którego 

wątpicie w Moje objawianie się. Moje przesłanie jest w istocie słowa, które przychodzi przez usta 

głosiciela. 
Określenie osób, przez których umysł, jako narzędzie, Pan daje się poznać. W języku hiszpańskim słowo to brzmi 

"portavoz", czyli: nosiciel głosu, pośrednik słowa lub ustnik. 

3 Dziś wątpisz na nowo. Czy chcesz, abym przyszedł tak, jak to robiłem w przeszłości? Pamiętaj, że 

wtedy też wątpiłeś! 

4 Nie mówię do was przez uczonego lub filozofa, bo wtedy nie przypisalibyście tego słowa do mnie, 

ale do niego. Zamiast tego objawiam się przez pokornych, niewiedzących i niezręcznych, tak że gdy 

porównasz znikomość i bladość jego ludzkiego wyglądu z wielkością i mądrością słowa, które pochodzi z 

jego ust, powinieneś zrozumieć, że tylko Pan może mówić do ciebie w ten sposób. 

5 Są też tacy, którzy w swoim zwątpieniu zadają sobie pytanie: Czy to jest rzeczywiście Mistrz? Czy 

jestem na dobrej drodze? Czy nie jest to dzieło pokusy? - Lecz gdy pytacie się o to, słyszycie Moje 

miłosierne słowo, które mówi do was: Czy odczuwaliście pokój na tej drodze? Czy znalazłeś pocieszenie i 

wyzdrowiałeś po swoich chorobach? - Wtedy spowiadasz się przed swoim sumieniem i mówisz: Tak, 

doświadczyłem i otrzymałem to wszystko. 

6 To nie jest jeszcze czas dla was wszystkich, aby uwierzyć. Czasy, próby i wydarzenia obudzą ludzi, 

a jutro powiedzą: "Zaprawdę, Ten, który był tutaj i mówił do nas, był Boskim Mistrzem. 

7 Ujawniam wam wiele tajemnic ducha, abyście mogli poznać samych siebie i w ten sposób lepiej 

poznać waszego Ojca. 

8 Ludzie, którzy badają Boga, nie zgadzają się z tym. Które z nich są w prawdzie? Naukowcy nie 

zgadzają się ze sobą. Które z nich są po prawej stronie? Religia i nauka zawsze były w sprzeczności ze 

sobą, bez zrozumienia przez ludzi, że duchowe i materialne żyją razem w doskonałej harmonii, a wraz z 

nim tworzą prawdziwe dzieło Stwórcy. Jeden ma inną misję wśród ludzi niż drugi, ale powinny one być 

podobne do boskiego dzieła, będąc w harmonii ze sobą, jak wszystkie istoty stworzenia. 

9 Ileż to przekleństw religia rzuciła przeciwko nauce i jak często nauka zaprzeczała religii istnienia 

życia duchowego! Religia opiera się na złu, które nauka wyrządziła ludzkości, a nauka używa jako broni 

fanatyzmu i przesądów, które słudzy religii zaszczepili w ludzkości. 

10 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórym brakuje znajomości prawdy, którą posiada natura, a innym 

brakuje właściwej interpretacji Mojego Prawa. 

11 Ja jestem Królem Pokoju. Wyciągnąłem Mój miecz i przyszedłem z zamiarem walki, aby 

zniszczyć wszelki grzech i ciemność. Ci, którzy idą za mną, nie mogą się obawiać, jeśli są źle oceniane 

przez swoich rodziców lub ich dzieci, bo Moja miłość zrekompensuje im w ich walce. 

12 Nawet w Drugiej Erze, niektórzy źle oceniali innych, bo podczas gdy jedni słuchali Jezusa, inni Go 

odrzucali. 

13 Moi nowi żołnierze będą musieli wyruszyć, aby głosić to poselstwo wśród ludzi, którzy 

zapomnieli o Mojej prawdzie, poprzez swoje dzieła i przykład. Dziś znajduję Moje słowo tylko w 

zakurzonych książkach. Ludzkość zboczyła z prawdziwej drogi i przyzwyczaiła się do grzechu, wad i 

rozwiązłości. Grzech już ich nie odpycha, przestępstwo już nie napełnia ich przerażeniem, ani 

cudzołóstwo ich nie dotyka. 

14 Ludzkości, oto masz Moje Słowo w ograniczonej formie, abyś mogła je zrozumieć. Ale jeśli 

chcecie dowodów Mojej obecności, to już wam dałem dowody i dam wam ich więcej; ale nie płaczcie i 

nie rwijcie włosów, gdy przyjdą. 

15 W Drugiej Erze Jezus udał się kiedyś w podróż, a za nim niektórzy z Jego uczniów. Oni weszli na 

górę i gdy Mistrz napełnił tych ludzi podziwem przez Swoje słowa, oni nagle ujrzeli ciało ich Pana 

przemienione, unoszące się w przestrzeni, z duchem Mojżesza po Jego prawej ręce i duchem Eliasza po 

lewej. 



U 29 

9 

16 Na ten nadprzyrodzony widok uczniowie rzucili się na ziemię, oślepieni boskim światłem. Lecz 

oni natychmiast uspokoili się i zaproponowali swemu Mistrzowi, aby purpurowy płaszcz królów był 

włożony na Jego ramiona, a także na Mojżesza i Eliasza. Wtedy usłyszeli głos zstępujący z 

Nieskończonego, mówiący: "To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie; Jego słuchajcie!". 

17 Wielki strach ogarnął uczniów, gdy usłyszeli ten głos, a gdy spojrzeli w górę, ujrzeli tylko Mistrza, 

który powiedział im: "Nie bójcie się i nie opowiadajcie tego widzenia nikomu, aż powstanę z martwych". 

Wtedy zapytali swego Pana: "Dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że Eliasz musi przyjść wcześniej?". A 

Jezus im odpowiedział: "Zaprawdę, Eliasz przyjdzie wcześniej i naprawi wszystkie rzeczy. Lecz 

powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, a oni Go nie poznali; raczej uczynili Mu to, co chcieli." Wtedy 

uczniowie zrozumieli, że On mówił do nich o Janie Chrzcicielu. 

18 Ileż to razy w tym czasie na waszych oczach sprawiałem, że znikało ciało, przez które się 

komunikowałem*, abyście mogli Mnie oglądać w ludzkiej postaci, w jakiej ludzkość znała Jezusa, a 

jednak nie padaliście na kolana w obliczu nowego przemienienia. 
Pan odnosi się tutaj do licznych świadectw duchowych widzących wśród słuchaczy, którzy zeznali, że ciało 

niosącego głos zniknęło, a na jego miejscu zobaczyli postać Jezusa. 

19 Moje Dzieło jest Górą Duchową, na którą zapraszam was, abyście się na nią wspięli po drogach 

miłości, miłosierdzia i pokory. Jest to nowa Góra Tabor, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączą 

się w jedno, gdzie Prawo, miłość i mądrość łączą się w jedną istotę. 

20 Mojżesz, Jezus i Eliasz - to jest droga, którą Pan wyznaczył człowiekowi, aby pomóc mu wznieść 

się do królestwa pokoju, światła i doskonałości. 

21 Odczujcie w swoim życiu obecność posłańców Pana. Żaden z nich nie umarł, wszyscy żyją, aby 

oświetlać drogę ludziom, którzy zbłądzili, pomagać im podnosić się z upadków i umacniać ich, aby mogli 

z miłością oddawać się temu samemu w próbach ich winy. 

22 Poznaj dzieło, którego Mojżesz dokonał na ziemi z natchnienia Jehowy. Studiujcie dogłębnie 

nauczanie Jezusa, przez którego przemawiało Boskie Słowo, i szukajcie duchowego znaczenia Mojego 

nowego objawienia, którego wiek reprezentuje Eliasz. 

23 Gdy osiągniesz pełną znajomość tych Boskich objawień, uformuj z nich księgę, która będzie 

podzielona na trzy części, a przekonasz się, że pierwsza mówi o Zakonie, druga o miłości, a trzecia o 

mądrości. Wtedy zrozumiecie, że to prawo prowadzi, że miłość wywyższa, a mądrość doskonali. Wreszcie 

zrozumiecie, że te objawienia zostały wam dane w doskonałej kolejności, oświetlając ludzkie życie: że 

nauka o miłości została wam dana, gdy posiadaliście już rozległą wiedzę o sprawiedliwości, i że podobnie 

mądrość przyjdzie do was, gdy będziecie żyć zgodnie z naukami, które niesie miłość. 

24 Zawsze Pan przemawiał do ludzkości przez ludzi, bo między Istotą Boską a człowiekiem stoi wasz 

duch, który odtwarza niebiańskie przesłanie, który postrzega i przebóstwia Wiecznego. 

25 Mojżesz, Jezus i Eliasz reprezentują trzy etapy rozwoju, w których dałem się wam poznać: ramię 

Mojżesza, który trzymał tablicę Prawa i wskazywał drogę do Ziemi Obiecanej; usta Jezusa, który głosił 

Boskie Słowo; i Eliasz, który swoimi duchowymi manifestacjami otworzył bramy, które prowadzą was do 

Nieskończoności i do poznania tego, co nazywacie Tajemnicą. 

26 Rozmawiam z tobą, przemawiam do twego serca; podczas gdy ty, aby Mnie usłyszeć, musisz to 

uczynić przez ludzki ustnik, Ja słyszę cię, gdy mówisz do Mnie w najgłębszym wnętrzu twej istoty. 

27 Ja jestem Chrystus, który był prześladowany, bluźniony i uczyniony oskarżonym na tym świecie. 

Po tym wszystkim, co mi uczyniliście w Drugiej Erze w Jezusie, przychodzę do was, aby jeszcze raz 

udowodnić wam, że wam przebaczyłem i kocham was. 

28 Nagiego przybiliście Mnie do krzyża, i podobnie Ja wracam do was, bo nie ukrywam ducha mego 

i prawdy przed waszymi oczami za szatą obłudy lub kłamstwa. Jednak, abyś mógł mnie rozpoznać, musisz 

najpierw oczyścić swoje serce. 

29 Chcecie Mnie widzieć w całej Mojej wielkości i tak samo Mistrz chce się pokazać swoim 

uczniom, ale wciąż spotykam was stawiających pierwsze kroki i muszę się ograniczać, aż będę mógł być 

przez was zrozumiany. 

30 Co by się stało, gdybyś nagle zobaczył Moje światło w całej jego okazałości: oślepłbyś. A 

gdybyście usłyszeli Mój głos w całej jego mocy, stracilibyście rozum. - Gdyby cała Moja moc została 
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wyzwolona w nosicielu głosu, przez którego Ja się objawiam, co by się z nim stało? Jego ciało zostałoby 

zniszczone. 

31 Dlatego zgódź się, że Ojciec ogranicza się, aby być zrozumiałe, odczuwalne i postrzegane 

duchowo przez ludzi, bo nawet w tym ograniczeniu On jest doskonały, mądry i nieskończony. Wielu z 

was chciałoby, abym dokonywał cudów materialnych, aby uwierzyć, że to Ja daję o sobie znać. Tak 

właśnie postąpiliście w Pierwszej Erze, kiedy Mojżesz wezwał lud, aby poprowadzić go przez pustynię do 

Ziemi Obiecanej. Wielu z was domagało się, aby dokonać potężnych dzieł, aby uwierzyć, że był on 

posłańcem Boga, a zatem do naśladowania go. 

32 Mojżesz dostarczył wystarczających dowodów, że prawdziwy Bóg był z nim; lecz lud chciał 

więcej świadectw i gdy posłaniec przyprowadził tłumy do stóp góry Synaj, wezwał mocy Jehowy, a Pan 

wysłuchał go i udzielił mu wielkich dowodów i cudów. 

33 Gdy lud był spragniony, skorzystałem z okazji i dzięki wierze Mojżesza objawiłem Moją moc, 

sprawiając, że woda wytrysnęła ze skały. Kiedy lud był głodny, dałem dowód Mojej obecności w 

modlitwie tego, który prowadził Izraela, zsyłając mu mannę. 

34 Lud chciał usłyszeć i zobaczyć Tego, którego Mojżesz usłyszał i zobaczył przez swoją wiarę, a Ja 

objawiłem się ludowi w obłoku i sprawiłem, że godzinami słyszał Mój głos. Był on jednak tak potężny, że 

lud myślał, iż umrze ze strachu; ich ciała drżały, a duchy drżały na ten głos sprawiedliwości. Wtedy lud 

prosił Mojżesza, aby prosił Jehowę, żeby już więcej nie przemawiał do swego ludu, bo go nie słyszy. 

Zdawali sobie sprawę, że są zbyt niedojrzali, aby komunikować się bezpośrednio z Przedwiecznym. 

35 W czasie, gdy Chrystus mieszkał wśród ludzi w Jezusie, ludzie powiedzieli, kiedy go zobaczyli: 

Jak to możliwe, że syn cieśli i Maryi jest obiecanym Mesjaszem, tym, którego zapowiadali prorocy i 

oczekiwali patriarchowie? Jak ten nieznaczący człowiek może być Synem Bożym, Wybawicielem? - Ale 

Mistrz przemówił, a Jego słowo sprawiło, że zadrżeli ci, którzy przyszli do Niego w dobrej wierze, a 

nawet niewierzący. Na każdym kroku ludzie domagali się cudu od Jezusa, a On go dokonywał. Przyszedł 

niewidomy i ku zdumieniu faryzeuszy, Mistrz dał mu wzrok, jedynie go dotykając. Podobnie On 

przywrócił mobilność do paralityka, trędowaty został oczyszczony z jego zła, opętany został dostarczony, 

cudzołożnica została przekształcona z słowa, a umarli zmartwychwstali na Jego głos. 

36 Wszystko, o co ludzie prosili, aby uwierzyli i poznali Mnie, Ja im dałem; we Mnie bowiem była 

moc, aby im dać wszystko, o co prosili, ponieważ w Jezusie był ukryty Duch Boży, aby dać się poznać i 

wypełnić Prawo. 

37 Gdy Jezus wisiał na krzyżu, nie było ducha, który by nie poczuł się wstrząśnięty na głos miłości i 

sprawiedliwości Tego, który umarł, nagiego jak sama prawda, którą przyniósł w swoim słowie. Ci, którzy 

badali życie Jezusa, zauważyli, że ani przed Nim, ani po Nim nie było nikogo, kto dokonałby dzieła 

podobnego do Jego dzieła, ponieważ było to dzieło Boskie, które przez Jego przykład zbawi ludzkość. 

38 Pokornie przyszedłem złożyć ofiarę, bo wiedziałem, że Krew Moja ma was przemienić i zbawić. 

Do ostatniej chwili mówiłem z miłością i wybaczyłem wam, bo przyszedłem przynieść wam wzniosłą 

naukę i pokazać wam drogę do wieczności na doskonałych przykładach. 

39 Ludzkość chciała odwieść Mnie od Mojego celu, szukając słabości ciała, lecz Ja nie ustąpiłem. 

Mężczyźni chcieli mnie kusić, abym bluźnił, ale ja nie bluźniłem. Im bardziej tłumy Mnie obrażały, tym 

więcej współczucia i miłości miałem wobec nich, a im bardziej gwałcili Moje Ciało, tym więcej krwi z 

niego tryskało, aby dać życie umarłym w wierze. 

40 Ta krew jest symbolem miłości, z jaką wskazałem drogę do ludzkiego ducha. Pozostawiłem Moje 

słowo wiary i nadziei tym, którzy łakną sprawiedliwości, a skarb Moich objawień ubogim duchowo. 

41 Dopiero po tym czasie ludzkość stała się świadoma tego, kto był na świecie. Odtąd dzieło Jezusa 

było pojmowane jako doskonałe i boskie, uznawane za nadludzkie. - Ileż łez skruchy! Ileż uderzeń 

sumienia w duszach! 

42 W obecnym czasie ukazuję się wam duchowo na górze doskonałości i mam u swego boku, jak w 

wizji tych uczniów, Mojżesza i Eliasza - są to trzej posłańcy, którzy pokazali ludziom drogę ducha 

poprzez wypełnienie prawa. 

43 Mojżesz dostarczył Ludzkości Prawo wyryte w kamieniu, Jezus przyniósł Swoje Prawo Miłości do 

jego najwyższego urzeczywistnienia na Krzyżu, a Eliasz, jako Boski Promień, oświecił każdego ducha 
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Mądrością w tym czasie. Każdy wysłannik miał swój czas, aby ludzkość zrozumiała Boskie poselstwo, 

objawienia i proroctwa. 

44 Mojżesz został uratowany z wody, aby jako dorosły mógł wyzwolić swój lud i dać mu prawo 

Boże. 

45 "Słowo" stało się człowiekiem, aby swoim przykładem powiedzieć ludzkości: "Ja jestem Drogą, 

Prawdą i Życiem". Maryja, Matka Dziewica, była błogosławioną drabiną, po której Chrystus zstąpił do 

ludzkości. Maryja, święta i słodka Matka Jezusa, karmiła w swoim łonie Tego, który później miał karmić 

wszystkie dusze boskim chlebem swojego Słowa. 

46 Wszystko, co Chrystus powiedział wam i nauczał was swoimi dziełami, było prawem, które 

potwierdzało to, co otrzymaliście przez Mojżesza. Jednak nie wszystko zostało powiedziane, nie wszystko 

zostało objawione, miało jeszcze nadejść, że Eliasz przyjdzie w wypełnieniu proroctw i Mojego Słowa, 

aby przygotować na nowo Moje przyjście. W tym celu, poprzez umysł ludzki, ogłosił się pośrednikiem 

poprzez swój promień światła, aby oświecić duchy, serca i zmysły, aby doprowadzić do zrozumienia tego, 

co już zostało objawione, i przygotować ludzi na nowe objawienia i oświecenia, które chcę wam 

powierzyć w tym Słowie. 

47 Ci, którzy słuchali pierwszych wieców w 1866 roku, usłyszeli te słowa, które brzmiały: "Jam jest 

Eliasz, prorok pierwszej epoki, tej, w której nastąpiło przemienienie na górze Tabor; przygotujcie się, 

albowiem siedem pieczęci jest wam oznajmionych i bramy tajemnicy są wam otworzone, abyście poznali 

drogę do zbawienia waszego." 

48 Również w tym momencie, razem z Mojżeszem i Eliaszem, jestem widziany przez duchowe 

oblicze tych, którzy rozwinęli ten cenny dar. - Jedni przerażeni, drudzy skruszeni, stoicie przed tym 

przemienieniem; ale to światło i ta łaska zostaną wylane na cały świat. 

49 "Mojżeszu "*, spójrz na swój lud. Jest to ten sam, który prowadził Pan przez pustynię w 

poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Rozproszony i wędrujący, porusza się po świecie. Podczas gdy niektórzy 

zrozumieli, że Ziemia Obiecana znajduje się w Moim łonie i że można do niej dotrzeć przez miłość, której 

uczy Moje Słowo, inni zagarnęli świat, jakby był ich ostatnim domem i jedyną własnością. Te nie wierzą 

w Mesjasza, ani nie czują obecność Ducha Świętego. Wróć do nich w duchu i pokaż im na nowo drogę do 

ziemi obiecanej, do ojczyzny niebieskiej. Lecz jeśli ci nie uwierzą - niech zaćmi się słońce, niech księżyc 

straci światło, a ziemia niech zadrży, bo ten lud się przebudzi i już nigdy nie zbłądzi." 
Pan mówi tu do Mojżesza obecnego w duchu. 

50 Moją pomocną miłością jest ludzkość. O każdym świcie ofiarowuję ludziom pokój, ale oni nie 

chcieli Mojej miłości. To oni stworzyli wojnę, i to oni zapewniają sobie prawo. Dlatego chwasty zostaną 

wyrwane, a wszystko, co jest nieczyste, zostanie zmyte w wodach miłości i odnowy. 

51 Po śmierci przyjdzie zmartwychwstanie do prawdziwego życia, po wojnie nastanie pokój, a gdy 

tylko skończy się chaos, światło zabłyśnie w sumieniach, bo Ja jestem światłością świata. 

52 Nadejdzie rok 1950, a do tego czasu wielu nosicieli głosu będzie przekazywać Moje Słowo. 

Również w innych narodach będę wysłuchany. Ale w ostatnim dniu Mojego objawienia się, duchowa 

dolina będzie miała na was swój wzrok: będą tam obecne dusze mieszkańców ziemi, dusze waszych 

rodziców, patriarchów i sprawiedliwych. Błogosławieni, którzy są posłuszni Mojemu Prawu, albowiem 

oni będą zaliczeni do owiec Boskiego Pasterza; lecz biada nieposłusznym, albowiem oni będą sądzeni 

jako kozły. 

53 "Eliaszu, jesteś Światłem*. W tym czasie, który jest wasz, zostało objawione ludzkości, że nie są 

jej dane trzy prawa, ale jedno, wyjaśnione w trzech czasach, streszczone w dwóch przykazaniach: miłować 

Boga bardziej niż wszystkie rzeczy stworzone i miłować się wzajemnie." - Dziś daję o sobie znać, aby 

przypomnieć Mojemu ludowi dawne nauki, a także aby ogłosić mu Moje nowe objawienia. 
Tutaj Pan przemawia do Eliasza obecnego w duchu. 

54 W tym dniu, kiedy wspominacie moment, w którym Eliasz otworzył* Trzeci Czas dla ludzkości, 

kiedy dał się poznać poprzez umysł człowieka - poczujcie miłość waszego Mistrza, uwolnijcie się od 

goryczy i umocnijcie swoje kroki na drodze zbawienia! 
* 1 września 1866 r. 
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55 Żyjcie w harmonii z Moimi objawieniami trzech czasów i uczyńcie wasze istnienie 

niewyczerpanym żerem sprawiedliwości, miłości i mądrości na wieki. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 30  
1 W naukach, których wam udzielam, nazwałem was ludem Izraela lub nasieniem Jakuba, a w miarę 

jak dochodziliście do zrozumienia Moich nauk, uświadamialiście sobie, że należycie duchowo do rasy 

tego starożytnego ludu, wybranego spośród narodów ziemi, aby wypełnić misję przekazywania Moich 

objawień ludzkości. 

2 Nasienie, które powierzyłem Jakubowi, dotyczy ducha, a nie ciała, jak ludzie błędnie założyć. 

Albowiem powiadam wam: Gdyby dziedzictwo przekazane Izraelowi przez pierwszych patriarchów miało 

charakter fizyczny, to nadal wydawałoby proroków, emisariuszy i oświeconych. Zamiast tego, patrzcie, 

jak ten lud nosi łańcuchy duchowej i materialnej nędzy, wiedząc, że nie może już mieć nadzieję na 

przyjście Mesjasza, bo zrozumieli, że On, który został im obiecany, mieszkał w łonie swego ludu i nie 

został uznany. 

3 Duch Izraela jako rasy zasnął, zatopił się w śnie, który trwał przez wieki i nie może ujrzeć prawdy, 

ponieważ żył tylko dla przyjemności tego świata, spodziewając się otrzymać tutaj swoją Ziemię Obiecaną, 

swój sąd i swoją chwałę. Ale nie myśl, że jego sen będzie wieczny. Tak, teraz, gdy nędza, ból i 

upokorzenie zostały wypite przez ten lud jako nowy kielich cierpienia, jego duch zaczyna się budzić i 

odnajdywać drogę przez refleksję, a czyniąc to stopniowo odkrywa, że wszystkie proroctwa i znaki, które 

zapowiadały mu przyjście Mesjasza, zostały wiernie wypełnione w Chrystusie. 

4 Niedaleko jest jego przebudzenie w najbardziej wszechstronny sposób; już teraz zbliża się jego 

duchowy świt. Ale najpierw zobaczy materializm ludzkości zniszczony przez jego ambitne aspiracje, 

egoizm i nieczyste namiętności. 

5 Kiedy ten naród przekona sam siebie, że królestwo prawdziwego pokoju i łaski nie jest na ziemi, 

wtedy będzie szukał Chrystusa, wyrzutka, odrzuconego i powie Mu: "Mistrzu, miałeś rację, wolność jest 

tylko w tych, którzy kochają uduchowienie". My bowiem, którzy zabiegaliśmy o dobra materialne, 

osiągnęliśmy w ten sposób jedynie to, że staliśmy się niewolnikami." 

6 Jeśli z tych serc wyłoni się to wyznanie Mnie, sprawię, że pojawią się wśród nich Moi nowi 

prorocy, którzy pomogą im przygotować się do drogi uduchowienia, która będzie drogą ich wyzwolenia. 

Nie dziwcie się, że ci, którzy przez wieki stali w miejscu w swej ewolucji, w krótkim czasie zdołają 

przebyć drogę, która zajęła tyle czasu innym, którzy ich poprzedzili, a nawet ich wyprzedzą. 

Nie zapominajmy, że wielu z nich posiada ducha zesłanego na ziemię od najdawniejszych czasów i że 

gdy ich pojednanie zostanie zakończone, oni ponownie zajmą swoje miejsce wśród wybranych przez Pana, 

aby przynieść światło swoim braciom ze wszystkich narodów. 

7 Kiedy ci, którzy noszą imię "Izrael" ze względu na swoją rasę, spotkają w ten sam sposób tych, 

którzy są nimi przez Ducha, obaj się zjednoczą, uznając, że należą do tego błogosławionego nasienia, 

które zakiełkowało przez proroków, przez patriarchów pierwszej ery, i które zostało podlane krwią 

Odkupiciela, aby zakwitnąć w tym czasie światła, w którym mnie słuchacie. Teraz macie Mnie z wami w 

duchu, choć czasem w to wątpicie i mówicie: "Jak mogę wierzyć, że Mistrz jest w łączności z nami i 

używa do tego celu tak niedoskonałego i marnego pośrednika?". - Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy 

wątpicie w Moją obecność wśród was; nawet w Drugiej Erze ludzie mówili: "Jak syn cieśli może być 

oczekiwanym Mesjaszem?". 

8 Moje dzieci, nie możecie przeniknąć Moich wysokich rad. Lecz teraz, gdy ujawniam wam 

tajemnice, których nie rozumieliście, otwórzcie wasze zmysły i wasze serca, abyście mogli poznać głębszy 

sens wielu Boskich przejawów, na ile wasz Pan uzna to za stosowne wam ujawnić. 

9 Gdy w Drugiej Erze, wśród Moich uczniów lub wśród tłumów, które szły za Mną, ktoś pytał, czy 

mogę powrócić do was, nie miałem powodu ukrywać tego przed nimi i wyjaśniłem im, że Mój powrót 

nastąpi w czasie wielkich prób dla ludzkości, które będą poprzedzone wielkimi wydarzeniami i 

wstrząsami w różnych dziedzinach waszego życia. 

10 Obietnicę, którą wam dałem, spełniłem, bo nie zabrakło żadnego z poprzednich znaków, ani 

żadnego z zapowiedzianych wydarzeń. Niemniej jednak ludzkość, pogrążona w duchowym letargu, 

pozwoliła, aby znaki Mojej obecności wśród ludzi przeszły niezauważone. 
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11 Nikt na mnie nie czekał, zastałem wasze serca zimne, lampę miłości zgaszoną. Spałeś snem, który 

trwał kilka wieków. Tylko nieliczni obudzili się na wezwanie posłańca Pana, który zbliżył się do was, by 

oznajmić, że pukałem do drzwi waszych serc. 

12 Moja pierwsza manifestacja miała miejsce pewnej nocy, kiedy ludzie spali, tak jak w nocy, kiedy 

stałem się człowiekiem, aby żyć wśród was. Jeśli niewielu było tych, którzy mnie przyjęli przy tej okazji, 

to jeszcze mniej było tych, którzy byli obecni przy moim nowym pojawieniu się. Ale nie bierz Moich słów 

za zarzut, bo nim nie są: Ja jestem doskonałą Miłością, która ożywia cię na zawsze. 

13 Przyszedłem, aby pokazać wam drogę, która doprowadzi was do waszego zbawienia pośród tego 

ogromnego morza niegodziwości. Ale od chwili Mojego pierwszego objawienia się minęły miesiące, a 

nawet lata, i od tego czasu "wędrowcy" przychodzili jeden po drugim, szukając obecności Mistrza, i 

dzisiaj na Moich objawieniach jest obecnych nie niewielu, teraz tworzą wielkie tłumy. 

14 Nie myślcie, że wszyscy, którzy mnie słuchają, są przekonani o tej prawdzie. - Nie. Podczas gdy 

dla niektórych to Dzieło jest największą rzeczą, która ożywia ich serce, dla innych jest to coś, czego nie 

mogą pojąć, a wtedy osądzają, analizują i badają, a kiedy nie znajdują prawdy w formie, w jakiej jej 

pragną, żądają ode mnie dowodu, aby uwierzyć, tak jak Tomasz. Na to Ja im odpowiedziałem: Nie 

wystawiajcie Mnie na próbę, daję wam dość dowodów Mojej obecności, Mojej prawdy i Mojej miłości. - 

Oni jednak obstają przy swoim żądaniu, mówiąc: "Jeżeli Mistrz w Drugiej Erze, gdy był już w duchu, 

zmaterializował się* przed Tomaszem, aby dać dowód jego niewiary, - dlaczego teraz nie wyświadczy 

nam, niewierzącym, przysługi materializując się przed nami, choćby na chwilę?". 
* przybierają widoczny kształt 

Tak, Moje dzieci, słusznie prosilibyście Mnie o dowody, gdyby wasza niedojrzałość odpowiadała 

rzeczywistości i gdyby wasza niewiedza była prawdziwa. Ale nosicie w sobie rozwiniętego ducha, który 

nie potrzebuje materialnych dowodów, aby wierzyć. To, co powinniście zrobić, to zdematerializować się*, 

wtedy uświadomicie sobie, że jesteście w stanie zrozumieć Moje nowe nauki i że nie jest konieczne, abym 

zmaterializował Moją Obecność. 
uduchowić się 

16 Wierzcie we Mnie ze względu na duchowe znaczenie Mojego Słowa, jest ono jasne i nie 

wprowadzi was w zakłopotanie. Pamiętajcie, że powiedziałem wam wtedy: "Drzewo poznaje się po jego 

owocach". Teraz mówię wam: Moje Słowo będzie poznane po jego duchowym znaczeniu. 

17 Często ludzie pytali, dlaczego Jezus, nawet po ukrzyżowaniu, pozwolił się zobaczyć grzesznicy 

Magdalenie, a potem szukał swoich uczniów, ale nic nie wiadomo o tym, że odwiedził swoją Matkę. Na to 

Ja wam mówię, że nie było konieczne, abym dał się poznać Maryi w ten sam sposób, w jaki uczyniłem to 

tamtym. Zjednoczenie Chrystusa i Maryi istniało bowiem od zawsze, jeszcze przed powstaniem świata. 

18 Przez Jezusa objawiłem się ludzkości, aby zbawić grzeszników, a po ukrzyżowaniu pozwoliłem im 

patrzeć na Mnie, aby ożywić wiarę tych, którzy Mnie potrzebowali. Ale zaprawdę, powiadam wam, 

Maryja, Moja kochająca Matka, jako istota ludzka, nie musiała się obmywać z żadnej plamy, ani nie 

mogła mieć żadnego braku wiary, bo wiedziała, kim jest Chrystus, zanim jeszcze ofiarowała Mu swoje 

matczyne łono. 

19 Nie trzeba było uczłowieczać Mojego Ducha, aby nawiedzić tę, która z tą samą czystością i 

łagodnością, z jaką przyjęła Mnie w swoim łonie, przywróciła Mnie do Królestwa, z którego przyszedłem. 

Ale któż mógłby poznać formę, w jakiej przemawiałem do niej w jej samotności, i Boską pieszczotę, jaką 

otoczył ją Mój Duch? 

20 W ten sposób odpowiadam tym, którzy zadawali mi to pytanie, ponieważ często uważali, że 

pierwsza wizyta Jezusa powinna być u Jego Matki. 

21 Jakże inna musiała być forma, w której dałem się poznać Marii, od tej, w której dałem się odczuć 

Magdalenie i moim uczniom. 

22 Maryja poczuła mnie w swoim duchu. Maryja nie opłakiwała mnie, ani nie płakała z powodu 

śmierci Jezusa. Jej boleść dotyczyła całej ludzkości, którą otrzymała u stóp krzyża swego Syna jako Boski 

dar od Przedwiecznego i za którą ofiarowała czystość swego ciała i swej krwi, aby Słowo mogło stać się 

człowiekiem. 
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23 Gdy zaś dogoniłem niektórych uczniów Moich na drodze do Emaus, oni, choć Mnie widzieli, nie 

rozpoznali w tym wędrowcu swego Mistrza, dopóki nie dałem im usłyszeć Mojego Boskiego Słowa. A 

kiedy Tomasz zobaczył Mnie, kazał pokazać sobie ranę w Moim boku, aby przekonać się, że Ten, którego 

uważał za zmarłego, w rzeczywistości żyje. Oto bowiem przyszedłem, aby to uczynić: aby jedni narodzili 

się dla wiary, a drudzy zmartwychwstali dla niej. 

24 Dzisiaj chciałem nie tylko objawić wam Moje przesłanie, lecz także nauczyć was najlepszego 

sposobu, w jaki możecie je głosić. 

25 W czasie Mojego przepowiadania wspomagałem waszą duszę w jej rozwoju, usuwając trudności, 

łagodząc charaktery, budząc uczniów, aby poświęcili swoje serca miłosierdziu, wypełnianiu Mojego 

przykazania, które tak często wam powtarzałem, mówiąc wam: "Miłujcie się wzajemnie". A chociaż 

jeszcze nie nadszedł czas, abyście zaczęli głosić Moje Słowo, ponieważ nie osiągnęliście niezbędnego 

wyposażenia, to jednak wszystkim tym, którzy piją z tego źródła zdrowia, moralności i życia, dałem 

pozwolenie, aby zaczęli praktykować Moje Boskie nauki, aby wyćwiczyli się i przygotowali do 

nadchodzącej walki, aby swoimi dobrymi uczynkami przekonali nowe serca, które później będą 

robotnikami i nowymi siewcami na polach Pańskich. 

26 Dziś widzę, że podczas gdy niektórzy są zbyt nieśmiali i skryci, inni są za to chełpliwi. Nie chcę 

jednak, abyś popadł w jedną z tych skrajności. Nie chcę, aby strach przed sądami waszych sąsiadów 

sprawił, że się ukryjecie, bo czyniąc to, udowodnicie, że brak wam zaufania do Mojego pouczenia, a jeśli 

nie macie wiary w moc zawartą w nasieniu, które chcecie przekazać, to jakie będzie żniwo waszego 

nasienia? 

27 Obawiajcie się jednak, że wasze złe zachowanie zaszkodzi wam wśród waszych braci. Ale dopóki 

macie czystość w waszym życiu, będziecie godni, będziecie głosić Moje słowo i zapoznawać waszych 

bliźnich z Moją nauką. 

28 Nie chwalcie się swoimi darami i swoją wiedzą o prawdzie, którą macie. Mówię wam, gdybyście 

to zrobili, narazilibyście się na niebezpieczeństwo bycia poddanym wielkim próbom przez waszych braci. 

29 Nie dałem wam Mojego słowa, abyście je głosili na ulicach i placach. Jezus to zrobił, ale wiedział, 

jak odpowiedzieć na każde pytanie i przetestować tych, którzy starali się przetestować go. 

30 Jesteście mali i słabi, więc nie wolno wam wywoływać gniewu waszych braci. Nie starajcie się 

zwracać na siebie uwagi, myśląc, że nie macie nic szczególnego. Nie staraj się udowodnić ludziom, że 

wszyscy są w błędzie i że tylko ty znasz prawdę, bo w ten sposób nie osiągniesz nic dobrego ze swoim 

nasieniem. 

31 Jeśli chcecie rozwijać się duchowo i moralnie, nie oceniajcie błędów waszych braci, abyście nie 

popadli w ten sam błąd. Poprawić swoje niedoskonałości, módl się pokornie do swojego Mistrza, abyś 

mógł być inspirowany przez Jego łagodność, i pamiętaj Jego radę, aby nigdy nie uczynić znane swoje 

dobre uczynki, tak, że lewa ręka nigdy nie może wiedzieć, co twoja prawica zrobiła. 

32 Mówię wam również, że nie jest konieczne szukanie ludzi, aby mówić im o Mojej nauce, gdyż 

Moje miłosierdzie przyprowadzi do was tych, którzy potrzebują waszej pomocy. Gdyby jednak zdarzyły 

się chwile, kiedy w wypełnianiu Mojego Prawa odczulibyście potrzebę dokonania dzieła miłosierdzia, a 

nie mielibyście w pobliżu nikogo potrzebującego, nie bądźcie z tego powodu przygnębieni i nie wątpcie w 

Moje Słowo. To będzie właśnie ta godzina, w której powinniście się modlić za waszych nieobecnych 

braci, którzy otrzymają Moje miłosierdzie, jeśli naprawdę będziecie mieli wiarę. 

33 Nie starajcie się wiedzieć więcej niż wasi bracia. Zrozumcie, że wszyscy zdobywacie wiedzę 

odpowiednią do waszego rozwoju. Gdybym wam udzielił Mojego światła, nie mając waszych zasług, 

uważalibyście się za wielkich i bylibyście zepsuci w waszej próżności, a wasza mądrość byłaby fałszywa. 

34 Chcę widzieć cię pokorną. Ale żeby być takim przede Mną, musisz to także okazać swoim 

bliźnim. 

35 Uczniowie, miłość i mądrość nigdy nie są oddzielone; jedno jest częścią drugiego. Jak to się 

dzieje, że niektórzy starają się oddzielić te dwie cnoty? Obydwa są kluczem, który otwiera bramy 

sanktuarium, które pozwolą wam osiągnąć pełne poznanie Mojej Nauki. 

36 Powiedziałem do ciebie: Czy chcesz mieć wielu przyjaciół? - Następnie skorzystaj z dobroci, 

czułości, wyrozumiałości i miłosierdzia. Tylko bowiem z pomocą tych cnót wasz duch będzie mógł 
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świecić na drodze bliźniego, gdyż wszystkie one są bezpośrednim wyrazem miłości. Duch bowiem w 

swoim wnętrzu nosi miłość, ponieważ jest iskrą Bożą, a Bóg jest miłością. 

37 Moim pouczeniem formuję was duchowo, abyście mogli wziąć udział w uczcie duchowej, gdzie 

będziecie mogli cieszyć się pokarmem mądrości i doskonałej miłości. 

38 Zrozumcie, że waszym przeznaczeniem jest żyć tak, jak was uczyłem, to znaczy w pokorze, w 

miłości, w uduchowieniu, i że w ten sposób pozwalacie, aby przez wasze istnienie przepływał 

niewyczerpany strumień miłosierdzia. 

39 W Moim nauczaniu ukazuję wam szeroki horyzont, a jeśli upodobnicie swoje życie do tego, które 

było Moje, bądźcie pewni, że dojdziecie do prawdziwego odpoczynku w Moim Królestwie. 

40 Moje Dzieło zapewnia wam wieczną szczęśliwość w waszym duchu. Czy nie słyszałeś w swoim 

sercu słodki i harmonijny głos, który mówi do ciebie za każdym razem, gdy robisz coś dobrego, gdy 

dajesz pocieszenie, lub gdy hojnie udzielić przebaczenia? Kto jest On, który w ten sposób mówi do was w 

sobie i nagradza waszą dobroć? - To jest wasz Mistrz, który nie oddziela się od swoich uczniów. 

41 Dzięki tym naukom uświadamiam wam, że cnoty są jedynym dobrem, które może ozdobić waszą 

duszę. Mówię wam również, że można porównać błędy, przewinienia i złe uczucia do szmat, z którymi 

czasami pokryć swoją duszę. Chcę zobaczyć cię czyste i ozdobione, bo z łachmanów nędzy nie będzie w 

stanie świecić w uniwersalnym pałacu Ojca waszego. 

42 Dobre uczynki są krystalicznie czystą wodą, za pomocą której dusze oczyszczają się. Wykorzystaj 

to! 

43 Mówię do was w ten sposób, abyście zrozumieli, że jesteście poza waszym królestwem i że 

musicie do niego powrócić, bo Bóg was oczekuje. 

44 Chcę z każdego człowieka uczynić apostoła, a z każdego apostoła - mistrza. Kocham was bowiem 

miłością nieskończoną i zanim zginie choć jeden z was, wolałbym odczuć na Moim duchu cały ból, jaki 

jest i był obecny w ludzkości. 

45 W swoim sercu mówicie do Mnie: "Mistrzu, aż tak bardzo nas kochasz?". Ale mówię wam, że nie 

możecie jeszcze pojąć Mojej miłości, ale niech wam wystarczy świadomość, że każde dziecko, które 

wraca do Boga, jest skarbem, który wraca do Ojca. - Muszę wam zaznaczyć, że wszystko wróci na łono 

Boga. Wszystkie owoce, które wyszły z twórczego nasienia, wrócą do Jego spichlerza. 

46 O umiłowani uczniowie, pracujcie nad sobą, abyście z mocną wiarą pragnęli dojść do prawdziwej 

świątyni, która jest zbudowana w was przez Moje miłosierdzie. Tam bowiem znajdziecie Mnie i będę 

wam towarzyszył na waszej drodze ewolucji ku Mnie. 

47 To ja was prowadzę, bo jestem doskonały. Zawsze wiem, dokąd zmierzam i dokąd cię zabieram. 

Ja jestem Dobrym Pasterzem, który was chroni, pieści i kocha tak, że nie zawahałem się ani na chwilę, aby 

dać wam, poprzez Moją ofiarę na krzyżu, lekcję, która doprowadzi was do prawdziwego życia. 

48 Ludzie wierzyli, że jeśli odbiorą życie Jezusowi, zniszczą Moją Naukę, nie wiedząc, że czyniąc to, 

przyczyniają się do Mojego uwielbienia. 

49 Powróciłem do ludzkości i będę się objawiać w tych miejscach zgromadzeń do 1950 r. poprzez 

ludzi o małym zrozumieniu, którzy są przeze mnie przeznaczeni do tego zadania. Gdy będę się z wami 

porozumiewał w tej formie, będę czekał na przybycie uczonych, którzy będą mnie kwestionować i 

zaprzeczać. 

50 To słowo, proste i skromne w swojej formie, a jednak głębokie w swoim znaczeniu, ponownie 

zdezorientuje uczonych w ich arogancji i próżności, i udowodni im, że nauka o Chrystusie Zbawicielu nie 

może być wymazana przez nikogo, ponieważ On jest Życiem. 

51 Nikt nie będzie w stanie położyć mi kresu, powstanę do nowego życia, tak jak powstałem w owym 

czasie, gdy lud wyrzucił mnie ze swego łona i skazał na haniebną śmierć. Ale kiedy pojawiam się na nowo 

na tym świecie, to dlatego, że was wszystkich kocham. 

52 O uczeni, filozofowie i lekarze! Poznacie, że Ja jestem waszym Panem, gdy przyjdziecie Mnie 

pytać, bo zobaczycie, że odpowiem na wasze niegodziwe i złośliwe pytania, a na moje kontrpytania 

zamilkniecie. Ale jeśli jesteś skruszony i przygnębiony, bez pytania mnie o dowody, dam ci je, a te 

dowody będą z miłości i przebaczenia. 
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53 Ja jestem jedynym, który może rozwiązać wasze konflikty, który naprawdę leczy wasze choroby, 

który pieści dzieci i błogosławi starców, który, gdy przemawia do człowieka, pieści i oświeca jego ducha. 

Przeminą ludzie i wieki, ale nie przeminie Moje trynitarne, maryjne dzieło duchowe. 

Zaprawdę powiadam wam, to Dzieło, które jest Moim Prawem i Moją Nauką, oświeci ludzkość. Nie 

wątp w Moją mądrość i nie podważaj już Mojej sprawiedliwości. Gdybym przyjął wasze wyzwanie, 

wystarczyłby słaby powiew Moich naturalnych sił z Mojej strony, aby obrócić w pył lub w nic waszą 

naukę i wasze teorie. Nie szukajcie Mnie jako Sędziego, szukajcie Mnie jako Ojca, bo Ja jestem Miłością. 

54 O umiłowany ludu, którego zadaniem jest szerzenie Mojego Słowa wśród ludzi, którzy dzisiaj są 

skamieniali przez swój materializm - naucz się ich kochać i zawsze miej współczucie dla tych, którzy nie 

rozumieją Mojej nauki o nieskończonej miłości. 

55 Zamknij usta na plotkowanie, wyśmiewanie, osądzanie czy krytykowanie. Schowaj ten obosieczny 

miecz, który rani w prawo i w lewo, gdy nim władasz. Jeśli chcecie walczyć w imię Moje, weźcie do ręki 

miecz miłości. 

56 Zamknijcie usta, aby nie wypowiedziały na nowo bluźnierstwa lub nie przyniosły wstydu. Zamiast 

tego otwórzcie oczy, abyście mogli odkryć zło i oddzielić się od niego. Ale nie potępiajcie waszych braci i 

sióstr, ludzkości, ponieważ należycie do niej i cierpicie na te same dolegliwości. Kiedy twoje usta i twoje 

serce oczyszczą się w wodach pokuty i dobrych uczynków, zaczną mówić prawdą Mojego Słowa, które ci 

dam. 

57 Gdybyście mówili o Mojej nauce bez uprzedniego odnowienia i wyposażenia siebie, zamiast 

wzbudzać wiarę w sercach, otrzymalibyście tylko szyderstwo od tych, którzy są poinformowani o 

waszych błędach. Z drugiej strony, jeśli szyderstwo i krytyka dotrą do waszych serc po tym, jak 

"czuwaliście" i modliliście się, nie będą w stanie was zranić, ponieważ już zabezpieczyliście się bronią, 

którą wam dałem, a którą jest cierpliwość, miłosierdzie, łagodność i miłość. 

58 Bądźcie pokorni, a wtedy ci, którzy was kochają, będą to czynić w prawdzie. Jeżeli nie 

osiągnęliście tego przygotowania ducha i ciała, lepiej dla was będzie, abyście nie przystępowali do 

głoszenia Mojego słowa, gdyż nie uda wam się zasiać Mojego ziarna z taką czystością, z jaką wam je 

dałem, i zawsze będzie ono zmieszane z waszymi niedoskonałościami. Zanim zaczniecie siać, musicie 

badać Moją naukę i studiować ją, abyście mogli stać się zdolni do zrozumienia i przestrzegania Moich 

instrukcji. 

59 Jeśli umiecie przyjąć uderzenie w prawy policzek, a lewy ofiarować swemu zniewadze na znak 

przebaczenia, miłości i pokory, to możecie ufać, że zaczniecie stawać się Moimi uczniami. Tylko wtedy, 

gdy przebaczenie pojawi się wśród ludzi, ich bratobójcze wojny ustaną i rozpocznie się jedność 

wszystkich narodów. 

60 Tymi naukami chcę zapobiec temu, żebyście pewnego dnia nie stali się hipokrytami, żebyście nie 

mówili o miłości, bezinteresownej pomocy i uduchowieniu, a w swoich uczynkach czynili coś zupełnie 

przeciwnego. Mówię wam to, bo są wśród was tacy, którzy głoszą, że Mnie miłują, ale w ich sercach nie 

ma miłości do braci. 

61 Chcę, abyście byli szczerzy w sprawach duchowych i materialnych, abym mógł was nazwać 

moimi godnymi dziećmi. W przeciwnym razie Mój głos dotrze do waszego ducha niezgodnie, nazywając 

was obłudnikami, tak jak nazwałem sektę faryzeuszy w Drugiej Erze, którzy byli żywym obrazem 

grobowca, pomalowanego na biało, wypolerowanego i pokrytego kwiatami na zewnątrz, ale wewnątrz 

kryjącego tylko zgniliznę i śmierć. 

62 Słyszę tych, którzy mówią do Mnie: "Mistrzu, wydaje nam się, że próba jest bardzo ciężka, że 

trzeba nadstawić lewy policzek temu, kto nas uderzył w prawy. Mimo to, chcemy być Twoimi uczniami. 

63 O ludzie, którzy, gdy słyszą Moje słowo, zawsze przyjmują je w jego materialnym znaczeniu, nie 

zatrzymując się, by zrozumieć je w jego duchowym znaczeniu. Mówię wam, że tak jak można zostać 

uderzonym w policzek, tak można zostać zranionym w serce, w sensie moralnym, a nawet w duszę. Nie 

myślcie jednak, że ta próba, o którą was proszę, jest największą, jaką możecie znieść. W tej Trzeciej Erze 

wymagam od was nieco więcej, gdy pytam was w Moim Słowie Doktrynalnym: Gdyby morderca waszego 

ojca widział się prześladowanym przez ludzką sprawiedliwość i zapukał do waszych drzwi prosząc o 

ochronę, czy dalibyście mu schronienie bez zdrady, na znak przebaczenia? 
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64 Jest to próba, której teraz wymagam od wszystkich tych, którzy chcą być uczniami Ducha 

Świętego w tym czasie. 

65 Jeśli wprowadzicie te nauki w czyn, zaprawdę powiadam wam, zdobędziecie wielką nagrodę. Ale 

nie wolno wam oczekiwać nagrody, gdy jesteście na tym świecie. 

Ponownie wzywam was, abyście nie osądzali czynów waszych braci, bo jak będzie wasz osąd, tak 

będzie i wasze potępienie. Zostawcie Mi sprawy słuszne czy niesłuszne, znane czy nieznane, bo Ja oddam 

waszym braciom to, co im się należy, a wam to, co się należy. 

66 Bądź pokorny we wszystkich działaniach swojego życia, nie zważaj na mądrość swojego 

bliźniego. 

67 Błogosławiony, kto się przygotuje, albowiem on mnie usłyszy w prawdzie. Błogosławiony, który 

się oczyszcza i przestrzega przykazań swego Pana, albowiem on Mnie ujrzy. "Błogosławieni ubodzy w 

duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 31  
1 Zamknijcie swoje materialne oczy przy tym przejawie i wznieście swojego ducha do waszego 

Stwórcy, ponieważ to do waszego ducha będę mówił. 

2 Obiecałam, że wrócę do Ciebie i nie mogłam nie przyjść na to spotkanie z Twoim duchem. 

3 Bądźcie w pokoju, słuchajcie mnie uważnie i pozwólcie, aby dłuto Mojego Słowa stopniowo 

kształtowało waszego ducha. 

4 Wiele wędrowaliście w poszukiwaniu miejsca, które dałoby wam pokój, i nie znaleźliście go. - 

Kiedy po raz pierwszy przybyliście do tych skromnych miejsc, aby usłyszeć Moje słowo, nie 

wyobrażaliście sobie, że w nich, ubogich i mało imponujących, znajdziecie pokój, którego tak bardzo 

pragnęliście. 

5 Zdobędę cię dla siebie przez miłość. Dlatego daję wam Moją Instrukcję, która jest źródłem 

niewyczerpanych błogosławieństw. Pozostawiam wam to źródło, abyście w nim mogli przyjmować 

waszych braci, "podróżnych", "wędrowców", z taką samą troską i miłością, z jaką ja was przyjąłem. 

6 Człowiek nie żyje tylko z chleba, ale także z mojego słowa. Jest w tobie głód i pragnienie, które 

nie jest fizyczne, i aby zyskać nową siłę, szukasz wody i chleba ducha. Konieczne było, aby ból dotknął 

was, żebyście mogli zrozumieć nauki, których udzieliłem wam w Drugiej Erze. 

7 Niektórzy pytają Mnie z przerażeniem: "Panie, czy miłość ludzka jest przed Tobą zakazana i 

obrzydliwa, i czy aprobujesz tylko miłość duchową?". Lecz ja wam odpowiadam: Nie bądźcie przerażeni. 

Do ducha należy najwyższa i najczystsza miłość. 

Ale i w materii ciała umieściłem serce, aby kochało na ziemi, i dałem człowiekowi zmysły, aby przez nie 

cieszył się wszystkim, co go otacza. 

8 Powierzyłem życie ludzkie duchom, aby zamieszkały na ziemi, a następnie poddałem na niej 

próbie ich miłość do Boga. W tym celu podzieliłem naturę ludzką na dwie części, dając część silniejszą 

jednej, a słabszą drugiej: tymi częściami byli mężczyzna i kobieta. Tylko zjednoczeni mogą być silni i 

szczęśliwi; po to ustanowiłem małżeństwo. Miłość ludzka jest przeze Mnie błogosławiona, gdy jest 

wyniesiona przez miłość ducha. 

9 Miłość odczuwana tylko przez ciało jest właściwa istotom bezrozumnym, ponieważ nie posiadają 

one ducha, który oświeca życie istot obdarzonych rozumem. Ze związków pełnego duchowego 

zrozumienia muszą wychodzić dobre owoce, a duchy światła muszą się w nich wcielać. 

10 Nadszedł czas, aby oczyścić swoje nasienie, abyście stworzyli rodzinę, która jest silna duchowo i 

fizycznie. 

11 Zrozumcie Mnie, Moje dzieci, interpretujcie Moją Wolę prawidłowo, zbliża się już rok 1950, 

pamiętajcie, że jest to rok, który wskazałem jako koniec tego przejawu. Chcę was znaleźć wyposażonych 

w tym czasie; bo tylko ci, którzy to osiągnęli, pozostaną niezłomni na poziomie duchowej dojrzałości, jaki 

osiągnęli. Będą to ci, którzy dadzą o mnie prawdziwe świadectwo. 

12 Tylko ci, którzy się uduchowili, będą mogli ujawnić Moje dzieło w jego nowej formie 

przejawiania się. Ale jak oni to uczynią, aby otrzymać niezbędne natchnienie do odbierania Moich myśli i 

przekazywania Moich duchowych przesłań? - Poprzez obserwację i modlitwę. 

13 Pragnę, aby wszyscy osiągnęli ten postęp, aby nie tylko nieliczni doszli tak daleko, aby wasze 

świadectwo służyło dobru ludzkości. Pamiętajcie: Jeśli jedni z was będą myśleć w ten sposób, a inni w 

inny, wprowadzicie tylko zamieszanie wśród waszych braci. 

14 Istota tego słowa nie zmieniła się od początku jego manifestacji przez Damiana Oviedo. Ale gdzie 

jest rezultat tych słów? Co się z nimi stało? - Ukryte są stenogramy tych Boskich słów nauczania, które 

były pierwszymi w tym czasie, w którym Moje Słowo tak obficie wylało się wśród was. 

Nauki te powinny wyjść na światło dzienne, abyście jutro mogli dać świadectwo o tym, jak wyglądał 

początek tego przejawu. W ten sposób posiądziecie kompletną księgę Mojego słowa w tej Trzeciej Erze, w 

ten sposób poznacie datę Mojego pierwszego nauczania, jego treść i datę ostatniego, które dam wam w 

1950 roku, kiedy ten okres się skończy. 

15 Dziś jeszcze nie podejrzewacie chaosu, jaki zapanuje w ludzkości po ustaniu Mojego Słowa. Czy 

możecie sobie wyobrazić zamieszanie, jakie takie państwo rozpęta wśród narodów? - Będzie licentia 

poetica w duchach, a ty musisz być przygotowany, aby przeciwdziałać. Pamiętajcie, że z każdym wiekiem 
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wzrasta wasza odpowiedzialność, gdyż z każdym nowym wiekiem, o ludzie, macie coraz większą wiedzę 

o Moim Prawie. 

Twoje dziedzictwo jest bardzo wielkie, i ważne jest, aby zostawić go do swoich braci, którzy są w 

potrzebie, zanim odejdziesz z tej ziemi. 

16 Uczyń swoje serce wrażliwym, abyś zrozumiał moje słowo, bo jeszcze go nie zrozumiałeś. Jeśli 

się nie przygotujecie, jak przyjmiecie i zrozumiecie Moją naukę, gdy wam ją jutro powierzę przez 

natchnienie? 

17 Zjednoczcie się w prawdzie i w duchu, a nie będzie już podziałów, nawet w największych próbach. 

Tylko jeden Bóg, tylko jedna Wola i tylko jedno Słowo były z tobą. Dlatego w przyszłości nie powstanie 

żaden inny rodzaj prawa niż ten, który dałem wam teraz. 

18 Nie stańcie się słabi, ludzie! Pamiętaj o każdej chwili, w której nazwałem cię silnym. Jeśli nie 

zawiodłem twojej wiary i udowodniłem ci, że duchowa treść Mojego słowa jest niezmienna, to dlaczego 

miałbyś zawieść swoich braci, dając im zły przykład? Nadszedł czas, abyś stopniowo przygotował to, co 

pozostawisz jako spuściznę dla przyszłych pokoleń. 

19 Wielu mówi do mnie w swoich sercach: "Mistrzu, czy widzisz, że mamy stać się niewierni? Czy to 

możliwe?" - Ale Ja odpowiadam to samo, co powiedziałem Moim apostołom w Drugiej Erze: "Czuwajcie 

i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie". Bo nawet jeśli dzisiaj jesteście tylko "małymi dziećmi", 

które pragną się przemienić w Moich uczniów, to wasza wytrwałość sprawi, że osiągniecie szlachetne 

zadośćuczynienie. Nie odejdę, dopóki nie dam wam mojej ostatniej instrukcji na koniec 1950 roku. 

20 Poczujcie moją miłość blisko siebie, powierzcie mi wasze troski, rozmawiajcie ze mną w pokoju, a 

zaprawdę powiadam wam, po tym poczujecie się wzmocnieni. Dlaczego przychodzisz do mnie z lękiem? 

Czy myślisz, że zdradzam cię przed twoimi braćmi? 

21 Słyszę, jak mówisz do Mnie w głębi swego serca: "Mistrzu, jak mamy być przyjęci przez Ciebie, 

skoro jesteśmy tak splamieni naszymi grzechami, a Ty jesteś samą doskonałością?". 

22 Odpowiadam wam, dzieci ludzkie: Czy myślicie, że nie wiedziałem, że jesteście splugawieni, 

kiedy przyszedłem was szukać? - Wszystko, co wiedziałem, nic nie jest mi nieznane. Dlatego zbliżyłem 

się do was, aby dać wam Moją Naukę miłości, która uratuje was z każdej pułapki i pomoże wam oczyścić 

się z każdego grzechu. 

23 Dlaczego ubodzy, pariasi tego świata, czują się najbardziej niegodni Mojej miłości? Czy dlatego, 

że słyszeli, iż jestem królem? - Jakże powolni jesteście w pojmowaniu Boskich nauk! Czy nie 

zrozumieliście, że stałem się człowiekiem w Drugiej Erze, aby dać wam największą lekcję pokory? 

Pamiętajcie, że w Jezusie narodziłem się wśród ubogich i żyłem wśród nich, że chodziłem z nimi po 

drogach, że odwiedzałem ich domy i zasiadałem do ich stołu, że leczyłem ich chore ciała, pieściłem ich 

dzieci, cierpiałem i płakałem z nimi wszystkimi. 

24 Oto jest ten sam Pan, ale dziś przychodzi w duchu. Ten Król nie ma korony, purpurowego 

płaszcza, ani berła. Po prostu żyję w doskonałości i króluje miłość. 

25 Dlaczego miałbym się objawiać we wspaniałych pałacach, w przepychu i ceremoniach, jeśli to nie 

jest dla Mnie? Zaprawdę powiadam wam: ci, którzy wyobrażają sobie Mnie w luksusie i zewnętrznej 

okazałości, mają błędne pojęcie o tym, czym jest Moja Boskość. 

26 Będzie wielu takich, którzy będą się dziwić, że ja, jako Chrystus, przyznałem teraz boskość 

samemu sobie, i może on powiedzieć: "Jak to jest, że Ty, który kiedyś powiedziałeś, że przyszedłeś tylko 

po to, aby wypełnić wolę swego Ojca, teraz mówisz do nas tak, jakbyś był samym Ojcem?". - Ale ja ci 

odpowiadam: Zrozumcie, że Chrystus przemawiał jako Bóstwo, będąc "Słowem" Boga, i że dzisiaj na 

nowo Słowo przemawia do was w Duchu Świętym. Dlatego powiadam wam, że Ojciec, Słowo i Duch 

Święty są jednym Bogiem. 

27 Jesteście zbudowani z materii, w której umieściłem duszę i obdarzyłem ją duchem. Czy dlatego 

mówicie, że w każdym człowieku mieszkają trzy osoby? 

28 Te trzy siły tworzą jedną istotę, mimo że każda z jej części wyraża się na różne sposoby. 

29 Kiedy w człowieku panuje doskonała harmonia pomiędzy trzema naturami, z których jest on 

uformowany, przypomina ona harmonię istniejącą w Bogu, ponieważ istnieje w nim wtedy tylko jedna 

wola, a mianowicie ta, która zmierza do osiągnięcia szczytu jego duchowej doskonałości. 
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30 Ludzie, przez długi czas uczyłem was do waszej walki. Ale tylko ci pozostają ze mną, którzy 

uwolnili się od ambitnych, materialnych celów i widzą swój cel w życiu wyłącznie w nauce duchowej. 

Nawet wśród tych, którzy już odeszli w zaświaty, jest wielu, którzy słuchają mnie ze swojego etapu 

rozwoju. 

Ilu z "pierwszych" nie potrafiło wytrwać i być mi wiernymi! Nie chcieli czekać, aż pierwsze nasiona 

wydadzą owoce. Stali się chwiejni w swej wierze, wątpiący, nie podejrzewając wielkich rzeczy, które 

miały jeszcze spłynąć na "ostatnich". Ale kiedy powrócą, przyciągnięci okrzykami i radością tego ludu, 

będą musieli zająć ostatnie miejsce. 

31 Niech to posłuży za lekcję dla tych, którzy dziś, choć widzą pomnażanie się nasienia, nadal wątpią 

w pomyślność tej nauki. 

32 Zdematerializujcie się, od dzisiaj nadajcie waszemu nabożeństwu do Boga bardzo proste formy, 

przygotowując się w ten sposób do zjednoczenia ducha z duchem, które będziecie mieli z waszym Panem. 

Dziś muszę jeszcze przemawiać do was przez pośrednictwo tych ciał, abyście umocnieni w wierze czuli, 

że jestem blisko was w głębi waszego serca. 

33 Wypełnijcie (wasz obowiązek), ludzie, a Ja wypełnię (Moje obietnice) wobec was. Złóżcie 

świadectwo o Mnie, a Ja uczynię to o was. Uwolnijcie się od wszelkiego samolubstwa, jeśli chcecie być z 

Moich robotników w prawdzie, którzy będą rozsławiać Moje Słowo wśród ludzi. Przestańcie martwić się 

tylko o siebie, a zacznijcie troszczyć się o swoich bliźnich. Chcę, abyś odkrył najwyższą błogość, która 

płynie z uśmierzania bólu innych. 

34 W Moim słowie pocieszenia, światła i miłości, zanieście waszym braciom balsam, który wam 

powierzyłem. 

35 Pewnego dnia zrozumiecie, że mądrość ducha przewyższa naukę umysłu, ponieważ inteligencja 

człowieka odkrywa tylko to, co objawia mu jego duch. Podaję wam tę wskazówkę, ponieważ wielu z was 

powie: "Jak mam uzdrawiać chorych, jeśli nie znam nauki o uzdrawianiu?". 

36 Miejcie miłosierdzie dla waszych braci, miejcie wiarę, umiejcie się modlić i uczyńcie się godnymi 

łaski Mojej przez te zasługi. Zaprawdę powiadam wam, wtedy zobaczycie, jak to jest możliwe, aby czynić 

cuda. 

37 Jeśli mimo Mojego nauczania jest ktoś, kto wątpi, że to Słowo pochodzi od Ojca, niech zapyta 

Moich pracowników, tych ludzi, którzy idą za Mną, a otrzyma tysiące świadectw, które powiedzą mu o 

prawdziwych cudach, które zadziwią uczonych, którzy je usłyszą. 

38 Słuchajcie dobrze: Gdy przestanę dawać wam Moje Słowo, niech ten lud będzie siewcami Mojego 

duchowego ziarna. A jednak pytam was: Jakie będzie wasze postanowienie odnośnie instrukcji, które 

otrzymaliście ode mnie? Czy będziecie gotowi wiernie przekazywać Moje natchnienia? - Nie obiecujcie 

mi niczego, co będziecie robić w tych dniach, lecz kontynuujcie słuchanie tej Nauki i zanurzajcie się w 

niej. Dziś jesteście zjednoczeni wokół Mistrza, o "jutrze" nie wiecie, ilu z was odwróci się ode Mnie, nie 

słuchając Moich przykazań. 

39 Nie pozwólcie, aby lata mijały wam nieużywane, upewnijcie się, że każdego dnia robicie kolejny 

krok naprzód na duchowej ścieżce. Chodzić z mocnym krokiem, nikt nie iść z pośpiechu tylko po to, aby 

czuć się przed innymi, dla jego potknięcia byłoby bardzo bolesne. 

40 Chcę żebyście stali się silni poprzez wasze myślenie, poprzez intuicję, poprzez uduchowienie 

waszych dzieł, żebyście nie sprawiali najmniejszego bólu w swoim życiu i byli gotowi łagodzić wszystkie 

cierpienia, które pojawiają się na waszej drodze. 

41 Dałem wam wiele nauk, o ludzie, niektóre bardziej głębokie niż inne. Mówię do wszystkich Moich 

dzieci, do tych, którzy idą przed nimi i do "ostatnich". Jest to konieczne, ponieważ przybywają nowe 

"małe dzieci", które pragną tego Słowa i tak jak to uczyniłem z wami, zacznę udzielać im najprostszych 

nauk. 

42 Pytam tych "ostatnich": Czy myślisz, że nie masz żadnej duchowej misji? Czy nie czuje się Pan 

odpowiedzialny za ludzkość? Jeśli tak myślicie, to jesteście w błędzie, ponieważ wasze dary i wasze misje 

są tak wielkie jak te, które widzicie u tych, których używam do udzielania wam Moich nauk. Oni myśleli 

tak samo jak wy, kiedy po raz pierwszy mnie usłyszeli, a spójrzcie na nich teraz: Jakże się mylili! 

43 Podążajcie tą drogą, ponieważ wkrótce zrozumiecie wszystko, co posiadacie i jaką misję macie do 

spełnienia na ziemi. 



U 31 

22 

44 Zrozumcie, że Ja, wasz Bóg, nie miałem początku, ani nie będę miał końca. Ja jestem wieczny, a w 

tym czasie objawiam wam wiele tajemnic życia duchowego. Ta wiedza doprowadzi cię do wypełnienia 

Prawa w miłości i wierności swojemu przeznaczeniu. 

45 Nastał czas gdy ujawniam wam nowe nauki i wydaje się wam to tak jakby Ojciec powrócił do 

swoich dzieci po długiej nieobecności. 

46 Dałem wam dar wolnej woli, ponieważ wasza dusza została postawiona na początku długiej drogi, 

na końcu której znajduje się cel jej oczyszczenia i doskonałości. Aby osiągnąć to szczęście, musisz dojść 

przez zasługi miłości, wiary i wytrwałości. 

47 Jak piękny jest dar wolnej woli, a jak źle człowiek go wykorzystał. Ale po tym długim 

doświadczeniu, duch powstanie, zaznaczy swoją wyższość nad namiętnościami świata i użyje tej 

błogosławionej wolności tylko ku uwielbieniu swego Ojca. 

48 Kwiaty wyrastają z roślin i oferują mi swój zapach. Takie jest ich przeznaczenie, przed którym nie 

mogli uciec, ponieważ brak im ducha, a więc daru wolności. Ptaki ofiarowują mi swój śpiew, a przecież 

nie mogłyby robić nic innego, bo do tego zostały stworzone i nie mają wolnej woli. 

49 Jakże wielka będzie wasza zasługa w dniu, gdy i wy będziecie jak kwiaty lub jak ptaki, choć serce 

na mocy wolnej woli będzie chciało sprowadzić was swymi namiętnościami z drogi spełniania waszych 

obowiązków. Będzie to czas ducha, gdyż zajmie on należne mu miejsce, a także czas materii, gdy uzna 

ona swoje podrzędne stanowisko i obie pozwolą się kierować sumieniu. Harmonia, która wtedy istnieje w 

człowieku, będzie taka sama, jaka istnieje we wszystkich rzeczach stworzonych. Moja obecność będzie 

nie tylko rozpoznawana, ale wręcz odczuwana przez mężczyzn. 

50 Zbliża się czas, kiedy ludzie złożą Mi prawdziwą daninę, kiedy przestaną palić kadzidło, które 

ofiarowywali Mi od pierwszych dni - kadzidło, które nie zawsze mówiło Mi o czystych uczynkach, ale 

często było przesiąknięte ludzką niegodziwością. Hołdem, który zastąpi kadzidło, będzie wasza miłość, 

która dotrze do Mnie. 

51 Wiecie, że zostaliście stworzeni "na Mój obraz i podobieństwo", ale kiedy to mówicie, myślicie o 

waszej ludzkiej postaci. Mówię ci, że Mojego podobieństwa nie ma tam, lecz w twoim duchu, który, aby 

się do Mnie upodobnić, musi się doskonalić przez ćwiczenie się w cnotach. 

52 Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, Ja jestem sprawiedliwością i dobrocią, a wszystko to pochodzi 

z Boskiej Miłości. Czy teraz rozumiesz, jak musisz być, aby być "na Mój obraz i podobieństwo"? 

53 Powodem waszego stworzenia była miłość, Boskie pragnienie podzielenia się z kimś Moją mocą, a 

powodem, dla którego obdarzyłem was wolnością woli, była również miłość. Chciałam czuć się kochana 

przez Moje dzieci - nie uwarunkowane prawem, ale spontanicznym uczuciem, które swobodnie 

wypływało z ich ducha. 

54 Ludzie, prowadzone przez gwałtowność ich namiętności, pogrążyli się tak nisko w swoich 

grzechach, że porzucili wszelką nadzieję na zbawienie. Ale nie ma nikogo, kto nie mógłby zostać 

uzdrowiony. Dusza bowiem - gdy się przekona, że burze ludzkie nie ustaną, dopóki nie posłucha głosu 

sumienia - powstanie i będzie wypełniać Moje Prawo, aż dojdzie do celu swego przeznaczenia, które nie 

jest na ziemi, lecz w wieczności. 

55 Ci, którzy uważają, że istnienie jest bezsensowne, myśląc o daremności walki i bólu, nie wiedzą, 

że życie jest mistrzem, który formuje, a ból jest dłutem, które doskonali. Nie myśl, że stworzyłem ból, aby 

podać ci go w kielichu, nie myśl, że spowodowałem twój upadek. Człowiek stał się nieposłuszny sam z 

siebie, a zatem musi się podnieść własnym wysiłkiem. Nie powinniście też myśleć, że tylko ból was 

udoskonali; nie, dotrzecie do mnie również przez aktywność miłości, bo Ja jestem miłością. 

56 Jeśli postawię cię na długiej i trudnej drodze, pamiętaj, że towarzyszę ci na niej, nadal cię uczę i 

pomagam ci w twoim krzyżu. A żeby dać wam dowód, że jestem z wami, posunąłem się tak daleko, że 

stałem się człowiekiem, że jestem widzialny i dotykalny. Ale wy jesteście niemądrzy w swoich sądach, 

wątpicie, gdy widzicie mnie uczłowieczonego i mówicie, że nie jest możliwe, aby wasze oczy widziały 

Boga. Ale kiedy mówię wam, że jestem Duchem, mówicie: "Jak to możliwe, żeby rozpoznać i uwierzyć w 

to, czego się nie widzi?". 

57 Osiągnęliście poziom rozwoju, na którym możecie zrozumieć Mnie w Mojej Boskiej Istocie i 

odczuć Mnie jako ducha. Ewolucja i reinkarnacja ducha stopniowo przygotowały was do przyjęcia Moich 

nowych nauk. 
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58 Kiedy ciemność, która ogarnęła ludzkość, zostanie rozproszona i stanie się światłem w duchach, 

poczują oni obecność nowego wieku, ponieważ Eliasz powrócił do ludzi. Ponieważ jednak nie mogli Go 

zobaczyć, konieczne było, aby Jego duch dał się poznać przez ludzki umysł, a On ukazał się widzącym w 

godle proroka Eliasza: ponad obłokami w swym ognistym rydwanie. 

59 Eliasz przyszedł w tym czasie jako prekursor, aby przygotować się na Moje przyjście. Przybył on 

jako prorok, aby ogłosić wam nowy wiek z jego zmaganiami i próbami, ale także z mądrością jego 

objawień. On przychodzi ze swoim pojazdem światła, aby zaprosić was do wejścia na niego, aby wynieść 

was ponad chmury i doprowadzić do duchowego domu, gdzie panuje pokój. Zaufaj Mu jako Dobremu 

Pasterzowi, podążaj za Nim duchowo, tak jak ludzie podążali za Mojżeszem w Pierwszej Erze. Módlcie 

się, aby pomógł wam w wypełnianiu waszej misji, a jeśli chcecie go naśladować, czyńcie to. 

60 Zanim Eliasz został zabrany przez ognisty rydwan i przeniesiony na wyżyny niebieskie, Elizeusz 

prosił go, aby przeniósł na niego swój dar proroczy i ducha, aby mógł być takim, jakim był Eliasz na 

ziemi; a Eliasz zostawił mu swój płaszcz jako dowód, że spełnia życzenia swego ucznia. Lecz duch 

Eliasza i jego dar proroczy były w Elizeuszu jako oczywisty znak duchowej łączności z ludźmi i 

reinkarnacji ducha. 

61 W każdym wieku i przy każdym objawieniu Bożym Eliasz ukazuje się ludziom. 

62 Mesjasz nie przyszedł jeszcze na ziemię, niedługo przed tym, jak miał się narodzić jako człowiek, 

a już duch proroka wcielił się w Jana, który później został nazwany Chrzcicielem, aby ogłosić bliskość 

Królestwa Niebieskiego, które będzie obecnością Słowa wśród ludzi. 

63 Później, gdy przemieniłem się na górze Tabor, aby pokazać się w duchu przed niektórymi Moimi 

uczniami, Eliasz przyszedł z Mojżeszem, aby zająć miejsce obok swego Pana. W ten sposób dał do 

zrozumienia, że w przyszłości został mu powierzony czas, w którym będzie musiał dać odczuć swoją 

obecność ludzkości, aby obudzić śpiącego ducha człowieka do świetlanego i doskonałego życia. 

64 To jest czas powierzony Eliaszowi, aby mógł obudzić ludzkość. On jest prekursorem, który 

pójdzie od ludzi do ludzi, od narodu do narodu, od człowieka do człowieka, aby mówić do nich, jak Jan w 

swoim czasie na brzegu Jordanu, kiedy mówił do tłumów i powiedział im, aby przygotować się, bo 

Królestwo Boże jest już blisko. Teraz powie im swoim duchowym głosem, aby zebrać się wewnętrznie, 

ponieważ obecność Pana jako Ducha Świętego jest z ludźmi. 

65 Kiedy Eliasz przygotuje ludzkość i przygotuje drogi Pana, powróci do Ojca. 

66 Gdy to się stanie, nie proś go, aby zostawił ci swój płaszcz, jak zostawił go Elizeuszowi, bo on dał 

się poznać duchowo, czasy się zmieniły i zapomnisz o emblematach. Ale zostawi wam dar proroctwa jako 

dar miłości i jako świadectwo, że był wśród was. 

67 Wyposażcie się, uczniowie, uczcie się ode Mnie, abym mógł was posłać między ludzi, abyście 

poznali moje objawienie się jako Ducha Świętego, mówiąc im jak Jan: "Nawracajcie się, bo przybliżyło 

się do ludzi królestwo niebieskie". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 32  
1 Przygotujcie się, ponieważ chcę żebyście jasno uchwycili duchowe znaczenie Mojego Słowa, 

które wam ofiaruję w tej Trzeciej Erze. 

2 Jesteście jeszcze małymi dziećmi, lecz już powinniście być wielkimi uczniami, ponieważ żyliście 

w kilku wcieleniach. Tylko w pierwszym czasie powinniście być dziećmi, aby w drugim czasie wyrosnąć 

na młodzieńców, a w trzecim osiągnąć dojrzałość. 

3 Zawsze widziałem was jako małe dzieci. W swoim duchowym dzieciństwie żyliście niewinnie, 

niedostatecznie rozwinięci w swoich zdolnościach i odczuciach, bez wiedzy o początku waszego życia. 

Wtedy otrzymaliście Moje pierwsze nauki i objawienia. 

W Drugiej Erze powinniście być już młodzieżą, żyjącą w pełnej duchowej młodości w wysokiej 

formie. Lecz zastałem was przygnębionych, uciśnionych, związanych obrzędami i tradycjami, a widząc, że 

nie korzystacie z Moich nauk, przyszedłem, aby wskazać wam moimi przykładami miłosierdzia i miłości 

drogę, która doprowadzi was do Ziemi Obiecanej, i przygotować was do obecnego etapu nowych nauk, 

które obiecałem wam dać. 

Powiedziałem wam, żebyście byli silni, żebyście walczyli, żebyście nie wpadli w nową niewolę. Ale 

co zrobiliście z Mojej nauki? - Wciąż nie znasz Mojej nauki. Dlaczego zapomnieliście o obietnicy danej 

wam, że wrócę do was duchowo? Jestem obecny w duchu, jak zaproponowałem ci, ale nie rozpoznajesz 

mnie. 

Pytacie, dlaczego nazywam was Izraelem i żądacie ode Mnie dowodu, abyście uwierzyli. - Dlaczego 

oddaliście się bałwochwalstwu i mistycyzmowi, myląc kult materialny z duchowym kultem Boga? Widzę, 

że jesteście zdezorientowani fałszywymi naukami, którymi wasi bracia sprowadzili was na manowce z 

drogi waszego wyższego rozwoju. 
Odnosi się to do wiary, że samo przyjęcie sakramentu lub udział w pielgrzymce wyzwala cudowną moc. 

Narzekacie, bo brak wam wolności. Widzę, co wycierpiałeś przez kielich tak gorzki, który opróżniłeś 

do końca. Ale nie myślcie, że was karciłem: Nie, zawsze pragnąłem kierować waszymi krokami, abyście 

mogli kochać Mnie jako Ojca i odczuwać Moją Boską opiekę. 

4 wiele wieków upłynęło od dnia, w którym dałem wam Moje Słowo i Moje ostatnie napomnienia 

przez Jezusa, ale dziś ukazuję się wam jako Duch Święty, aby spełnić Moją obietnicę daną wam; nie 

stałem się człowiekiem, przychodzę w Duchu i tylko ci, którzy są wyposażeni, zobaczą Mnie; przychodzę 

do was jako Duch Święty, aby spełnić Moją obietnicę daną wam Ja nie stałem się człowiekiem, 

przychodzę w Duchu Świętym i tylko ci, którzy są wyposażeni, zobaczą mnie. Podczas gdy wy wierzycie 

w Moje Słowo i podążacie za Mną, inni nie przyjmują Mojego objawienia i zaprzeczają mu. Musiałem dać 

im wielkie dowody i dzięki nim stopniowo przezwyciężyłem ich niewiarę. 

Miłość i cierpliwość, którą zawsze wam okazywałem, pozwalają wam zrozumieć, że tylko wasz Ojciec 

może was kochać i pouczać w ten sposób. Czuwam nad tobą i czynię twój krzyż lekkim, abyś się nie 

potknął. Sprawiam, że odczuwacie Mój pokój, abyście mogli iść swoją drogą pełni ufności we Mnie. 

5 Zawsze cierpieliście, bo nie słuchaliście Mojego przykładu pokory. Nie rozważyliście, jak nisko 

upadłem, aby uczynić siebie słyszalnym i zrozumiałym dla was. A jednak przebaczam ci, bo należysz do 

pierwszych ludzi, do pierworodnych. 

Żyjcie według Mojego przykładu i sprawcie, aby ludzkość Mnie kochała, aby się do Mnie zbliżyła. 

Ludzie bowiem nie rozumieją już, jak Mnie szukać, nie czują Mojej obecności, nie rozpoznają Moich 

dobrodziejstw, a Moje cuda przypisują przypadkowi. Oni nie ufają mi i żyć beztrosko w ich wielkim 

zamieszaniu. 

Powiedziałem wam, że żaden liść z drzewa nie porusza się bez Mojej Woli. Wiecie, że Ja rządzę 

wszechświatem moimi prawami miłości, że wszystkie istoty są mi posłuszne. Tylko człowiek próbuje 

obejść te prawa, nie chcąc dobrze wykorzystać swojej wolnej woli. 

6 Odpocznij od zmienności swojego życia. Dziś jesteś pochylony przez ciężar swoich cierpień, jest 

ból w twoim duchu, a łzy wyrzutów sumienia za swoje przewinienia z twoich oczu. - Zostaliście źle 

ocenieni, ponieważ poszliście za Moją Sprawą. Ale powiedziałem wam, że jeśli się przygotujecie, 

będziecie mogli zwyciężyć i znieść sądy waszych braci z siłą, jaką da wam praktyka miłosierdzia. 
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7 Nie na darmo wybrałem was jako narzędzia do rozpowszechniania Mojego Słowa. Pokładam w 

Tobie moją ufność. Powierzam wam trudną misję, która polega na tym, abyście swoim przykładem 

przynieśli zbawienie waszym braciom. Nasienie jest w tobie, to jest to samo, przez które dałem ci życie od 

początku. W wyniku waszej pracy i troski oczekuję dobrych owoców z waszego ziarna. Uczyńcie 

światłem krzyż, który niesiecie, wypełniając z miłością misję, którą wam zleciłem. Dokończ swoją pracę, 

nie bój się śmierci ciała, pamiętaj, że twój duch nigdy nie umrze. Pozbędzie się on jedynie materii ciała, 

która została mu dana jako narzędzie do życia na ziemi i która po zakończeniu swego zadania złoży swój 

hołd ziemi. Ale wasz duch będzie wyzwolony, by wyruszyć ku nieograniczonym horyzontom, 

rozpoczynając w ten sposób nowe życie, w którym znajdziecie nagrodę za swoją pracę na tym świecie. 

8 Odrzućcie błędne zwyczaje i tradycje. Korzystaj ze światła w Moim nauczaniu, aby twoje 

wątpliwości zostały rozwiane, a tajemnice wyjaśnione, tak jak jest Moją wolą. 

9 Ukazuję wam prawdziwe życie ducha, abyście nie żyli pod nieuzasadnionymi groźbami i nie 

wypełniali Mojego Prawa tylko z obawy przed karą, o której mówili do was ci, którzy nie rozumieli, jak 

interpretować Moje Słowo. Pochwyćcie Moje Prawo; nie jest ono skomplikowane ani trudne do 

uchwycenia. Żaden, kto go zna i przestrzegać go będzie umieścić wstydu, ani nie będzie on dać miejsce do 

fałszywych słów lub przewidywania, błędne przekonania lub złe interpretacje. Moje Prawo jest proste, 

zawsze wskazuje drogę, którą należy podążać. Zaufaj Mi, Ja jestem drogą, która zaprowadzi cię do 

Białego Miasta, do Ziemi Obiecanej, której bramy są otwarte w oczekiwaniu na twoje przybycie. 

10 Z przyjemnością daję wam dziedzictwo, które należy nie tylko do was, ale do całej ludzkości. 

Otrzymaliście tak wiele, że macie obowiązek dzielić się tą obfitością z każdym, kto o to prosi. Zanieście 

światło waszym braciom, którzy pokutują w więzieniu za swoje przewinienia, pocieszcie chorych, 

"namaśćcie "* ich waszą miłością, jak to uczyniłem w Drugiej Erze, a zobaczycie, że spłynie na nich 

balsam Mojego Miłosierdzia. Zachęcaj strapionych, ucz ich poddania się i daj im nową siłę. W ten sposób 

wykorzystasz swoje dary i poczujesz się wzmocniony. 
* Patrz uwaga 1 w dodatku do książki 

11. masz wokół siebie świat cnotliwych duchów, które przychodzą ci z pomocą. Prośba wiernie i z 

szacunkiem, a otrzymasz ich korzyści. Wzywajcie ich bez żadnych preferencji, ponieważ wszyscy oni 

zostali przygotowani przeze mnie w ten sam sposób, wszyscy oni okazali się godni przyjścia z pomocą 

ludzkości w tym czasie. Naśladujcie ich przykład i bądźcie z nimi zjednoczeni w wysokim celu postępu 

duchowego. 

Pozwoliłem temu "światu duchów "* uczyć was i w bitwie, która się zbliża, będą oni niezwyciężonymi 

żołnierzami i waszą obroną. 
* Patrz uwaga 2 w Załączniku 

12 Moje Prawo nie jest ograniczone, jest nieskończone i możecie je wypełnić na wiele sposobów. Nie 

proszę was o wykonywanie doskonałych uczynków, ale musicie ją studiować i zanurzyć się w niej, 

abyście mogli stosować ją w praktyce. 

13 Nie chcę, abyście po tak długim słuchaniu Mojego słowa uważali te "chwile" tutaj za stracone lub 

źle wykorzystane. Jeśli wytrwacie, uda wam się uduchowić siebie i wtedy będziecie jak otwarta księga 

wśród waszych braci. - Po 1950 roku osiągniemy wyższy stopień przewyższenia. Będę nadal 

komunikował się z wami poprzez natchnienia, a ludzie będą odbierać wasze słowa jako przesłania, które 

im wysyłam. Wtedy zrozumiecie jak mądra i głęboka była Moja nauka. 

14 Po roku 1950, w którym zakończy się Moja manifestacja w tej postaci, ludzkość przejdzie wielkie 

próby. Natura dozna wstrząsów, wszystko zostanie zachwiane, a oznaki rozpadu pojawią się we 

wszystkich dziedzinach. Przygotujcie się i stańcie ze słabymi w tym czasie, bo wielu ulegnie w tych 

próbach. 

15 Wkrótce nadejdzie rok 1950, którego jedni się obawiają, a inni z utęsknieniem wyczekują. Wiele 

sekt i religii myśli o tej dacie i oczekuje na wydarzenia, które pojawią się w tym czasie, aby osądzić Moje 

Dzieło. Inni będą pytać o przyczynę ziemskiego chaosu, a wy będziecie mówić do nich w Moje imię, 

oznajmiając im, że po tym chaosie ludzkość otrzyma upragniony pokój. 

16 Nie jestem bowiem nieczuły na wasze cierpienia, one przychodzą do Mnie i sprawiają Mi ból. 

Dlaczego uważacie się za obcych, choć mieszkacie w tym samym domu, który jest ten świat, i podzielić 
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się na rasy, klasy i wyznania? Obiecuję wam, że usunę granice i zbliżę wszystkich do siebie. Korony i 

berła upadną, władza zniknie, podobnie jak bogactwo, gdyż nadszedł czas, aby te różnice przestały istnieć. 

Nadejdzie dzień, w którym wszyscy jednakowo posiądziecie ziemię. Będziesz przechodził z jednego 

bieguna na drugi bez zatrzymywania się. 

17 Hipokryzja, zła wola, próżność znikną, aby zrobić miejsce dla miłości i harmonii. A ten lament, 

który wznosi się do Mnie od wdów, sierot, z braku chleba, z braku pokoju i radości, zostanie 

przemieniony w hymn miłości i wdzięczności, który wybuchnie ze wszystkich Moich dzieci. 

18 Nie czujecie się zaniepokojeni w swoim narodzie, ponieważ cieszycie się pokojem i dobrobytem. 

Jednak mówię wam, nie ufajcie w to zbytnio. Nie wolno wam spać, lecz czuwać i zdobywać zasługi, jeśli 

chcecie zachować ten spokój. 

19 Robotnicy, szukam was w próbach, tak jak to uczyniłem w innym czasie z cierpliwym Hiobem. 

Nie myślcie jednak, że robię to z chęci sprawienia wam przykrości. Nie, to jest z intencją, aby twój duch 

wzrastał silny w tym tyglu cierpienia. 

20 Nie starajcie się pokazać siebie czystymi przede Mną, gdy wasze sumienie oskarża was o wasze 

przewinienia i grzechy. To jest lepsze, jeśli zrobić spowiedzi przed Ojcem i niech Jego Słowo oczyścić cię 

z każdej plamy jak oczyszczający strumień. Wtedy poczujecie się godni, aby przyjść przed waszych braci i 

uczyć ich prawdy, którą zawiera Moja nauka. 

21 Mój pokój jest w waszym narodzie. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie utracili tej łaski przez 

wasze złe uczynki. Zachowaj Mój pokój, nagromadź Moją mądrość jak skarb. - Czy nie zdajesz sobie 

sprawy, jak wojna czeka na ciebie, puka do drzwi i zastawia sidła, aby cię sprowadzić? Lecz jeśli umiesz 

czuwać, nie bój się, bo Ja będę stał przy tobie, abyś zwyciężył w swojej walce. 

22 Ja jestem Jehowa, który wybawiłem was od śmierci w każdym czasie. Ja jestem tym Bogiem, który 

zawsze do was mówił. Chrystus był Moim Słowem, które przemówiło do was przez Jezusa. On powiedział 

wam: "Kto zna Syna, zna Ojca". A Duch Święty, który dziś do was mówi, to także Ja; bo jest tylko jeden 

Duch Święty, tylko jedno Słowo, a to jest Moje. 

23 Posłuchajcie, Moi uczniowie: W pierwszym wieku dałem wam Prawo, w drugim nauczyłem was 

miłości, z jaką powinniście interpretować te przykazania, a teraz w tym trzecim wieku posyłam wam 

Światło, abyście mogli przeniknąć znaczenie tego wszystkiego, co zostało wam objawione. 

24 Dlaczego więc chcecie odkryć trzy Bóstwa, gdzie istnieje tylko jeden Boski Duch, który jest Mój? 

25 Pierwszym ludziom dałem Prawo, a jeszcze Mojżeszowi zapowiedziałem, że poślę Mesjasza. 

Chrystus, w którym dałem wam Moje słowo, powiedział wam, gdy Jego misja już dobiegała końca: 

"Wracam do Ojca, od którego wyszedłem". Powiedział wam również: "Ojciec i Ja jedno jesteśmy". Ale 

potem obiecał zesłać wam Ducha Prawdy, który zgodnie z Moją Wolą i zgodnie z waszą ewolucją rozjaśni 

tajemnicę Moich objawień. 

26 Ale kto może rzucić światło na Moje tajemnice i wyjaśnić te tajemnice? Kto może rozluźnić 

pieczęcie księgi mojej mądrości, jak nie Ja? 

27 Zaprawdę powiadam wam: Duch Święty, którego obecnie uważacie za coś innego niż Jehowa i 

Chrystus, nie jest niczym innym jak mądrością, którą daję poznać waszemu duchowi, abyście pojęli, 

zobaczyli i odczuli prawdę. 

28 Dziś czynię was gotowymi na przyjęcie Mojego Słowa, aby spadło jak rosa na spragnione rośliny, 

jak krystalicznie czysta woda, która gasi pragnienie waszego ducha. Przyjmuję was w Mojej Ojcowskiej 

miłości jak czułe dzieci. 

29 Zaczynasz stawiać swoje pierwsze kroki na twardym gruncie. Jeśli jednak zatrzymasz się i później 

nie będziesz słuchał Moich przykazań, nie zagradzaj drogi swoim braciom, którzy przyjdą po tobie pełni 

pragnienia służenia Mi, którzy przygotowali się i czekają na Mnie. Czego możesz nauczyć, jeśli nie 

nauczysz się Mojej lekcji? wniknijcie w Moje Dzieło i pozwólcie się oświecić, abyście mogli Mnie 

zrozumieć. Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszelkiego nauczania. 

30 W tym czasie zapowiadam wam wizytacje, które muszą nastąpić. Trzy czwarte ziemi zniknie, ból 

zapuka do drzwi wszystkich ludzi, a świat będzie cierpiał wielkie trudności. Lecz jeśli się przygotujecie, 

przez jednego z was ziemia będzie zbawiona. 

Nauka, którą człowiek osiągnął, nie będzie wystarczająca, aby leczyć dziwne choroby, które się 

pojawią. Wtedy zrozumiecie, że powinniście wznieść się ponad to, co ziemskie, aby uzdrowić i zapobiec 
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złu. "Izrael" wybawi ludzkość od wielkich nieszczęść. Ale jak bardzo musicie się wyposażyć, aby 

wypełnić swoje przeznaczenie. Apostołowie tego wieku będą przechodzić z ziemi do ziemi niosąc Dobrą 

Nowinę, a ich dary będą jak niewyczerpane źródło, przelewające swe dobrodziejstwa na wszystkich ludzi. 

31 Z każdym cudem, którego im udzielę, będą budzić wiarę nowych apostołów, a ich misja będzie 

wielka. Ale biada im, jeśli staną się próżni, bo wtedy stracą swoje dary. 

32 Szanujcie dary udzielone waszym braciom. Pielęgnujcie drzewo, które wam powierzyłem, bo 

wszyscy jesteście robotnikami na jednym i tym samym polu. Miłosierdzie moje idzie za tobą wszędzie, 

znam twoje uczynki i myśli. Obserwuj i módl się, bo mężczyźni potrzebują twojej modlitwy za ich rozwój 

duchowy. 

33 Wielu z was uważa, że wasze cierpienia są sprzeczne z prawem miłości Ojca, ponieważ myślicie: 

"Jeśli jestem dzieckiem Bożym, jeśli wszechobecny Ojciec mnie stworzył, to dlaczego pozwolił mi upaść, 

dlaczego nie stworzył mnie posłusznym, dobrym i doskonałym?". 

34 Zaprawdę powiadam wam, nie zastanawialiście się nad tym, co myślicie. To, co uważacie za 

sprzeczne z Moimi Prawami, jest właśnie potwierdzeniem Prawa Miłości. Ale żebyś mógł to lepiej 

zrozumieć, posłuchaj dobrze: 

Na Boskiej drabinie Niebios znajduje się nieskończona ilość istot, których duchowa doskonałość 

pozwala im stawiać różne stopnie w zależności od stopnia rozwoju, jaki osiągnęły. Wasz duch został 

stworzony z odpowiednimi cechami, aby rozwijać się na tej drabinie doskonałości i osiągnąć cel ustalony 

w wysokich radach Stwórcy. 

35 Nie znacie przeznaczenia tych duchów, lecz ja wam mówię, że jest ono doskonałe jak wszystko, co 

zostało stworzone przeze mnie. 

36 Nadal nie rozumiecie darów, które dał wam Ojciec. Ale nie martwcie się, bo później uświadomicie 

je sobie i zobaczycie, jak w pełni się przejawiają. 

37 Nieskończona ilość duchów, które tak jak wy zamieszkują różne płaszczyzny życia, są 

zjednoczone między sobą wyższą siłą, którą jest miłość. Zostali stworzeni do walki, do wywyższania się, a 

nie do stagnacji. Ci, którzy wypełnili Moje przykazania, stali się wielcy w Boskiej miłości. Przypominam 

wam jednak, że nawet gdy wasz duch osiągnie wielkość, moc i mądrość, nie stanie się wszechmocny, 

ponieważ jego atrybuty nie są nieskończone, jak to jest w Bogu. Będą one jednak wystarczające, aby 

doprowadzić was do szczytu waszej doskonałości po prostej drodze, którą miłość waszego Stwórcy 

wyznaczyła wam od pierwszej chwili. 

38 Przy waszym stworzeniu dałem wam dar wolnej woli, abyście na mocy własnej woli uwielbili 

Mnie przez miłość i miłosierdzie, którymi obdarzacie waszych braci. 

39 Umysł pozbawiony wolnej woli nie byłby tworem godnym Najwyższej Istoty. Byłaby to istota 

bezwładna, nie dążąca do doskonałości. 

40 Dzisiaj nadal prowadzicie materialistyczne życie, z powodu braku braterstwa. Bo w sferze 

duchowej wszystko żyje w doskonałej harmonii. 

41 Brak zrozumienia dla Boskiej Miłości powoduje regres ducha, którego można uniknąć tylko przez 

powrót na właściwą drogę, do nieodwołalnej pokuty i posłuszeństwa. 

42 W waszym obecnym świecie wasi bracia, którzy kultywują nauki, nie doprowadzili was do szczytu 

waszego rozwoju. Doprowadziły was do bólu, do otchłani i do pychy. Jednak w żadnym momencie nie 

opuściłem cię, to ty z wahaniem odpowiedziałeś na Moje wezwanie miłości. 

43 Ponieważ nadużyliście miłującej i sprawiedliwej wolności, którą dał wam wasz Ojciec, musicie 

oczyścić się bólem i łzami z plam, które nałożyliście na waszą duszę. Jednak ten, kto odpokutuje za swoje 

przewinienia z poddaniem się, osiągnie wyższy rozwój, a jego wznoszenie się będzie szybsze niż upadek. 

44 Przez wiele wieków dawałam wam przykłady i dowody czułości, Bożej miłości, które nieraz 

potrafiły poruszyć wasze serca i sprawić, że wołaliście: "Kocham Cię, Panie, podziwiam Cię". Ale pytam 

się ciebie: Jeśli mnie kochacie, dlaczego nie naśladujecie mnie i nie wprowadzacie w życie moich nauk? 

Dlaczego oddaliliście się od życia duchowego i w ten sposób opóźniliście swój rozwój? Jak śmiesz 

obwiniać Boga za swoje własne upadki, za swój ból i swoją nieroztropność? 

45 Dziś, gdy was wzywam, nie wszyscy mnie słuchacie. Jednak obiecuję wam, że wszyscy nadal będą 

mnie słuchać, i że żadne z moich dzieci nie będzie zagubione w wieczności Ducha. 
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46 Jedni będą Mnie szukać w zamian za Moją miłość, inni, przygnieceni bólem, będą błagać, aby 

Moje miłosierdzie odwróciło kielich ich cierpienia. 

47 Rozszerzam przesłanie, które przekazałem wam przez Jezusa. Ale nie chcecie jeszcze opuścić 

niepewnych ścieżek, na które zbłądziliście. 

48 Czy będziecie Mnie oskarżać o wszystko, co nie pochodzi ode Mnie, a jest spowodowane przez 

was? - Powiedziałem wam, żebyście siali miłość, a zamiast tego zasialiście nienawiść. Czy chcesz zbierać 

miłość? 

49 Nauczyłem was żyć w pokoju prostym, czystym i szczodrym życiem, a wy upieracie się, by żyć w 

ciągłej wojnie nienawiści, materializmu i szalonej ambicji. 

50 Prawie zawsze prosisz Boga, nie wiedząc o co prosisz, ale nigdy nie dajesz Bogu tego, o co On 

prosi dla twojego dobra. 

51 Gdy staliście się tak próżni i zgubiliście swoją drogę w Boskich naukach, jak możecie prosić Boga, 

żeby dał wam to, o co nie wiecie jak prosić, albo żeby zarządzał wszechświatem według waszych 

pomysłów lub waszej woli? Zaprawdę powiadam wam, wszechświat nie przetrwałby ani sekundy, gdyby 

pozwolił wam rządzić nim według waszych ludzkich zachcianek. 

52 Dałem wam kolejną kroplę Boskiej Mądrości. Więcej podam wam w kolejnych lekcjach. Ale nie 

przyjmujcie Mojej nauki bez dokładnego przemyślenia jej. To tylko pomaga wam odczuć Mój blask, który 

napełni was światłem, abyście mogli lepiej zrozumieć Moje objawienia. 

53 Uchwyć znaczenie nauczania i interpretuj je tak, jak dyktuje ci sumienie i serce. 

54 Duchowość nie znajduje się w tekstach religii czy nauk. Spoczywa ona (ukryta) w twoim duchu, 

który byłby sensownie zaangażowany, gdyby zawsze wypełniał przykazanie, które mówi ci: "Miłujcie się 

wzajemnie". 

55 Nie twórzcie nowych filozofii czy teorii wywodzących się z tej nauki, nie wznoście materialnych 

świątyń, nie róbcie alegorii czy symboli. Udzielę wam wszystkich objawień, które mają przyjść do was w 

tych czasach. 

56 Zaprawdę powiadam wam, nie jesteście jedynymi, którzy posiądą prawdę. Duchowni różnych 

religii, naukowcy, wierzący i niewierzący, wszyscy oni są w swoim pochodzeniu duchowymi 

stworzeniami Boga, które obsypię łaskami na ich drodze życia. 

57 Pokornie zaproś swoich braci do studiowania Mojej nauki o miłości, miłosierdziu i duchowym 

podniesieniu. Nie zapominajcie, że żadne z waszych dzieł nie będzie doskonałe, jeśli nie będzie oparte na 

miłości do wszystkiego, co widzicie, a nawet do tego, co tylko podejrzewacie w chwilach kontemplacji. 

58 Podejrzewa, że w niewidzialnym jest wiele istnień, błogosławi je i kocha. 

59 Stwórz nie bałwochwalstwo, fanatyzm, lub ziemskich rankingów. Nie ma nic większego niż 

światło, które zdobi umysł, który osiągnął doskonałość przez cnotę. 

60 Ten, kto kocha bardziej jest większy niż ten, kto mówi, że jest z powodu jego urzędu lub 

próżności. 

61 Pamiętaj o Jezusie! 

62 W tych czasach wasze zrozumienie jest jaśniejsze, a moje słowo również staje się bardziej 

zrozumiałe. 

63 Moją świątynią jest twoje serce, jego światłem jest Moja miłość. Największą ofiarą, jaką możecie 

w nim złożyć, jest pokój waszego ducha, gdy czynicie dobro w życiu, błogosławiąc i miłując swoich braci. 

64 Co dobrego przyniosłyby ci śpiewy, modlitwy i obrzędy, gdybyś nosił w sobie tylko niecne 

namiętności? Pragnę Twojej miłości, a nie kadzidła. Mniej łez, a więcej światła - tego pragnę dla waszego 

istnienia. 

65 Za wszystko musicie odpowiedzieć, i według waszych złych uczynków, otrzymacie przez siebie 

samych najsurowsze wyroki. Bo ja was nie osądzam, to jest fałszywe. To wasz własny duch w swoim 

stanie jasności jest waszym strasznym oskarżycielem i strasznym sędzią. Ja, z drugiej strony, bronię cię 

przed zaciekłymi oskarżeniami, rozgrzeszam cię i odkupuję cię, bo jestem Miłością, która oczyszcza i 

przebacza. 

66 Dam wam nowe nauki, abyście mogli uchwycić tę lekcję, która jest kolejnym liściem, który daję 

wam, abyście mogli skompletować "Księgę Prawdziwego Życia". 
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67 Wypełniajcie Moje Prawo, a wtedy przez wasz przykład pokory, miłosierdzia i miłości, te małe 

rzesze rozmnożą się i staną się tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na morzu. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 33  
1 I znów Mistrz otwiera Księgę Swojej Instrukcji, by sylaba po sylabie wyjaśnić wam swoją Naukę 

o Miłości. Jeśli chcecie słuchać Mnie jako Ojca, mówię wam: Spójrzcie, oto stół zastawiony, abyście 

zasiedli do niego i rozkoszowali się pokarmem, który z taką miłością dla was przygotowałem. 

2 Przychodzę w duchu, aby dać się poznać wśród moich uczniów. Nazywacie ten czas czasem 

światła, ponieważ każdy duch i wszelka materia odczuła Moją duchową obecność. 

3 Ja jestem Światłem i Drogą, lecz nie wszyscy jesteście świadomi celu Mojego przejawienia się 

wśród was. Zamiast rozkoszować się Moimi Boskimi naukami i Moimi objawieniami, pozostajecie 

odrętwiali na Moje natchnienia, myśląc, że przyszedłem tylko po to, by ulżyć waszym materialnym 

potrzebom i troskom, i ograniczacie się do proszenia o chleb, pracę, pieniądze, zdrowie, nie zdając sobie 

sprawy z tego, że na dodatek udzielam wam wszelkich materialnych korzyści. 
* Patrz uwaga 3 w Załączniku. 

4 Niektórzy z was przychodzą z sercem pełnym wdzięczności i radości, ponieważ otrzymali korzyść, 

o którą prosili w swoim ziemskim życiu, a ja im błogosławię. Ale zaprawdę, powiadam wam, większe są 

dary duchowe obecne w waszej istocie, które zaczynają wydawać wam swoje pierwsze owoce pod 

wpływem Mojego pouczenia, a za to jeszcze mi nie podziękowaliście. 

5 Otwórz swoje serce, abyś mógł w nim odczuć wszystko, co ci daję. Widzicie, dlatego często wam 

mówiłem, że choć jestem wśród was, nie czujecie Mnie. 

6 Czy muszę znowu, jak w Drugiej Erze, czynić dzieła, które nazywacie cudami, aby znaleźć wiarę? 

Czy muszę dać wzrok niewidomym, ruchliwość sparaliżowanym, a życie Łazarzowi, aby obudzić waszą 

wiarę? Zaprawdę powiadam wam, wielu "ślepych" ujrzało światło w tym czasie, wielu "sparaliżowanych" 

znów chodziło, a wielu "umarłych" zmartwychwstało do życia w łasce. 

7 Dwie drogi ukazują się na nowo waszemu spojrzeniu, te same, które znacie od początku waszej 

pielgrzymki. Jedna jest szeroka i kwiecista, druga wąska i pokryta cierniami. Chcesz iść wąską drogą, 

którą jest droga cnoty, nie porzucając innych, ale to nie jest możliwe. 

8 Zaprawdę powiadam wam, nie znacie Mojej drogi i nie zdajecie sobie sprawy, że mimo 

niezliczonych prób jest w niej pokój, w przeciwieństwie do drogi bardzo szerokiej, która przynosi 

przyjemności pozostawiające w sercu tylko ból i obrzydzenie. 

9 Chcę, aby duch twój żył wiecznie w pokoju Moim. Dlatego objawiam mu się, aby go w ten sposób 

uczyć. Nie zapominajcie, że w tym czasie, przed Arką Nowego Przymierza, zawarliście na nowo 

przymierze z waszym Ojcem. 

10 Wolą Moją jest, abyście w nadchodzących czasach bólu pozostali niezłomni i wyruszyli, aby 

udzielać Moich pouczeń waszym bliźnim. Gdy szerzycie Moje słowo i wasze świadectwo wśród 

ludzkości, nie traćcie ducha wobec wątpliwości waszych braci. Czy wszyscy uwierzyliście, gdy po raz 

pierwszy mnie słuchaliście? - Użyj tego ciała lub powłoki teraz, gdy je posiadasz, aby wypełnić swoją 

misję dla ludzkości. Ilu z tych, którzy żyją w przestrzeni duchowej, chciałoby posiąść materię ciała, którą 

uważają za skarb! 

11 Duchowi twemu mówię: "Niech cię prowadzi sumienie twoje", a materii twojej: "Niech cię 

prowadzi duch twój, a pokój mój będzie z tobą". Jeśli to zrobisz, twój duch będzie czuwał jak dziewice z 

przypowieści, które z płonącą lampą oczekiwały na przyjście Oblubieńca. Błogosławieni, którzy żyją 

"czuwając", bo oni będą pamiętali, aby mnie przyjąć. A gdy nadejdzie dla nich ostatnia godzina i zapukają 

do drzwi duchowej doliny, otworzę im. 

12 Jeśli będziecie pracować z zapałem, jutro będziecie ze mną. Przygotujcie się z tymi naukami, 

abyście jak Moi uczniowie Drugiej Ery wyruszyli w drogę, niosąc światło waszym braciom i pocieszenie 

strapionym. Obudź się z obojętności! Bo jeśli wy, którzy macie Prawo, nie pojmiecie Mojego Słowa, ani 

nie będziecie świadczyć o Mnie, przyjdzie nawiedzenie, będziecie pytani, a jeśli nie przyjęliście Mojej 

nauki w sobie - co odpowiecie? Wtedy zostaniecie potępieni, poczujecie strach i wyrzuty sumienia i 

przypomnicie sobie, co Mistrz mówił do was z miłością i nieustannie. Ale jeśli będziecie studiować i 

rozważać Moje Słowo, będziecie przygotowani, gdy będziecie musieli mówić o tym objawieniu, a ci, 

którzy was zrozumieją, powiedzą: "Boski Mistrz rzeczywiście był z nami!". - Jeśli, pomimo waszego 
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spełnienia, zostaniecie źle ocenieni przez waszych braci, nie martwcie się, bo Ja rozpoznam waszą pracę, a 

gdy zwyciężycie w wielkich próbach, dam wam najwyższą błogość pokoju. 

13 W przyszłości wielu z was poświęci się rozpowszechnianiu tej Nauki wśród ludzkości i 

zobaczycie, jak wasza praca przynosi owoce i jak rozmnaża się Boskie Nasienie. 

14 Wzywam wszystkich pielgrzymów na ziemi, aby usłyszeli Mój głos, który zaprasza ich do 

duchowej wspinaczki i do posiadania życia wiecznego. W tym dniu, gdy Boskie Słowo daje o sobie znać, 

korzystajcie z Jego Słowa i pozwólcie się przez nie oświecić, gdyż w wiedzy jest światło i wasze 

zbawienie. 

15 Jeśli Moje Prawo uczy was moralności, prawości i porządku we wszystkich działaniach waszego 

życia, dlaczego szukacie przeciwnych dróg, sprawiając sobie ból? A kiedy odchodzisz do Poza, 

pozostawiając swoje ciało na ziemi, płaczesz, ponieważ zbyt mocno kochałeś tę skorupę. 

Kiedy czujecie, że ciało nie należy już do was i że musicie iść dalej drogą, aż dojdziecie do Mnie, mówię 

wam: "Synu mój, co masz mi do pokazania? Czy żyliście na ziemi wypełniając Moje przykazania?" Ale 

ty, zawstydzony i przygnębiony, bo nie masz daru miłości do Tego, który cię tak bardzo kocha i tak bardzo 

cię obdarzył, zakułeś się w łańcuchy, które obciążają twego ducha i wydaje się on bez światła, płacząc i 

zawodząc nad sobą, bo stracił łaskę. Słyszy tylko głos Ojca, który go wzywa. Ale ponieważ nie rozwinął 

się, ani nie czuje się godny, by przyjść do Niego, zatrzymuje się i czeka. 

Czasy mijają, a duch znów słyszy głos i przepełniony smutkiem pyta, kto do niego mówi, a ten głos 

mówi mu: "Obudź się! Czy nie wiesz, skąd przyszedłeś i dokąd idziesz?". Potem podnosi oczy, widzi 

ogromne światło, którego blask sprawia, że czuje się żałosny. Uświadamia sobie, że zanim został posłany 

na ziemię, już istniał, już był kochany przez Ojca, od którego pochodził głos, i który teraz, widząc Go w 

opłakanym stanie, nosi w sobie żal za Nim. Widzi, że został wysłany do różnych miejsc, aby przejść przez 

drogę walki i przez Swoje zasługi otrzymać Swoją nagrodę. A syn pyta: "Jeśli, zanim zostałem zesłany na 

ziemię, byłem Twoim bardzo umiłowanym stworzeniem - dlaczego nie wytrwałem w cnocie, a musiałem 

upaść, cierpieć i trudzić się, by wrócić do Ciebie?". Głos odpowiedział mu: "Wszystkie duchy zostały 

poddane prawu ewolucji i w ten sposób Mój Ojciec-Duch strzeże ich na zawsze, i jest zadowolony z 

dobrych uczynków Syna. Jednak posłałem was na ziemię, aby uczynić ją miejscem walki o duchową 

doskonałość, a nie doliną wojny i bólu. Powiedziałem wam, abyście się rozmnażali, abyście nie byli 

bezpłodni. Ale kiedy wracacie do Doliny Duchowej, nie przynosicie plonów, tylko płaczecie i 

przychodzicie bez łaski, którą was obdarzyłem. Dlatego jeszcze raz posyłam was i mówię wam: 

Oczyszczajcie się, szukajcie tego, co utraciliście i pracujcie nad swoim duchowym wznoszeniem się. 

Duch powraca na ziemię, szukając małego i delikatnego ludzkiego ciała, w którym mógłby odpocząć i 

rozpocząć nową podróż życia. Znajduje przypisane mu ciało małego dziecka i używa go, aby 

zadośćuczynić za swoje naruszenia Mojego Prawa. Znając przyczynę, duch przychodzi na ziemię, 

wiedząc, że jest tchnieniem Ojca, i znając misję, którą od Niego przynosi. 

16 W pierwszych latach jest niewinny i zachowuje swoją czystość, pozostając w kontakcie z życiem 

duchowym. Później zaczyna poznawać grzech, widzi z bliska pychę, arogancję i bunt ludzi wobec 

sprawiedliwych praw Ojca, a ciało, które z natury jest buntownicze, zaczyna być splamione złem. 

Wpadłszy w pokusę, zapomina o zleceniu, które przyniósł ze sobą na ziemię, i zabiera się do czynienia 

uczynków przeciwnych prawu. Duch i materia smakują zakazanego owocu, a kiedy już wpadną w otchłań, 

zaskakuje ich ostatnia godzina. 

Znowu duch znajduje się w siedlisku (duchowym), znużony i przygnieciony ciężarem swojej winy. 

Wtedy przypomina sobie głos, który kiedyś do niego przemówił i nadal go wzywa, a po wylaniu wielu łez, 

czując się zagubionym, nie wiedząc kim jest, przypomina sobie, że już kiedyś był w tym miejscu. A 

Ojciec, który stworzył go z tak wielką miłością, pojawia się na jego drodze i mówi do niego: "Kim jesteś, 

skąd jesteś i dokąd idziesz?". - Syn rozpoznaje w tym głosie Słowo Tego, który dał mu byt, inteligencję i 

zdolność, Ojca, który zawsze mu przebacza, oczyszcza go, zabiera go z ciemności i prowadzi do światła. 

On drży, bo wie, że stoi przed Sędzią, i mówi: "Ojcze, moje nieposłuszeństwo i mój dług wobec Ciebie 

jest bardzo duża, i nie mogę oczekiwać, aby żyć w swoim królestwie, bo nie mam zasługi. Dziś, 

powróciwszy do Duchowej Doliny, widzę, że mam tylko nagromadzone winy, za które muszę 

odpokutować." Ale kochający Ojciec wskazuje mu drogę jeszcze raz, a on powraca do ciała i znów należy 

do ludzkości. Ale teraz już doświadczony duch ujarzmia fizyczną powłokę z większą siłą, aby zdobyć 
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przewagę i być posłusznym boskim przykazaniom. Rozpoczyna się bitwa. Walczy z grzechami, które 

sprowadzają człowieka na ziemię i chce wykorzystać szansę, która została mu przyznana na odkupienie. 

Walczy od początku do końca, a gdy białe włosy lśnią na jego skroniach, a jego niegdyś wytrzymałe i 

silne ciało zaczyna się uginać i tracić siły pod ciężarem lat, duch czuje się silniejszy, dojrzalszy i bardziej 

doświadczony. Jak wielki i odpychający grzech wydaje mu się! Odwraca się od niego i osiąga cel. Teraz 

czeka tylko na moment, kiedy Ojciec go wezwie, bo doszedł do wniosku, że Boskie Prawo jest 

sprawiedliwe, a Wola Boża doskonała, że ten Ojciec żyje, aby dać życie i zbawienie swoim dzieciom. 

Gdy nadszedł dzień ostateczny, poczuł śmierć w swoim ciele i nie odczuwał bólu. Odszedł cicho i z 

szacunkiem. Widział siebie w swoim umyśle i jak gdyby miał przed sobą lustro, widział siebie pięknego i 

promieniującego światłem. Wtedy odezwał się do niego głos, mówiąc: "Synu, dokąd idziesz?". A on, 

wiedząc, kim jest, podszedł do Ojca i pozwolił, aby Jego światło weszło w jego istotę, i tak przemówił: "O 

Stwórco, o wszechogarniająca Miłości, przychodzę do Ciebie, aby odpocząć i dać Ci spełnienie." - 

Rachunek został rozliczony, a duch był zdrowy, czysty i bez łańcuchów grzechu, i widział przed sobą 

wysoką nagrodę, która go czekała. 

Potem poczuł, że łączy się ze światłem tegoż Ojca, że wzrasta jego rozkosz, i ujrzał miejsce pokoju, 

ziemię świętą, odczuł głęboki spokój i spoczął na łonie Abrahama." - — 

17 Mówię wam o cudach zawartych w Życiu Duchowym i daję wam Moje pouczenia. Czy chcesz 

wypełnić swoją misję na ziemi, aby przyjść do Mnie, o ludu Izraela, o ludzkości, córko Moja? Poprzez 

zasługi wejdziecie do Niebiańskiego Królestwa, a poprzez praktykowanie cnót osiągniecie pokój na ziemi. 

18 Przychodziliście znowu i znowu do ciała, a z każdym ponownym wcieleniem zwiększaliście swoją 

winę i obowiązek pokuty. Nie obwiniajcie Mnie za wasze cierpienia, bo Ja was nie karzę, wy sami 

wydajcie swój wyrok. 

19 Teraz masz ostatnią szansę, aby naprawić swoje przewinienia. 

20 Wróciłem do ciebie z powodu obietnicy, którą ci dałem. Od początku czasów zawarłem z tobą 

przymierze i doprowadzę cię do końca. Wy bowiem jesteście ludem, który przygotował się, aby zasiąść 

przy moim stole. Ja jestem pokarmem i owocem, chlebem i winem. 

21 Niestrudzenie przychodzicie, by Mnie słuchać i zaspokoić swój głód i pragnienie sprawiedliwości, 

jak w Drugiej Erze, gdy szli za Mną także ci, którzy łaknęli miłości. Wygłosiłem moje słowo w dolinach i 

na górach, nawet do morza i na pustyni tłumy poszły za mną. Ich wiara nie znała znużenia, ich pewność 

była niezniszczalna. Wtedy Moje miłosierdzie rozpostarło się nad tymi ludźmi i ogarnęło ich wewnętrzną 

istotą Mojego Słowa. Matki niosły swoje dzieci na rękach, mężczyźni odchodzili od pracy, aby mnie 

usłyszeć, starcy, opierając się na laskach, podążali za tłumem. 

22 Przy jednej z tych okazji Mistrz uczynił cud bochenków i ryb, jako dowód, że każdy chleb 

wystarczy, jeżeli jest rozdzielany z miłością i bez względu na osobę. Jednomyślność i braterstwo będą 

również pokarmem. 

23 Nawet uczniowie wątpili, że tak skromne zapasy wystarczą do nakarmienia tak wielkiej rzeszy 

ludzi. Lecz gdy zobaczyli, że cud stał się rzeczywistością, zawstydzeni powiedzieli sobie: "Zaprawdę, ten 

jest Mesjasz!". 

24 Teraz, w Trzeciej Erze, macie Mnie na nowo. Ja wam daję chleb życia wiecznego, z którego 

ludzkość będzie jadła. 

25 Daję wam to słowo za pomocą ludzkiego umysłu. Aby dać się w ten sposób poznać, musiałem 

poczekać na rozwój duchowy i intelektualny człowieka, aby móc się nim w tym czasie posłużyć. Moja 

wola została spełniona, a ta tajemnica zmieni się w jasność dla tych wszystkich, którzy na razie nie 

rozumieją jej właściwie. 

26 Nie bój się wyroków i szyderstw z sekt i wyznań. To oni, choć mają księgi prorocze w swoich 

rękach, nie interpretowali ich (poprawnie) i dlatego nie wiedzieli, aby oczekiwać mnie. Wy natomiast, 

którzy nie znaliście proroctw mówiących o Moim powrocie jako Ducha Świętego, oczekiwaliście Mnie. 

Teraz nadeszła Trzecia Era, ale ludzkość nie zrozumiała, jak interpretować Ewangelię. 

27 Ileż to ludów chodzi jak owce bez pasterza. Ja jednak jestem z wami, a żebyście mogli Mnie 

rozpoznać, objawiłem się w ubóstwie i w niskości, jak w Drugiej Erze. Jeśli ludzkość chce mnie 

zidentyfikować poprzez tych, którzy idą za mną, to może jej się to udać: chorzy, utrudzeni, poniżeni, 
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wyczerpani, ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ci, którzy nie żyją w wierze, oni są tymi, którzy idą 

za mną. 

28 Nikogo nie dziwi, że nie pojawiłem się w łonie żadnego kościoła w tym czasie, tak jak nie 

wyłoniłem się z religii w Drugiej Erze. 

29 Nie zatrzymam się tam, gdzie króluje próżność, materializm i bałwochwalstwo. Będę się objawiać 

w łonie największej prostoty i pokory, gdzie nie ma obrzędów, które sprawiają, że zapominasz o istocie 

Mojego Prawa. Dlatego nie dziw się, gdy widzisz Mnie w otoczeniu potrzebujących, niewykształconych i 

grzeszników, bo w nich złożyłem Moje miłosierdzie, przemieniając ich w istoty pożyteczne, dając im 

dary, aby nawrócili wielu, a przez nich, czyli przez ciebie, dałem wyraźne dowody Mojej mocy. Ale jeśli 

mimo to nadal macie wątpliwości, nie przejmujcie się, bo "nikt nie jest prorokiem we własnym kraju". 

Jutro przyjdą cudzoziemcy, a uwierzą wam, albo pójdziecie do nieznanych krain, a oni was przyjmą; bo 

nie wszyscy wątpią w was. Są też tacy, którzy podążają za tobą i opierają się na twojej miłości i 

uczynności, przez co służą jako bodziec i zachęta dla ciebie w żmudnym wznoszeniu się na drodze. - Co 

stanie się z tymi, którzy pójdą za tobą i znajdą w tobie siłę, gdy ty będziesz słabnąć? Kiedy czujesz się 

przygnębiony, szukaj mnie, a ja cię wzmocnię. Jeśli spotkasz się z bólem, nie myśl, że cię ukarałem. 

Wyciągnij z tej próby korzyści, jakie ona zawiera dla twojego rozwoju. 

30 Musiałbym tylko tego chcieć, a ty byłabyś czysta. - Jaka byłaby zasługa, gdybym to ja was 

oczyścił? Niech każdy zadośćuczyni za swoje wykroczenia przeciwko Mojemu Prawu, to jest zasługa. 

Wtedy bowiem będziesz wiedział, jak uniknąć upadków i błędów w przyszłości, bo ból będzie Ci o tym 

przypominał. 

31 Jeśli istnieje szczera skrucha między popełnionym wykroczeniem a jego naturalnymi 

konsekwencjami, ból nie dosięgnie was, bo wtedy będziecie już wystarczająco silni, by znieść próbę z 

poddaniem. 

Świat pije bardzo gorzki kielich, ale ja nigdy go nie ukarałem. Ale po swoim bólu przyjdzie do Mnie, 

który go wzywam. Wtedy ci, którzy byli niewdzięczni, będą wiedzieli, jak dziękować Temu, który wlał w 

ich egzystencję same korzyści. 

32 Do tej pory to nie miłość ludzka zwyciężała w świecie. Przemoc rządzi i podbija, jak to było od 

początku istnienia ludzkości. Ten, kto kochał, poddał się złośliwości jako ofiara. 

33 Zło rozszerzyło swoje królestwo i umocniło się na ziemi. Lecz w tym właśnie czasie przychodzę, 

aby przeciwstawić się tym mocom moją bronią, aby wśród ludzi zostało ustanowione królestwo miłości i 

sprawiedliwości. Przed tym będę walczył. Aby bowiem dać wam pokój ducha Mojego, trzeba, abym 

prowadził wojnę i zniszczył wszelkie zło. 

34 Dzień sprawiedliwości jest już z tobą; żywi i umarli słyszą w tym czasie głos sumienia. 

35 Ten świat nie jest wiecznym domem dla waszego ducha. Gdyby tak było, nie widzielibyście, jak 

umiera wasze ciało, które tak bardzo kochacie, nie widzielibyście, jak gaśnie życie waszych rodziców, 

tych, którzy dali wam istnienie. Wszystko jest przejściowe, nic nie jest trwałe na tym świecie. Gdyby 

wszystko tutaj było szczęściem i przyjemnością, nigdy nie pamiętalibyście o swoim duchu, nie 

myślelibyście o innych, nie pamiętalibyście o mnie. 

36 Bardzo długa była droga bólu, którą przebyła wasza dusza i nie chcę byście napotkali jeszcze 

większy ból niż ten, którego już doświadczyliście. Powróćcie do mnie w poszukiwaniu pokoju, szukajcie 

swojej doskonałości, a ja was przemienię w mistrzów, którzy będą pouczać i ratować tych, którzy zagubili 

się w ciemnościach niewiedzy. 

37 Ludzie, którzy płakali na Moje słowa przebaczenia - dlaczego jeszcze nie przyszła do was 

sprawiedliwość, choć wasza prawica pokazała Mi się splamiona krwią waszego brata? - Nie bójcie się, bo 

wasza prawdziwa skrucha będzie jak płaszcz, który was ochroni, a moje przebaczenie jak krystalicznie 

czysta woda, która umocni was w waszej pokucie. Lecz biada temu, kto zabił, a nie zapłacił swego długu! 

Biada temu, kto oszukał, kto spowodował wstyd, lub kto nie zrobił jego obowiązek wobec swoich 

rodziców! Bo wtedy życie i ból osądzi ich jako mądry sędzia, a nauczy ich jako mistrz. 

38 Dziś przyszliście do Mnie przezwyciężając wszelkie przeciwności i dlatego, że pragniecie na nowo 

usłyszeć Moje Słowo. Ponieważ macie pragnienie stać się Moimi uczniami, dlatego przychodzicie słuchać 

i studiować Moją Boską Naukę. 
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39 Wiecie, że nie ma nic lepszego, aby was odnowić i znaleźć siłę do przezwyciężenia waszych 

namiętności, niż Moje Słowo, które oświeca waszego ducha i budzi w was prawdziwą miłość waszej 

duchowej czystości. 

40 Jest to czas, kiedy Moje Słowo jest przedstawiane z większymi szczegółami, abyście nie byli 

nieświadomi tego, co wam objawiam. Lecz gdy czasami mówię do was w obrazach, to po to, żebyście 

lepiej zapamiętali Moje nauki. 

41 Jestem łodzią ratunkową, która pojawiła się w zasięgu ręki rozbitka, który tonął. Ci, którzy zostali 

umieszczeni bezpiecznie na brzegu, gdzie mieszka pokój, później czują w sobie obowiązek, aby zrobić to 

samo dla swoich sąsiadów, gdy są w niebezpieczeństwie zginąć. 

42 Statki nie wystarczyły i jest wielu rozbitków, którzy wołają o pomoc. Oto ludzkość ginie w 

wadach, w deprawacji i w zbrodni! Oto ludzie, oddani życiu w materializmie i egoizmie! Kobiety 

przyzwyczaiły się do grzechu, który panuje wszędzie, tracą swoją cnotę i delikatność, dom, który jest 

świątynią człowieka, jest bezczeszczony, ponieważ znika z niego światło, ciepło i pokój. 

43 Przychodzę na tę planetę i szukam na niej duszy ludzkiej, która jest świątynią Boga, i rozpalam w 

niej wiarę, mówiąc jej o nowym świecie, świecie pokoju, do którego może ona dojść poprzez odnowę 

moralną i braterstwo. 

Jedni czują, że ich serca biją mocą i czynią Boski ideał swoim; inni narzekają na przeszkody i 

trudności jako wymówki, by nie iść za mną. Brakuje im wiary i nie zrozumieli, że kto odwraca się od 

swego przeznaczenia, musi dojść do tego samego punktu jeszcze raz i jeszcze raz, aż przejdzie całą drogę. 

44 Nie mówię wam, abyście odwrócili się od waszych materialnych obowiązków lub od zdrowych 

przyjemności serca i zmysłów. Proszę was tylko, abyście wyrzekli się tego, co zatruwa waszą duszę i 

czyni wasze ciało chorym. 

45 Ten, kto żyje w ramach prawa, spełnia to, co dyktuje mu sumienie. Ten, kto odrzuca dozwolone 

przyjemności, aby zanurzyć się w zakazane przyjemności, zastanawia się, nawet w chwilach największej 

przyjemności, dlaczego nie jest szczęśliwy ani w pokoju. Bo od przyjemności do przyjemności pogrąża się 

coraz głębiej i głębiej, aż ginie w otchłani, nie znajdując prawdziwego zadowolenia dla swego serca i 

umysłu. 

46 Niektórzy muszą poddać się i opróżnić do ostatniej kropli kielich, w którym szukali przyjemności, 

nie znajdując jej, aby mogli usłyszeć głos Tego, który zaprasza ich na zawsze na ucztę życia wiecznego. 

47 Ja przyjmuję ofiarę Moich uczniów. Eliasz przygotował cię i wstawił się u Mnie, abyś był godny 

słuchać Mojego słowa i abyś wiedział, jak korzystać z jego duchowego sensu. Obiecuję, że każdy, kto 

szuka mnie w swoim bólu serca, będzie pocieszony. 

48 Jest to czas Ducha Świętego, kiedy wchodzę w kontakt z człowiekiem. Spośród tych, którzy mnie 

usłyszeli, niektórzy zaczynają mnie rozpoznawać, a inni już mnie kochają. Kiedy skończy się ten czas 

Mojego objawiania się, ludzkość będzie wiedziała, Kto przyszedł. Oni rozpoznają Eliasza jako 

poprzednika pełnego łaski i mocy, a także Mistrza, który zstąpił z miłości do rodzaju ludzkiego. 

49 Umiłowani uczniowie, weźcie Mnie za wzór, abyście wkrótce mogli dojść do końca waszego 

zadośćuczynienia, kiedy Eliasz, Pasterz, który was prowadził przez wszystkie wieki, przedstawi was 

Mnie. 

50 Nie chcę, aby duchy, kiedy odejdą z tej ziemi, czuły się samotne lub zagubione w bezmiarze 

duchowej doliny, która czeka na wszystkich. Dlatego Eliasz mówi do was i przygotowuje was do tego 

przejścia, a wy zapoznacie waszych braci z tym Duchem, który jest Pasterzem i Pośrednikiem między 

człowiekiem a jego Stwórcą. 

51 Przeżywacie czas trudów i sprawiedliwości, wszyscy teraz zbieracie owoce swojej pracy. Ten czas 

musiał nadejść, tak było napisane. Ostrzegałem was, abyście się modlili i pokutowali, ale znalazłem was 

śpiących, bez pamięci o moich słowach. Lecz Ja czuwam nad wami i przybyłem ponownie, by przynieść 

wam Moją Naukę, która pokazuje wam bardzo szerokie horyzonty. Jeśli jesteście w stanie to zrozumieć, 

będziecie odważni i silni, a gdy to światło przeniknie waszego ducha, idźcie do innych i pomóżcie im 

uwolnić się z ich letargu. Zmiłuj się nad tymi, którzy grzeszą przez niewiedzę, i pokazać im drogę, która 

prowadzi do ich zbawienia. 

52 Tych, którzy kiedyś byli "małymi dziećmi", czynię uczniami, a uczniów jeszcze bardziej zbliżam 

do siebie. Wszystkich was umieściłem na jednej drabinie do nieba i współuczestniczyłem w waszych 
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utrapieniach. Ból ludzkości dociera do mnie, Eliasz walczy o duchową jedność ludzi. Nowa wieża Babel 

wyrosła na dumie i sporze, ale naprzeciw niej buduję wieżę Izraela z fundamentami pokory i miłości. 

Walka będzie wielka, ale w końcu cnota zrzuci grzech i pokój zostanie przywrócony. Wtedy ci, którzy 

byli słabi, staną się silni, niewidomi otworzą oczy i nastąpi prawdziwe przebudzenie duszy, aby mogła ona 

wejść w życie rozwoju. 

53 Złoto i moc, że człowiek tak pragnie nie da pokoju do jego ducha, ani komfort do jego chorego 

łóżka, będą one tylko utwardzić swoje serce. Ileż to razy stawiałem przed oczami bogatych obrazy bólu, 

aby sprawdzić ich uczucia, a oni pozostawali obojętni na sieroty, nędzę i ból swoich bliźnich, nie 

rozumiejąc, że uczyniłem ich jedynie opiekunami dóbr materialnych, aby mogli je rozdzielać ze 

sprawiedliwością i miłością. 

54 Jest wiele istot, które czekają na współczującą rękę, która je uzdrowi, na słowo pociechy lub 

przykład, który je odkupi. Duch cierpi głód miłości, szczerości i sprawiedliwości, a ty, Izraelu, możesz 

dawać, bo dałem ci obfitość dóbr duchowych do rozdawania. 

55 Nie wszystkie czasy będą dla was takie pełne pokoju. Dlatego dzisiaj, kiedy jeszcze masz swobodę 

działania, pracuj pilnie i przygotuj swoich braci z innych narodów przez modlitwę. Wiecie już, że Duch 

nie zna odległości i dlatego w dniu, kiedy Moja Nauka będzie przekazywana przez Moich posłańców, nie 

będą się oni potykać, ale znajdą przyjaciół, braci, którzy zrozumieją ich misję i dadzą im wsparcie i ciepło. 

56 Temu, komu zostanie powierzone to orędzie, a kto żyje w komunii ze Mną, zaszczepię doskonałe 

uczynki i objawię w jego słowach Mojego Ducha. 

57 Wielu z was odczuwało pogardę ludzi za naśladowanie Mistrza. Inni zostali odrzuceni w domu 

swoich rodziców, a jeszcze inni zostali odrzuceni przez swojego współmałżonka. Pamiętaj jednak, że Ja to 

wszystko widzę i że odpłacę obficie za twoją ofiarę. 

58 Nie widzicie wrogów, ale braci we wszystkich, którzy was otaczają. Nie żądajcie kary dla nikogo, 

bądźcie pobłażliwi, abyście mogli dać przykład przebaczenia i aby w waszym duchu nie było wyrzutów 

sumienia. Zamknij usta i pozwól Mi osądzić twoją sprawę. 

59 Uzdrawiaj chorych, przywracaj rozsądek zdezorientowanym. Wypędź dusze, które zaciemniają 

umysł i dopilnuj, by obie* odzyskały światło, które utraciły. 
* Patrz uwaga 4 w Załączniku. 

60 Módlcie się za narody, bo nad wami będę czuwał. Zanieś Moje Słowo do wszystkich serc. Potem 

podziękuj mi za otrzymane dobrodziejstwa, bo będziesz wiedział, że żaden liść drzewa nie porusza się bez 

mojej woli. 

61 Zaprawdę, powiadam wam: Ci, którzy najbardziej odeszli ode Mnie, stają się świadomi, że jest to 

czas sądu, bo mają przeczucia i niepokoje. 

62 Mój głos wzywa i budzi duchy jak trąbka. Gdyby jednak ludzkość zajęła się badaniem i 

zgłębianiem proroctw Pierwszej i Drugiej Ery, nic z tego, co dzieje się obecnie, nie byłoby dla nich 

zaskoczeniem ani nie wprowadziłoby ich w błąd, ponieważ wszystko zostało już przepowiedziane. 

63 Moje wczorajsze słowo wypełnia się dzisiaj; bo prędzej gwiazda królewska przestałaby świecić, 

niż to samo miałoby się nie wypełnić. 

64 Znoście gorycz, jaką sprawia wam wojna narodów, nie żądajcie od nich sprawiedliwości, bo ich 

kielich cierpienia jest wystarczająco gorzki. Bądź miłosierny w swoich wyrokach, myślach i modlitwach. 

65 Ci, którzy jeszcze cieszą się jakimś pokojem, mają obowiązek modlić się, by wspomóc tych, 

którzy cierpią trudy i znoje wojny. 

66 Jeśli zamiast współczucia odczuwacie gniew lub pogardę wobec tych, którzy przysparzają 

ludzkości tyle cierpienia - zaprawdę, powiadam wam, pozbawiacie się wszelkiego duchowego 

wywyższenia i zrozumienia. 

67 Niech Mój głos rozbrzmiewa w waszych sercach, wprowadzajcie Moje słowo w czyn: to będzie 

droga, dzięki której Moja Nauka zyska moc na ziemi. Jest to światło, które pozwoli stawić czoła ideom, 

które zrodziły się z chorej ludzkości w stanie rozkładu. 

68 Całą sprawiedliwość, całą wielkość i całe światło, jakiego człowiek może pragnąć dla rozwoju 

swego ducha, będzie mógł znaleźć w Mojej Nauce. Aby jednak człowiek mógł zatrzymać się nad 
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zgłębianiem Mojej nauki i zainteresować się jej treścią, musi najpierw poznać jej pierwsze owoce w 

odnowie i w cnotach Moich uczniów. 

69 Obiecuję ujawnić wam wielkie tajemnice, jeśli będziecie żyć w pokoju. Wtedy bowiem Moje 

światło będzie mogło zajaśnieć w twoim jestestwie. 

70 Wy wszyscy chcecie być wśród tych, którzy dają świadectwo Mojej prawdzie i są jak latarnia 

morska dla żeglarza lub gwiazda dla pielgrzyma na drodze ludzkości. 

71 Dziś macie Mnie pośród was przez to głoszenie. Skorzystajcie z Mojego przebywania i stańcie się 

uczniami od niemowląt, abyście, gdy Ja przestanę mówić, mogli godnie głosić Moim słowem. 

72 Uczcie się, czuwajcie i módlcie się, siejcie miłość i miłosierdzie między waszymi braćmi, abym 

przez wasze dzieła powiedział ludziom: Miłujcie się wzajemnie! 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 34  
1 Umiłowani ludzie, nie czekajcie na lepsze czasy, aby objawić to przesłanie ludzkości, ponieważ 

nie nadejdzie żaden inny czas bardziej odpowiedni niż ten. 

2 Otwórzcie oczy na rzeczywistość i nie śnijcie już o próżności tego świata. Zrozumcie, że waszą 

misją jest rozpowszechnianie Mojej Nauki na wszystkie sposoby na ziemi. 

3 Tu, wśród tych tłumów, odkrywam przyszłych posłańców, nowych apostołów, robotników, którzy 

mają być niestrudzeni w wypełnianiu swego zadania. 

4 Jedni pójdą na Wschód, innych poślę na Zachód, a różnorodność języków nie będzie przeszkodą w 

rozpowszechnianiu Mojego Słowa. 

5 Miecz światła, miłości i sprawiedliwości obecny w Mojej Nauce utoruje ścieżki, zniszczy mury 

ignorancji i wymaże granice. Wszystko będzie przygotowane do zjednoczenia narodów. 

6 Na początku walki niektórzy chętnie przyjmą trynitarno-maryjną doktrynę o Duchu Świętym. Inni 

jednak odrzucą ją i będą was prześladować, widząc w niej zagrożenie dla swojej ziemskiej władzy i 

swoich błędnych interpretacji. Ale zaprawdę powiadam wam, to będzie tak, jakby dłonią swojej ręki 

uniemożliwiali słońcu dawanie swego światła. 

7 Muszę was ostrzec, że ten, kto odrzuca to słowo, odrzucił Mnie, a ten, kto je przyjmie, przyjął 

Mnie. W jego bowiem duchowym znaczeniu objawiłem się ludziom w tym czasie; w nim obecny jest mój 

duch. Dlatego mówię do was: Kto przyjmuje moje słowo, rozpozna mój głos, otworzy mi drzwi swego 

serca i będzie mnie miał w sobie. 

8 Moja sprawiedliwość dała ci wspaniałą okazję do zadośćuczynienia i spłacenia długu. Nie 

odpuszczaj ani jednego dnia z twojego życia, które ci powierzyłem. 

9 Jesteś syn marnotrawny, który wrócił skruszony do domu Ojca, a ja przyjąłem cię z miłością, aby 

spowodować, aby odzyskać swoje dziedzictwo. 

10 Ja wiem, którzy z tych, którzy przychodzą płacząc do Mojej Obecności, są prawdziwie skruszeni, 

którzy płaczą nad swoją winą łzami szczerej skruchy i proszą Mnie o możliwość naprawienia krzywd. Oni 

płaczą, bo zranili swojego Ojca, nie płaczą z powodu siebie. W przeciwieństwie do nich są inni, którzy 

wydają się żałować, że mnie zranili, i płaczą, obiecując, a nawet przysięgając, że nie zgrzeszą ponownie. 

Ale w tym samym czasie, kiedy ślubują, proszą mnie o nowe dobra ziemskie. Są to ci, którzy wkrótce 

ponownie odejdą z domu Ojca. 

11 Jeśli uda im się otrzymać ode Mnie to, czego szukali, to zmarnują to. Jeśli go nie otrzymali, będą 

bluźnić przeciwko Mnie. Wierzą, że w niskości tej drogi są tylko ciernie, i nie wiedzą, że ta, którą wybrali, 

jest najbardziej niepewna, wyboista i niebezpieczna. Sądzą, że oddając się całkowicie przyjemnościom 

tego świata, będą mogli powiększyć swoje bogactwa, a tym samym zmniejszyć swoje trudności, nie 

zdając sobie sprawy, że odrzucając słodki ciężar duchowego krzyża, włożyli na swoje barki ogromny 

ciężar materialny, pod ciężarem którego znajdą się w depresji. 

12 Jak niewielu jest tych, którzy starają się żyć w raju pokoju, światła i harmonii, wypełniając z 

miłością boskie prawa. 

13 Bardzo długa jest droga, którą przebyli ludzie, a mimo to wolą jeść zakazane owoce, które tylko 

kumulują cierpienie i rozczarowanie w ich życiu. Zakazane owoce to takie, które choć dobre, bo stworzył 

je Bóg, mogą stać się szkodliwe dla człowieka, jeśli nie przygotował się on do nich odpowiednio lub 

używa ich w nadmiarze. 

14 Mężczyzna i kobieta biorą owoc życia bez przygotowania i nie zdają sobie sprawy ze swojej 

odpowiedzialności wobec Stwórcy, gdy powodują, że nowe istoty stają się ludźmi na ziemi. 

15 Uczony ścina z pietyzmem ręką owoc z drzewa nauki, nie słuchając najpierw głosu sumienia, w 

którym przemawia do niego Moje Prawo, aby mu powiedzieć, że wszystkie owoce z drzewa mądrości są 

dobre, a zatem ten, kto je zbiera, musi to czynić wyłącznie dla dobra bliźnich. 

16 Te dwa przykłady, które podałem, pokazują wam, dlaczego ludzkość nie zna ani miłości, ani 

pokoju tego wewnętrznego raju, który człowiek, na mocy posłuszeństwa Prawu, powinien mieć w swoim 

sercu na zawsze. 

17 Aby pomóc wam znaleźć to samo, uczę grzeszników, nieposłusznych, niewdzięcznych i 

aroganckich, abyście zrozumieli, że jesteście obdarzeni duchem, że macie sumienia, że możecie w pełni 
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osądzać i oceniać, co jest dobre, a co złe, i aby wskazać wam drogę, która zaprowadzi was do raju pokoju, 

mądrości, nieskończonej miłości, nieśmiertelności, chwały i wieczności. 

18 Mówię do was, którzy zgrzeszyliście, bo sprawiedliwi już żyją w raju duchowym, a reszta istot, 

które nie mają ducha, a więc i sumienia, cieszą się swoim rajem, którym jest natura, gdzie żyją w 

doskonałym posłuszeństwie i w doskonałej harmonii z całym stworzeniem. 

19 Dziś oświetlam wam drogę, na której macie się rozwijać i na końcu której spotkacie się ze mną. 

Nie zmuszam was, lecz zwracam waszą uwagę na fakt, że jeśli nie posłuchacie tego wezwania, to wkrótce 

sami z własnej woli przyjdziecie szukać drogi zbawienia. Ale wtedy uciekniecie od okropności waszej 

nieludzkości, waszej zarozumiałości i waszej arogancji. 

20 Nie przychodzę do ciebie z surowością. To wy sami wymierzacie swoim przewinieniom karę, na 

którą zasługują. 

21 Ludu mój, w twoim sercu zostawiam istotę Mojego Słowa, abyś mógł się nim duchowo karmić. 

Twoje serce jest bowiem jak kwiat, a jego zapach to esencja miłości, którą w nim umieściłem. Nie 

pozwól, aby ten kwiat zwiędł, bo wkrótce straci swój zapach. Wrażliwe są kwiaty waszych ogrodów, lecz 

jeszcze bardziej wrażliwe jest wasze serce, a tym bardziej jego Boska istota. 

22 Po 1950 roku nie będziecie już otrzymywać Mojego Słowa przez te organy komunikacji,* które 

nazywaliście nosicielami głosu lub tłumaczami. Niektórzy przejdą z tej ziemi do 

Pozostali pozostaną, aby otrzymać pierwsze natchnienia, znaki, które poprzedzają zjednoczenie ducha z 

duchem. 
* Patrz uwaga 9 w Załączniku. 

23 Gdy to połączenie zacznie się rozwijać wśród was, zaczniecie zgłębiać i pojmować w prawdzie 

naukę, którą obecnie otrzymujecie, a jednocześnie będziecie umieli oddzielić duchowe znaczenie Mojego 

Słowa od wszystkich niedoskonałości, które głosiciel mógł dodać do Mojego Słowa. 

24 Teraz pytam was: Czy zgadzacie się być ubogimi na ziemi, ale bogatymi w duchu? Czy też wolisz 

przyjemności tego świata od wiedzy o życiu wiecznym? - Błogosławię cię, bo w swoim sercu mówisz do 

Mnie: "Panie, nic nie da się porównać z chwałą słuchania Twojego Słowa". 

25 W tym czasie daję wam nowe przesłanie: Trzeci Testament. Wielu było świadkami tej 

manifestacji. Lecz zaprawdę powiadam wam, to nie wy zrozumiecie całe znaczenie tego, co wam 

objawiłem, ani nie docenicie znaczenia, jakie ma to przesłanie. 

26 Często udzielałem wam nauki, a wy błędnie ją interpretowaliście, ponieważ jesteście 

zmaterializowani i gdy mówiłem wam o wiedzy duchowej, nadawaliście jej materialne znaczenie. Przyjdą 

inne pokolenia, bardziej rozwinięte duchowo, i kiedy będą studiować nauki, które zawierają te objawienia, 

zadrżą z duchowego wzruszenia. Innym razem będą rozkoszować się łagodnym pokojem Mojego Słowa, a 

jeszcze innym razem będą zdumieni tym, co znajdą w Moich naukach o miłości. Wtedy oni powiedzą: Jak 

to jest możliwe, że świadkowie tego Słowa, którzy byli obecni w tym czasie, nie byli świadomi jego 

znaczenia, jego wielkości i jego światła? - Nie będzie to pierwszy raz, kiedy tak się dzieje: Nawet w 

Drugiej Erze, gdy przemawiałem do serca ludzi, nie rozumieli Mnie, ponieważ żyli i myśleli tylko o 

świecie i o materii. 

27 Kiedy ciało, które służyło Mi za powłokę w Drugiej Erze, weszło w agonię, a Ja wypowiedziałem 

ostatnie słowa z krzyża, wśród Moich ostatnich zdań było jedno, które ani w tamtej chwili, ani długo 

potem nie zostało zrozumiane: 

"Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?". 

28 Z powodu tych słów wielu zwątpiło, inni byli zdezorientowani, myśląc, że to była nieufność, 

wahanie, chwila słabości. Nie zauważyli jednak, że to nie było ostatnie zdanie, ale że po nim 

wypowiedziałem inne, które ujawniały pełną siłę i jasność: "Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ducha mojego"; 

oraz: "Wszystko się dokonało". 

29 Teraz, kiedy powróciłem, aby przynieść światło na wasze zamieszanie i rozświetlić to, co 

nazywaliście tajemnicami, mówię wam: Kiedy wisiałem na krzyżu, agonia była długa, krwawa, a Ciało 

Jezusa, nieskończenie bardziej wrażliwe niż Ciało wszystkich innych ludzi, znosiło długą agonię, a śmierć 

nie nadeszła. Jezus wypełnił swoją misję na świecie, wypowiedział już ostatnie słowo i dał ostatnie 

nauczanie. Wtedy to męczeńskie ciało, to rozdarte ciało, czując oddzielenie od Ducha, w udręce pytało 
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Pana: "Ojcze, Ojcze, czemuś Mnie opuścił?". - Był to łagodny i cierpiący lament zranionej owieczki za 

swoim Pasterzem. Był to dowód na to, że Chrystus, Słowo, naprawdę stał się człowiekiem w Jezusie, i że 

Jego cierpienie było prawdziwe. 

30 Czy można przypisać te słowa do Chrystusa, który jest wiecznie zjednoczony z Ojcem? - Teraz 

wiesz, że to było zawodzenie ciała Jezusa, spustoszonego przez ślepotę ludzi. Lecz gdy pieszczota Pana 

zstępowała na to męczeńskie ciało, Jezus nadal mówił, a Jego słowa brzmiały: "Ojcze, w ręce Twoje 

polecam ducha mego". - "Wszystko zostało osiągnięte". 

31 Kiedy będziesz tak do mnie mówił, człowieczeństwo? Kiedy wypowiecie ten delikatny lament, 

który nie jest wyrzutem, nie jest zwątpieniem, nie jest brakiem wiary, ale dowodem miłości do Ojca, z 

którym dajecie Mu do zrozumienia, że chcecie czuć Go blisko w ostatniej godzinie? - Zastanówcie się nad 

każdym z Moich zdań, bo Ja jestem Prawdą obiecaną wam. 

32 Teraz, że uczę was, zrobiłem użytek z niewykształconych i niewiedzących, bo uczeni i nauczeni 

zaparli się mnie. Szukałem też grzeszników, aby ich nawrócić i wysłać na zewnątrz, aby dawali 

świadectwo Mojej prawdzie. Te Moje dzieci, przez które Ja się ujawniam, muszą udowodnić, że są godne 

tej łaski, budząc się do światła nauki, którą będą głosić, aby mogły osiągnąć pełną wiedzę o swoim 

posłannictwie i zrozumieć, że tylko dając przykład i pokazując dobre uczynki, zostaną uwierzeni przez 

swoich bliźnich. 

33 Ten czas instrukcji będzie korzystne dla wyposażenia tłumów. 

34 Moja nauka jest czystą i krystalicznie czystą wodą rzeki życia, dzięki której oczyścicie się i 

otrzymacie przemianę, która uczyni was godnymi nazywania się uczniami Ducha Świętego. Przygotujcie 

swoje serce w Moim Słowie, a zaprawdę powiadam wam, dobre ziarno z niego zakiełkuje. Kształtujcie 

waszego ducha i umysł słuchając Mnie, a wtedy wasze dzieła, słowa i myśli będą promieniować Moją 

prawdą. 

35 Prawda, nie tylko wy będziecie świadczyć o Mnie, bo całe stworzenie jest żywym dowodem Mojej 

prawdy. Ale w tej pracy macie zadanie do wykonania i dług do spłacenia wobec samych siebie. Albowiem 

zaprawdę powiadam wam: Nie jesteście Mi nic winni, lecz sobie samym. 

36 Jeżeli nie będziecie świadczyć o waszym Panu, to ja będę świadczył; ale będziecie gorzko płakać, 

bo nie byliście z Mistrzem w godzinie walki. 

37 Czy chcesz wiedzieć, jak sprawić, by twoje świadectwo zostało przyjęte jako prawdziwe? - 

Bądźcie szczerzy wobec siebie, nigdy nie mówcie, że posiadacie to, czego nie macie, ani nie próbujcie 

ujawniać tego, czego nie otrzymaliście. Nauczaj tylko tego, co wiesz, bądź świadkiem tego, co sam 

widziałeś. Jeśli jednak zostaniesz zapytany o coś, na co nie możesz odpowiedzieć, milcz, ale nigdy nie 

kłam. Powtarzam wam, że wasze "tak" powinno być zawsze "tak", a wasze "nie" zawsze "nie", wtedy 

będziecie wierni prawdzie. 

Nie powinniście też przysięgać, bo ten, kto mówi prawdę, nie potrzebuje przysiąg, aby zyskać wiarę, 

gdyż przynosi oświecenie swoimi dziełami. Niech przysięga ten, kto był fałszywy i kto, gdy nadejdzie 

chwila, że potrzebuje wiarygodności, musi powołać się na imię Boga, aby nadać moc swoim słowom. Nie 

będziecie przysięgać ani na Boga, ani na Maryję, ani na rodziców, ani na swoje życie. Powtarzam wam, że 

to wasze uczynki powinny świadczyć o waszych słowach, a wtedy jedni i drudzy będą świadczyć o Mnie. 

38 Jeśli mówicie prawdę i wierzycie, błogosławieni są ci, którzy wam wierzą. Jeśli zostaniesz 

odrzucony, zraniony lub wyśmiany za mówienie prawdy, zostaw tę sprawę mnie, bo sprawa prawdy jest 

moja; wtedy będę cię bronił. Nie staraj się przykryć prawdy zasłoną fałszu, bo twój sąd będzie wtedy 

wielki. Czy wiesz nic o tej wielkiej świątyni w Jerozolimie, do której ludzie wchodzili przez wiele 

wieków, pragnąc mocy i mądrości? Bo to było wielkie, a jego łono było jako przystań pokoju dla duchów. 

Lecz gdy weszła obłuda, fałsz i chciwość, zasłona jej została rozdarta, a potem ani jeden kamień z niej nie 

pozostał na drugim. 

39 Mówię wam jeszcze raz, abyście zaczęli być uczciwi wobec siebie, abyście nie próbowali się 

oszukiwać, to znaczy, abyście zaczęli kochać prawdę. Zbliża się czas, gdy upadną wielkie głowy świata, 

gdy narody odczują Moją Boską sprawiedliwość. Jak wiele biadolenia będzie wtedy między ludźmi! 

Zniknie świat fałszu, błędów i niesprawiedliwości, aby na jego miejscu powstało Królestwo Boże, które 

jest sprawiedliwością i światłem. Dla wielu dzieł ludzkich będzie to koniec, ale dla czasu uduchowienia 

będzie to początek. 
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40 Świat, który zniknie, będzie światem niegodziwości, który stworzyliście, w którym silni uciskają 

słabych, z którego zniknęła nawet niewinność dzieci, w którym rodzice nie rozumieją dzieci, a dzieci nie 

rozumieją rodziców. Ten świat, w którym najświętsze zasady i instytucje zostały sprofanowane przez 

ludzi, i w którym ludzie zabijają się nawzajem, zamiast kochać się jak bracia. 

41 Aby ten nowy Babel zniknął, jego niegodziwość musi być wyrwana z korzeniami jak chwasty. Ból 

będzie wielki, ale w tym kielichu cierpienia nieczyści zostaną oczyszczeni, ślepi otworzą oczy, śmierć 

zatrzyma ziemski bieg wielu ludzi, ale nie po to, by ich zniszczyć, lecz by wprowadzić ich do życia. 

42 Nic nie pozostanie ze złych uczynków ludzkości. Jednak na ruinach waszej przeszłości wzniosę 

nowy świat jako wielkie królestwo, w którym ludzkość będzie jak powiększona rodzina, żyjąca w pokoju, 

kochająca, czująca i myśląca w Moim Prawie Miłości. 

43 Nowe pokolenia zaludnią ziemię i będą zbierać zarówno duchowo jak i materialnie owoce 

doświadczeń i rozwoju pozostawione przez ich poprzedników; z całej przeszłości wybiorą bowiem dobre 

owoce. 

44 Nad niedoskonałymi kultami Mojej Boskości powstanie prawdziwie duchowy kult, tak jak nad 

materialistyczną nauką ludzi obecnych czasów powstanie nowa nauka w służbie braterstwa, dobrobytu i 

pokoju. 

45 Oddzielenie ludzi zniknie, i tak jak oni w swej niezgodzie oddalili się od siebie, tworząc dialekty i 

języki dla każdego ludu, tak gdy na ziemi zapanuje harmonia, wszyscy poczują potrzebę porozumiewania 

się jednym językiem. Zaprawdę powiadam wam, braterska miłość jedni do drugich ułatwi im to dzieło, 

gdyż będzie ono oparte na Moim przykazaniu, które mówi wam: Miłujcie się wzajemnie. 

46 Jak to możliwe, że rasa ludzka nie powinna rozumieć się nawzajem, skoro nawet zwierzęta tego 

samego gatunku rozumieją się nawzajem, nawet jeśli niektóre są z jednego regionu, a inne z innego? 

47 Zjednoczcie się w miłości pod natchnieniem waszego Ojca, a On, który jest Alfą i Omegą 

wszelkiego stworzenia, da wam uniwersalny język. 

48 Odświeżcie się, odświeżcie się w Moim Słowie, ono jest ponad podziałami waszych języków, 

ponad waszym początkiem i waszym końcem. Lecz jeśli dziwiliście się tak szczegółowemu i 

niewyczerpanemu sposobowi, w jaki mówiłem do was przez usta Moich głosicieli, wiedzcie, że to była 

tylko iskra Mojego Boskiego Światła, którą wysłałem do tych organów zrozumienia. 

49 Pytacie Mnie: "Panie, jeśli wybrałeś nas na świadków tego objawienia, dlaczego nie wyłączyłeś 

nas z cierpień i nieszczęść ziemi?". - Na to odpowiadam wam, że jest konieczne, abyście opróżnili, choćby 

tylko trochę, kielich cierpienia, który piją wasi bracia, abyście mogli zrozumieć ich cierpienia. 

50 Jeśli powiedziałem wam, że w tym czasie wszystko, że pycha i niegodziwość ludzi stworzyli 

zostaną zniszczone, nie sądzisz, że jest również w tobie coś do zniszczenia, do przycinania, lub być 

pokutować za? 

51 Jesteście uzdolnieni, ale jednocześnie bardzo dotknięci przez próby. Ale jeśli ból utrzymuje cię w 

gotowości, pamiętaj, że to tylko kropla gorzkiej mikstury, którą piją inni ludzie. Kiedy wasze serce 

współczuje z bólem, czuje się pobudzone do modlitwy, i w tym intuicyjnie rozpoznaje jedno z zadań, 

które ten lud przyniósł na Ziemię. 

52 Módlcie się, dzieci Moje, z myślami o świetle, pokoju i braterstwie, bo te modlitwy nie zaginą w 

przestrzeni, ale ich siła utrzyma je wibrujące w duchu i skieruje je do serca tych, za których się 

modliliście. Moje słowo nie może stać się dla was pospolite, przychodźcie z taką samą pokorą i zapałem 

jak na początku, aby wasza modlitwa była odczuwana przez waszych braci. Nadejdzie bowiem dzień, gdy 

poczujecie, że cała wasza istota jest wstrząśnięta, i będzie to dzień, w którym przemawiam do was po raz 

ostatni w tej postaci. 

53 Jak myślicie, do czego was wezwałem w tym czasie, wy tłumy? Czy tylko po to, by uzdrowić 

wasze choroby, czy po to, byście odzyskali pokój, który utraciliście? - nie, ludzie; jeśli podniosłem was do 

prawdziwego życia, jeśli rozpaliłem wiarę w waszych sercach, jeśli przywróciłem uśmiech na waszych 

twarzach i siły w waszych ciałach, to dlatego, że chciałem was tak wyposażyć, abyście mogli powstać do 

walki; ale widzę, że wielu z was tkwi w samych sobie, a to nie ja was wzywam; to ja was wzywam do 

walki; to ja was wzywam do walki; to ja was wzywam do walki Widzę jednak, że wielu myśli o sobie i 

uczęszcza na Moje lekcje tylko po to, by szukać spokoju ducha, nie chcąc poznać choćby najmniejszego 
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zadania, które ich czeka. Inni odchodzą tak szybko, jak tylko otrzymają to, czego pragną, nie interesując 

się studiowaniem i zrozumieniem znaczenia Mojej nauki. 

54 Wszyscy zostaliście wezwani do udziału w tym dziele i dlatego wylałem Moje Słowo na ten lud, 

aby zachował to samo w swoich sercach, nawet jeśli jest to tylko jedno z Moich zdań. 

55 Moja nauka mówi wam: Jeśli nie uczynisz Mojego słowa znanym wśród ludzkości, kamienie 

przemówią, aby dać świadectwo Mojej prawdzie i czasom, w których żyjesz. Ale nie czekajcie, aż 

kamienie przemówią, bo zrobią to, powodując, że ziemia się zatrzęsie, morza się wzburzą, albo wybuchną 

w potokach z kraterów wulkanów. 

56 Lepiej będzie przygotować się na czas, aby kiedy ten świat zostanie zniszczony przez zarazy, 

nieznane choroby i wszelkiego rodzaju utrapienia, wy - rozproszeni po wszystkich drogach ziemi - 

mogliście przynieść do serc Moje miłe, wzmacniające Słowo, abyście przyszli jak łagodny powiew do 

tych, którzy zostali dotknięci huraganami. 

57 Odrzućcie waszą opieszałość i wykorzystajcie ten cenny czas, którym się dzisiaj cieszycie, bo nie 

wiecie, czy w nadchodzących czasach będziecie mieli odpoczynek, by studiować i zanurzać się w Moim 

Słowie. 

58 Módlcie się jako dobrzy uczniowie i napełnijcie wasze serca szlachetnymi celami. Nie 

zapominajcie, że nie czynię wśród was różnic rasowych, klasowych czy religijnych, abyście, gdziekolwiek 

się udacie, czuli się jak w swojej ojczyźnie i uważali każdego, kogo spotkacie, niezależnie od jego rasy, za 

tego, kim naprawdę jest: za waszego brata. 

59 Ja przyniosłem wam to słowo i sprawiłem, że usłyszeliście je w waszym języku, ale daję wam 

polecenie, abyście je potem przetłumaczyli na inne języki, aby było znane wszystkim. 

60 W ten sposób zaczniecie budować prawdziwą wieżę Izraela, tę, która duchowo łączy wszystkie 

narody w jedno, która jednoczy wszystkich ludzi w tym boskim, niezmiennym i wiecznym prawie, 

którego doświadczyliście na świecie z ust Jezusa, kiedy powiedział wam: "Miłujcie się wzajemnie!". 

61 Badajcie Moje Słowo, aż będziecie pewni jego czystości i prawdy. Tylko wtedy będziecie mogli 

odważnie kroczyć swoją ścieżką i zdecydowanie przeciwstawić się wtargnięciu materialistycznych idei, 

które zagrażają duchowi. Bo materializm jest śmiercią, jest ciemnością, jest jarzmem i trucizną dla ducha. 

Nigdy nie wymieniajcie światła i wolności waszego ducha na ziemski chleb lub na marne dobra 

materialne! 

62 Zaprawdę, powiadam wam: Temu, kto zaufa Mojemu Prawu i wytrwa w wierze aż do końca, 

nigdy nie zabraknie materialnego pokarmu życia, a w chwilach zjednoczenia z Moim Duchem, dzięki 

Mojemu nieskończonemu miłosierdziu, zawsze otrzyma chleb życia wiecznego. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 35  
1 Błogosławieni, którzy Mnie proszą z pokorą i wiarą o postęp ich ducha, albowiem oni otrzymają 

to, o co proszą Ojca swego. 

2 Błogosławieni, którzy umieją czekać, bo moja miłosierna pomoc dotrze do ich rąk w stosownej 

chwili. 

3 Naucz się prosić, a także czekać, wiedząc, że nic nie umknie Mojej woli miłości. Ufajcie, że Moja 

Wola objawia się w każdej waszej potrzebie i w każdej waszej próbie. 

4 Dziecko ma prawo żądać od swego ojca tego, co mieści się w Jego prawie sprawiedliwości i 

miłości, a ojciec, ze swej strony, ma obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie. 

5 Mówię wam, że ci, którzy są posłuszni Mojej Woli tu na ziemi, będą cieszyć się Moją miłością, 

gdy będą w duchu. 

6 Kiedy ciężar twojego krzyża cię obciąża, wezwij swego pomocnika, a natychmiast przyjdę ci z 

pomocą. 

7 W chwilach próby odmawiajcie krótką, ale głośną i szczerą modlitwę, a poczujecie się pocieszeni; 

a kiedy osiągniecie zgodność ze swoim Panem, będę mógł wam powiedzieć, że Moja Wola jest wasza, a 

wasza Wola jest Moja. 

8 Nie módlcie się tylko wtedy, gdy przechodzicie przez bolesną próbę, módlcie się również wtedy, 

gdy jesteście w pokoju, bo wtedy wasze serce i myśli będą mogły zająć się innymi. Nie módlcie się też 

tylko za tych, którzy wam dobrze uczynili, ani za tych, którzy wam nie zaszkodzili, bo chociaż jest to 

zasługa, nie jest ona tak wielka, jak wtedy, gdy wstawiacie się za tymi, którzy wam w jakiś sposób 

zaszkodzili. 

9 Pamiętaj, że Ja, twój Mistrz, byłem Pomocnikiem i Odkupicielem tych, którzy wołali przed 

Piłatem: "Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!" - Wy również możecie pomóc waszym braciom nieść swój krzyż 

w poddaniu: przez modlitwy, myśli, słowa, a także w sposób materialny. W ten sposób będziesz w stanie 

uczynić zadośćuczynienie tego, który jest obciążony ciężarem swojego bólu lub walki bardziej znośne. 

10 Jest to odpowiedni czas, aby być miłosiernym. Dlatego módlcie się, proście i pracujcie, pola są 

żyzne i czekają na was. 

11 Módlcie się o pokój dla narodów, przyciągnijcie go swoimi modlitwami. Wysyłajcie uzdrawiający 

balsam przez wasze myśli i przekazujcie światło do umysłów waszych braci. Zaprawdę powiadam wam, 

wasze prośby nigdy nie będą nie wysłuchane i nie wysłuchane przez waszego Ojca. 

12 Bądźcie przygotowani, bo wielu zaprzeczy, że dałem się poznać przez umysł człowieka. Ale 

powiecie im, że to nie jest pierwszy raz, kiedy to się dzieje: że Bóg przemawiał przez człowieka w Trzech 

Wiekach, że od początku czasu wszystkie proroctwa, natchnienia i objawienia dane ludzkości były 

Boskimi głosami otrzymanymi przez ludzkie pośrednictwo, które prowadziły ludzi wszystkich czasów. 

13 Ci, którzy zaprzeczają, zaprzeczają lub oburzają się na wasze świadectwo, postępują w ten sposób, 

ponieważ nie wiedzą, czym jest manifestacja duchowa, nawet jeśli nazywają siebie uczonymi na ziemi. 

14 Jest Moją wolą, aby ludzkość, poprzez ten lud, który był świadkiem Mojej manifestacji w tej 

formie, nauczyła się, że człowiek został przeznaczony od swego pochodzenia do bycia w łączności ze 

swym Ojcem Niebieskim, do służenia Mu jako nosiciel głosu na tej planecie, i że chociaż w czasach 

minionych przypadki ludzi, przez których usta przemawiał Pan, były odosobnione, to teraz żyjecie w 

czasie, kiedy ludzie z pokolenia na pokolenie osiągną większą doskonałość i jasność w łączności ducha z 

duchem z Ojcem. 

15 Ogłosicie, że w tym czasie ludzie będą konsultować wszystkie sprawy ze swoim Panem, aby 

wykonać swoje dzieła na świecie zgodnie z nakazami Boskiego Prawa. Ojciec rodziny będzie mówił do 

swoich dzieci słowami, które Pan włoży na jego usta. Nauczyciele będą nauczać pod wyższym 

natchnieniem, władcy będą wiedzieli, jak przekazywać swoim narodom wolę Bożą, sędziowie będą 

poddawać się głosowi sumienia, które jest światłem Tego, który zna wszystkie rzeczy i dlatego jest 

jedynym, który może sądzić z doskonałością. Lekarze będą ufać przede wszystkim w Boską moc, a ich 

słowo i moc uzdrawiania będą pochodzić od Pana. Naukowcy zrozumieją tak trudne zadanie, które 

przynieśli ze sobą na ziemię, a dzięki swojemu duchowemu wyposażeniu otrzymają boskie podpowiedzi. 

Wreszcie, wszyscy ci, którzy przynieśli na świat misję prowadzenia dusz na drodze ewolucji, będą 



U 35 

43 

wiedzieli jak powstać, aby otrzymać Moje objawienia i zanieść je do serc ludzi z takim światłem i 

czystością, z jaką je otrzymali. 

16 Mówię do was o wieku, który ma nadejść, a który macie ogłaszać i prorokować w przekonaniu, że 

się spełni. Ale jeśli twoi bracia wyśmiewają się z twojego proroctwa, nie rozpaczaj, bo nawet apostoł Jan, 

kiedy ujawnił to, co otrzymał w swoim zjednoczeniu z Ojcem, był wyśmiewany, a nawet uważany za 

szalonego. Niemniej jednak, nadeszła godzina wypełnienia się tego wszystkiego, co dla jednych 

wydawało się niemożliwe, dla innych dziwne i niezrozumiałe. 

17 Czas, w którym obecnie żyjecie, jest właśnie tym czasem, w którym wypełnia się wszystko, co 

powiedziałem przez usta tego widzącego, proroka i nosiciela głosu Mistrza. 

18 Z powodu jego duchowej wizji, że apostoł miłości i prawdy był prześladowany, zamęczony i 

wygnany. Nie brakło mu jednak Mojej ochrony przed jego prześladowcami i katami, dlatego mówię wam, 

abyście się nie lękali. Jeżeli z tego powodu wtrącają cię do więzienia, Ja cię uwolnię; jeżeli odmawiają ci 

pracy lub chleba, Ja cię zachowam; jeżeli cię poniżają lub zniesławiają, Ja cię pochwalę i oddam ci 

sprawiedliwość; a jeżeli cię zabiją, Ja cię wskrzeszę do prawdziwego życia. 

19 Dlatego ciągle powtarzam wam, abyście przygotowali się poprzez modlitwę, abyście mogli 

rozpowszechniać to proroctwo i dawać to świadectwo waszym braciom z sercem pełnym łagodności, siły, 

wiary i miłości. 

20 Wszystko, co będziecie robić w ramach tego przygotowania w moim imieniu, będzie musiało 

przynieść dobre owoce i zobaczycie, że wszystko zostanie zrealizowane, o czym marzyliście. 

21 Tak jak spełniłem wszystkie Moje obietnice wobec ludzi w minionych czasach, tak też spełnię je 

wobec was. 

22 Żyjesz w czasach strachu, w których ludzie oczyszczają się opróżniając swój kielich cierpienia do 

ostatka. Jednak ci, którzy studiowali proroctwa, już wiedzieli, że zbliża się czas, kiedy wszędzie 

wybuchną wojny, ponieważ narody nie rozumiały się nawzajem. 

23 Wciąż jeszcze nieznane choroby i plagi mają się pojawiać wśród ludzkości i wprawiać w 

zakłopotanie naukowców. Ale kiedy ból osiągnie swój szczyt wśród ludzi, będą oni mieli jeszcze siłę, by 

wołać: "Kara Boża!". Lecz ja nie karzę, to wy sami siebie karzecie, gdy odstępujecie od praw, które rządzą 

waszym duchem i waszym ciałem. 

24 Kto uwolnił i rzucił wyzwanie siłom natury, jeśli nie nierozsądni ludzie? Kto przeciwstawił się 

Moim prawom? - Arogancja naukowców! Zaprawdę powiadam wam, że ten ból posłuży do wyrwania z 

korzeniami chwastów, które wyrosły w sercach ludzkich. 

25 Pola będą pokryte trupami, nawet niewinni będą ginąć. Jedni zginą od ognia, inni z głodu, a 

jeszcze inni z powodu wojny. Ziemia będzie się trzęsła, siły natury zostaną wprawione w ruch, góry będą 

tryskać lawą, a morza będą się burzyć. 

26 Pozwolę ludziom posunąć swoją deprawację do granic, na jakie pozwala im wolna wola, aby 

przerażeni własnym dziełem, mogli w duchu odczuć prawdziwą skruchę. 

27 Wy, pokorni uczniowie, ludzie, którzy czujecie miłość do waszych braci, mimo że jesteście pełni 

niedoskonałości: przeciwdziałajcie wpływowi namiętności rozpętanych przez wojnę myślami o pokoju, 

modlitwami nasyconymi światłem duchowym, słowami braterstwa oraz dziełami zawierającymi prawdę i 

miłość. Musicie być przygotowani, ponieważ pod koniec wojny, kiedy te zmagania się skończą, tłumy 

będą przybywać z daleka w poszukiwaniu balsamu dla ciała i duszy. 

28 Nie opuszczaj nas, gdy nadejdzie ta godzina, o Mistrzu" - mówi do mnie ten lud. Na co 

odpowiadam, że nie mogę was opuścić, bo jestem obecny we wszystkim, co zostało stworzone. 

29 Przemówię do ludzi poprzez siły natury, z mórz odezwie się Mój głos, a od jednego krańca tej 

planety do drugiego duchy poczują się dotknięte światłem Tego, który jako jedyny może wam powiedzieć 

z prawdziwą czułością: "Miłujcie się wzajemnie!". 

30 To przykazanie stanie się dla wielu ich sędzią, inni będą czuć go w sercu jak otwartą ranę, a dla 

niektórych będzie to jak stróż, który nie pozwoli im spać w imię jego spełnienia. 

31 Widzicie teraz, że nie będę mógł się od was odłączyć, jak to kiedyś powiedział jeden z Moich 

proroków: że w tym czasie Duch Mój zostanie wylany na wszelkie ciało i na każdego ducha. 

32 Gdziekolwiek pójdziesz, ja pójdę przed tobą. Gdziekolwiek będziecie mnie szukać, znajdziecie 

mnie. Gdziekolwiek zwrócisz swoje oczy, zobaczysz mnie. Lecz nie chcę wam zwiastować Moim Słowem 
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w tym dniu tylko goryczy i zapowiedzi wielkich ucisków. Gdy mówię wam o tym wszystkim, to po to, 

byście nie zasnęli i modlili się, aby próby nie zaskoczyły was w momencie, gdy na was przyjdą. 

33 Tak jak zapowiedziałem wam wojnę i wielkie nieszczęścia, które czekają ludzkość, tak samo 

mówię wam, że nadejdzie dzień, kiedy wszystkie narody ziemi będą cieszyć się pokojem, kiedy ludzie 

będą kochać się we Mnie, a ich życie, ich praca, ich dzieła na świecie będą miłą czcią, która będzie 

wznosić się do Mnie jak wonne kadzidło z tej planety. 

34 Pytacie Mnie: "Panie, kiedy nadejdzie ten czas?". A ja ci odpowiadam: Kiedy ludzkość oczyści się 

poprzez ból, pokutę, odnowę i praktykowanie dobra. 

35 Jeśli duch ludzki wypełni przymierze, które zawarł ze swoim Ojcem, Ja z kolei wypełnię Moje 

obietnice do ostatka. Uczynię Moją tajemnicę znaną i rozprzestrzenię ją w mądrości, pokoju i 

objawieniach wśród Moich dzieci. 

36 Ludu mój, czuwaj i módl się, dopóki chodzisz po tym świecie. Przygotujcie się duchowo i 

fizycznie, bo wkrótce poślę was, abyście mówili o Mojej prawdzie. 

37 Przygotujcie waszego ducha przez praktykę modlitwy, miłości i pokory, którą wam ukazuje Moja 

nauka, i przygotujcie także wasze ciało, usuwając je od wad, od złych nawyków i czyniąc je potulnym, aż 

uczynicie z niego doskonałego współpracownika Ducha. Kiedy już będziecie wyposażeni, doświadczycie 

jasności, z jaką ścieżka będzie się przed wami pojawiać. Dlatego mówię wam, że życie ducha, od jego 

wyjścia z Boskiego łona do jego powrotu, jest drabiną rozwoju. 

38 Kiedy Ojciec stworzył was, umieścił was na pierwszym szczeblu tej drabiny, abyście mieli 

możliwość prawdziwego poznania i zrozumienia waszego Stwórcy, gdy będziecie podążać tą ścieżką. Ale 

jakże niewielu z nich po opuszczeniu pierwszego szczebla rozpoczęło drogę rozwoju w górę! Większość z 

nich połączyła się w swoim nieposłuszeństwie i buntowniczości, źle korzystała z daru wolności i nie 

słuchała głosu sumienia; dali się zdominować materii i w ten sposób stworzyli przez swoje emanacje moc 

- moc zła - i wykopali przepaść, w którą swoim wpływem musieli wciągnąć swoich braci, którzy 

rozpoczęli krwawą walkę między swoimi słabościami i zepsuciem a pragnieniem wywyższenia i 

czystości. 

39 Jakże inne byłoby życie, które prowadziliście na ziemi, gdybyście stale trwali w dobroci i 

sprawiedliwości. W nim bowiem zebrałabyś owoce Mojej miłości. Jednak nie jesteście zgubieni, ani nie 

wygnałem was z Mojego Królestwa. Dowodem tego jest to, że gdy przyszedłem do was, owijając Moją 

Obecność w ludzkiej postaci, zstąpiłem do świata, który stworzyliście z tak wieloma błędami i 

niedoskonałościami. 

40 Tu na tym świecie dałem wam Moją Krew i Moje Ciało, aby wam udowodnić, że was kocham 

pomimo waszych odchyleń i waszej niewdzięczności. 

41 Moje niezmienne Prawo, które dałem wam w pierwszych czasach, napomnienia proroków, abyście 

czynili dobro, Moja nauka i każde z Moich poselstw są duchowym światłem, które człowiek otrzymał 

przez sumienie; i jego duch połączyłby się z Moim, gdyby od początku swego rozwoju pozostawał w 

Prawie i w czystości. 

42 Nierząd ludzi, ich niewiedza, brak duchowego wzniesienia i cierpienia spowodowane ich 

występkami były okazją, że Ojciec zstąpił, aby ich zbawić, dając im do zrozumienia Księgę Mądrości, 

którą wzgardzili dla przyjemności tego świata, i aby ponownie wskazać im prawdziwą drogę. 

43 Minęło wiele wieków i wiele razy istoty musiały powracać do świata, lecz wciąż nie rozumieją 

istoty mojego prawa i natury swojego ducha. 

44 Nadal daję się poznać ludziom w sposób ludzki, choć mówię wam również, że to, co ujawniam w 

obecnym czasie, jest Nauką, która podniesie duchy do tego poziomu, o którym wam mówię i z którego 

będą mogły rozpoznać i skorygować każdy błąd, odbudować to, co zostało zniszczone i odzyskać 

wszystko, co utraciły. 

45 Z mojego boskiego siewu żadne ziarno nie jest stracone, choć upadki mężczyzn opóźniły ich 

duchowy rozkwit i przynoszenie owoców. 

46 W tym czasie ziemia jest przekopywana z wielkim bólem dla ludzkości, ale jest to konieczne, 

abym znalazł Moje nasienie, aby oddzielić je od kąkolu. 

47 Co było przyczyną twojego grzechu i nieposłuszeństwa wobec Mojego prawa? 
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48 Słuchajcie, uczniowie: Zanim przyszliście na świat, Ja już byłem obecny, a w Moim Duchu był 

ukryty wasz Duch. Nie chciałem jednak, abyście odziedziczyli Królestwo Moje bez zasługi. Nie chciałem, 

abyś posiadał to, co było, nie wiedząc, kto cię stworzył, ani nie chciałem, abyś odszedł bez kierunku, bez 

celu i bez ideału. 

49 Po to dałem wam sumienie, aby służyło wam za przewodnika. Dałem wam wolną wolę, aby wasze 

dzieła miały prawdziwą wartość przede mną. Dałem ci ducha, aby zawsze pragnął wznieść się ku temu, co 

świetliste i czyste. Dałem wam ciało, abyście poprzez serce mieli poczucie dobra i piękna, aby służyło 

wam jako kamień probierczy, jako ciągły sprawdzian, a także jako narzędzie do życia w świecie 

materialnym. Ziemia była szkołą dla waszego ducha, nigdy nie brakowało na niej obecności Boskiego 

Mistrza. Życie ludzkie było dla wcielonego ducha księgą głębokiej mądrości. 

50 Kiedy przestrzeń została po raz pierwszy rozświetlona przez obecność duchów, te - będąc jeszcze 

chwiejne i jąkające się jak małe dzieci, nie mając ani rozwoju, ani siły, by zamieszkać w miejscach 

wysokiego uduchowienia - odczuwały potrzebę oparcia, podstawy, by poczuć się silnymi, dlatego materia 

i świat materialny zostały im dane, a w nowym stanie zdobyły doświadczenie i wiedzę. 
* Patrz uwaga 5 w Załączniku. 

51 Jeszcze nie uświadomiliście sobie misji, którą macie do spełnienia wśród ludzkości w tym czasie, 

ale Ja wam uświadomię Moim słowem waszą walkę i sposób, w jaki możecie osiągnąć cel. 

52 Wasz mózg jest mały i sam z siebie nie jest w stanie zrozumieć wartości darów, które posiadacie i 

znaczenia dzieła, które Ojciec chce wykonać wśród ludzkości poprzez ten lud. 

53 Moja mądra i potężna Wola przygotowuje drogi, którymi Moi posłańcy, Moi uczniowie, Moi 

prorocy pójdą z dobrą nowiną o objawieniu Mojego Słowa, aby jednocześnie przygotowali drogi, którymi 

wielkie rzesze waszych braci, których nazywacie obcokrajowcami, dotrą na łono waszego narodu. 

54 Te tłumy będą wydawały się przychodzić szukając chleba dla ciała i pokoju dla serca. Wiem 

jednak, że to ich duch będzie dążył do wypełnienia Mojej obietnicy, która została zachowana we wnętrzu 

każdego ducha. 

55 Z odległych krain i narodów zobaczycie waszych braci przybywających w pragnieniu wyzwolenia 

swoich duchów. Z tej starożytnej Palestyny oni również przyjdą w tłumie, jak wtedy, gdy plemiona Izraela 

przemierzały pustynię. 

56 Jej pielgrzymka była długa i bolesna, odkąd wydaliła ze swego łona tego, który ofiarował jej swoje 

królestwo jako nowe dziedzictwo. Ale już zbliża się do Oazy, gdzie odpocznie i będzie rozważać Moje 

Słowo, a potem, umocniona w znajomości Mojego Prawa, pójdzie dalej drogą, która wskaże jej ewolucję, 

tak dawno zapomnianą. Wtedy usłyszycie, jak wielu mówi, że wasz naród jest nową ziemią obiecaną, 

Nową Jerozolimą. Powiesz im jednak, że Ziemia Obiecana jest poza tym światem i że aby do niej dotrzeć, 

trzeba to uczynić w duchu, po przejściu wielkiej pustyni prób tego wieku. Powiecie im również, że ten 

naród jest tylko oazą pośród pustyni. Ale zrozumcie, ludzie, że oaza musi dawać cień wyczerpanym 

wędrowcom, a ponadto musi oferować swoją krystalicznie czystą i świeżą wodę wyschniętym ustom tych, 

którzy szukają w niej schronienia. 

57 Czym jest ten cień i woda, o których wam mówię? - Moja nauka, ludzie, moja Boska nauka o 

działaniu miłości. A w kim złożyłem to bogactwo łaski i błogosławieństw? - W was, ludzie, abyście coraz 

bardziej uwalniali wasze serca od wszelkiego egoizmu i ukazywali je jako czyste zwierciadło w każdym 

waszym dziele. 

58 Czy wasze umysły i serca nie byłyby przepełnione radością, gdybyście dzięki waszej miłości byli 

w stanie nawrócić ten lud, tak bardzo przywiązany do swoich tradycji i pogrążony w duchowej stagnacji, 

na trynitarno-maryjną naukę o Duchu Świętym? Czy nie byłoby radości wśród was, gdyby stary Izrael 

nawrócił się przez pośrednictwo nowego Izraela, to znaczy, gdyby ten pierwszy otrzymał łaskę przez tego 

drugiego? Jak dotąd nic nie przekonało narodu żydowskiego, że musi zerwać ze starymi tradycjami, aby 

osiągnąć swój moralny i duchowy awans. To ludzie, którzy wierzą, że wypełniają prawa Jehowy i 

Mojżesza, ale w rzeczywistości nadal czczą swojego złotego cielca. 

Czas jest bliski, kiedy ten błądzący lud, rozproszony po całym świecie, przestanie patrzeć na ziemię, a 

podniesie oczy ku niebu w poszukiwaniu Tego, który był im obiecany od początku jako ich Odkupiciel, a 

którego oni źle ocenili i zabili, ponieważ uważali Go za biednego i nie znaleźli w Nim nic dobrego. 
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59 Teraz nadchodzi godzina, kiedy ten krzyż, który nałożyli na Mnie przez sąd, stanie się dla każdego 

z tych duchów kostką sprawiedliwości, aż w końcu ich usta zawołają: "Jezus był Mesjaszem!". 

60 Będą szukać mnie w ich duchowym ubóstwie, nędzy i bólu, a oni będą zaskoczeni, aby zobaczyć, 

że On, który w ich oczach nie posiadał nic na świecie, posiada wszystko, i że te skarby i to królestwo, o 

którym tak często mówił do nich były prawdą, a oni zdadzą sobie sprawę, że nic na świecie - żaden skarb, 

żadne bogactwo, nie może się równać z pokoju Ducha. 

61 Jeśli ci ludzie odwrócili się ode mnie, to ja nadal na nich czekam. Bo ludzie mogą złamać swoje 

słowo, a nawet swoje przymierza, ale Ja jestem niezmienny i nigdy nie złamię swoich obietnic. 

62 Jeśli powiedziano, że będę jej Odkupicielem, to ją odkupię; jeśli powiedziano, że wprowadzę ją do 

Mojego Królestwa, to ją wprowadzę do Mojego Królestwa. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 36  
1 Wobec łagodnej dobroci Mojego Słowa, głębokie wyrzuty sumienia ogarniają ducha, który 

zboczył z drogi rozwoju. Miłująca łagodność Moich słów sprawia, że człowiek płacze, bo przyjmuje do 

wiadomości, że jego grzechy nie zasługują na przebaczenie. 

2 Pocieszam tego, kto szczerze żałuje, przebaczam mu jego przewinienia i pomagam mu naprawić 

zło, które wyrządził. Wiedz, że ten, kto nie żałuje, nie osiągnie mnie, bo tylko z pokuty może wyjść 

odnowienie, korekta i oczyszczenie. Wiedzcie też, że tylko duchy oczyszczone mogą wejść w Moją 

obecność. Ale jak można naprawdę czuć skruchę, jeśli nie wiesz, wielkość swoich wykroczeń? Musiałem 

przyjść do ludzi, aby im uświadomić, co to znaczy przed Boską sprawiedliwością: odebrać życie 

bliźniemu, zniszczyć wiarę, oszukać ducha, zdradzić serce, sprofanować niewinność, spowodować hańbę, 

odebrać bratu to, co do niego należy; kłamać, upokorzyć i tyle niedoskonałości, które pozostały 

niezauważone przez was, ponieważ przyzwyczailiście się do tego wszystkiego. Ale przyszło Moje Słowo 

miłości i w jego istocie znaleźliście obecność doskonałej sprawiedliwości, która kazała wam rozpoznać 

przez wasze sumienie każdy wasz zły uczynek, kazała wam zbadać wasze myśli i przypomniała wam o 

waszym duchowym spełnieniu, o którym już zapomnieliście. 

3 Dopiero wtedy zdaliście sobie sprawę z wielkości waszych przewinień, z wielkości waszych 

błędów, które wcześniej wydawały się wam nieistotne, i dopiero wtedy właściwie oceniliście dotkliwość 

wielu cierpień i bólów, które spowodowaliście. Wtedy poczuliście się zawstydzeni, poczuliście, że Ja was 

oglądam w całej waszej nagości i z całą waszą plamą. Dlatego słysząc Moje Słowo pełne czułości, pokoju 

i czystości, przez chwilę poczułaś się niegodna Mojej miłości. Lecz natychmiast usłyszeliście, że to 

właśnie was szukam, a wasze serce, które obmyło się łzami na dowód, że żałujecie, iż powinniście się 

oczyścić i służyć Mi, rozpoczęło drogę swojego duchowego rozwoju. 

4 Niemożliwe jest, aby jedno z Moich dzieci zapomniało o Mnie, ponieważ nosi ono w swoim duchu 

sumienie, które jest światłem Mojego Ducha, dzięki któremu musi Mnie wcześniej czy później rozpoznać. 

5 Dla jednych łatwo jest wniknąć w sens mojego słowa i znaleźć w nim światło, ale dla innych moje 

słowo jest zagadką. 

6 Mówię wam, że nie wszyscy w tym czasie mogą zrozumieć duchowość Mojego przesłania. Ci, 

którzy nie potrafią, będą musieli czekać na nowe czasy, aby ich duch mógł otworzyć oczy na światło 

Moich objawień. 

7 Nigdy nie przychodziłam do ludzi owianych tajemnicą. Jeśli mówiłem do was w przenośni, by 

objawić wam Boskość lub przedstawić Wiecznego w jakiejś materialnej formie, to po to, byście mogli 

mnie zrozumieć. Ale jeśli ludzie poprzestają na czczeniu form, przedmiotów lub symboli, zamiast szukać 

znaczenia tych nauk, to naturalne jest, że cierpią z powodu wielowiekowej stagnacji i widzą we wszystkim 

tajemnicę. 

8 Od czasów pobytu Izraela w Egipcie, kiedy Moja Krew była przedstawiona w postaci baranka, byli 

ludzie, którzy żyli tylko tradycjami i obrzędami, nie rozumiejąc, że ta ofiara była obrazem Krwi, którą 

Chrystus miał przelać, aby dać wam życie duchowe. Inni, którzy wierzą, że są karmieni Moim ciałem, 

jedzą chleb materialny, nie chcąc zrozumieć, że kiedy podałem chleb Moim uczniom podczas Ostatniej 

Wieczerzy, to po to, aby zrozumieli, że ten, kto przyjmuje znaczenie Mojego słowa jak pokarm, karmi się 

Mną. 

9 Jakże niewielu jest tych, którzy są w stanie pojąć Moje Boskie nauki w prawdzie, a tych niewielu 

jest tych, którzy interpretują je duchem. Pamiętajcie jednak, że nie dałem wam Boskiego Objawienia od 

razu, lecz wyjaśniam je wam po trochu w każdej Mojej nauce. 

10 Jeśli czasami wpadaliście w zakłopotanie i obwinialiście innych o błędną interpretację, to 

naturalne jest, że dzisiaj nie rozumiecie jasno duchowej nauki Trzeciej Ery i nie interpretujecie jej 

poprawnie. 

11 Konieczne jest, abyście zaczęli obalać swoje bożki, niszczyć swoje stare błędy i porządkować 

swoje myśli, abyście zrozumieli, że od najdawniejszych czasów Ojciec zawsze mówił do was o Duchu 

Świętym i chociaż często używał materialnych obrazów, aby was uczyć, zawsze odnosił się do Życia 

Duchowego. 
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12 Obudź się ze snu, człowieku, pozwól swemu duchowi zgłębić Moje Słowo. Bo zaprawdę 

powiadam wam, jeśli dobrze przestudiujecie jedną z Moich nauk i zrozumiecie ją, to przenikniecie do 

duchowego jądra Moich objawień. 

13 Przypomnijcie sobie naukę, w której wam powiedziałem: "Proście, proście, a będzie wam dane". 

Dziś mówię wam: nauczcie się pytać. 

14 Gdy mówię wam teraz, że powinniście nauczyć się prosić, to dlatego, że w przeszłości wasze 

proszenie było niepełne i samolubne, myśleliście tylko o tym, żeby prosić dla siebie lub dla swoich 

bliskich. Moje dzisiejsze nauczanie mówi wam, że powinniście nauczyć się odczuwać smutek innych. 

Przeżyjcie i poczujcie bóle i cierpienia waszych sąsiadów, nieszczęścia, które dręczą waszych braci. 

Musisz nauczyć się rozumieć tego, który nosi ranę w ukryciu, i czuć cierpienia tych, których, ponieważ są 

daleko, nie można zobaczyć. Wśród tych ostatnich musicie myśleć o tych, którzy są u siebie w innych 

ludach i narodach, o tych, którzy są w innych światach lub w zaświatach. Nie bójcie się, jeśli pewnego 

dnia zapomnicie o sobie i będziecie myśleć tylko o innych, bo nic nie stracicie. Wiedz, że ten, kto modli 

się za innych, robi to dla siebie. 

15 Jak wielką radość sprawiasz Mojemu Duchowi, gdy widzę, jak wznosisz swoje myśli w 

poszukiwaniu Ojca. Sprawiam, że czujesz Moją Obecność i zalewam cię pokojem. 

Szukajcie mnie, mówcie do mnie, nie zważajcie na to, że wasze myśli są zbyt nieporadne, by wyrazić 

waszą prośbę; ja będę umiał je zrozumieć. Mówcie do mnie z taką ufnością, z jaką mówi się do Ojca. 

Powierzajcie mi swoje skargi, jak najlepszemu przyjacielowi. Pytajcie Mnie o to, czego nie wiecie, o 

wszystko, co jest wam nieznane, a Ja przemówię do was słowem Mistrza. Ale módlcie się, abyście w tym 

błogosławionym momencie, kiedy wasz duch wznosi się do mnie, mogli otrzymać światło, siłę, 

błogosławieństwo i pokój, które daje wam wasz Ojciec. 

16 Wciąż mam wiele objawień w sklepie dla ducha w przyszłości poprzez modlitwę. Doskonalcie się 

w tym przejawie i będziecie mogli osiągnąć doskonałość w swoich prośbach, to znaczy nauczycie się 

prosić. 

17 Gdy wasz duch wejdzie do duchowej doliny, aby zdać relację ze swego pobytu i dzieł na ziemi, to, 

o co najbardziej was proszę, będzie to wszystko, o co prosiliście i co uczyniliście dla dobra waszych braci. 

Wtedy przypomnisz sobie Moje słowa w tym dniu. 

18 Koniec jednego wieku i początek nowego spowodował ten kryzys i chaos, którego doświadczacie. 

To jest to samo, co dzieje się z ciężko chorym człowiekiem, kiedy zbliża się wyzdrowienie: wydaje się, że 

nadeszła śmierć. 

19 Im większy jest ten kryzys w ludzkości, tym większe będzie jej zdrowie po nim. Zaprawdę 

powiadam wam, tak będzie, i zapowiadałem to wam przez tysiąclecia. Teraz musicie się przygotować, 

wzmocnić się w wierze i przygotować się do walki. 

20 Wam, którzy często słyszycie to słowo, mówię: Czuwajcie i módlcie się, gdyż nadchodzi czas 

wielkiego ucisku dla wszystkich, czas, w którym ludzie nie skorzystają z całej swojej mocy, złota ani 

nauki, aby zmniejszyć ciężar Boskiej sprawiedliwości. W tych dniach będziecie świadkami wydarzeń, 

które będą wydawać się absurdalne i nielogiczne dla dumnych i tych, którzy uważają się za wielkich, 

ponieważ będzie tak, że uczeni zwrócą się do tych, których uważali za ignorantów, że bogaci i potężni 

będą szukać potrzebujących, ponieważ w nich będzie więcej zrozumienia i spokoju w obliczu prób, więcej 

miłości i więcej duchowego bogactwa. 

21 Niektórzy mówią do Mnie w sercu: "Mistrzu, nie musiałem czekać na te chwile bólu, które 

zapowiadasz, bo całe moje życie składało się z bolesnych prób". Na to Ja wam powiadam: Błogosławieni 

jesteście, którzy wytrwaliście w cierpieniu, bo gdy nadejdą te dni, nie będziecie już płakać, lecz będziecie 

mogli dodać odwagi i pocieszyć tych, którzy nie zaznali takiego utrapienia. 

22 Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli większość ludzi pije kielich cierpienia dzisiaj, to dlatego, że 

żołnierz jest uzbrojony tylko w bitwie, a ja wam mówię, że ostateczna bitwa, wielka bitwa, zbliża się. Nie 

zamykajcie w tych chwilach oczu i uszu na ból waszych braci, ani nie chowajcie się przed śmiercią. 

Albowiem zaprawdę powiadam wam: Gdzie ludzie małej lub żadnej wiary widzą koniec, tam będzie 

początek; gdzie myślą, że widzą śmierć, tam będzie życie. Będę bowiem obecny, aby was okryć Moją 

miłością i pomóc wam wejść do tego świata, który macie odbudować. 
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23 O wszystkim informuję Cię z wyprzedzeniem, aby nic Cię nie zaskoczyło. Czy szukasz środków, 

aby ostrzec innych i napomnieć ich do przygotowania, modlitwy, korekty i czujności. 

24 Pamiętajcie, że Ja jestem Słowem Ojca, że Boska Istota, którą otrzymujecie w tym słowie, jest 

światłem tego Ducha Stworzyciela, że pozostawiłem w każdym z was cząstkę Mojego Ducha. Ale kiedy 

widzicie ubóstwo, jakie otacza tłum, który mnie teraz słucha, i pokorę sali, w której się gromadzicie, w 

milczeniu pytacie mnie: "Mistrzu, dlaczego nie wybrałeś na swoje objawienie się w tym czasie jednej z 

tych wielkich świątyń, albo jednego z wielkich kościołów, gdzie można by Ci było ofiarować bogate 

ołtarze i uroczyste ceremonie godne Ciebie?". 

25 Odpowiadam tym sercom, które w ten sposób myślą o swoim Mistrzu: To nie ludzie przywiedli 

mnie do tego ubóstwa. Ja sam wybrałem dla Mojego objawienia się skromne mieszkanie na ubogim 

przedmieściu waszego miasta, abyście zrozumieli, że nie szukam u was daniny materialnej ani ofiar 

zewnętrznych, lecz przeciwnie: powróciłem właśnie po to, aby ponownie głosić pokorę, abyście w niej 

odnaleźli duchowość. 

26 Odrzucam wszystko, co jest ludzką próżnością i ludzkim przepychem, bo tylko to, co duchowe, co 

szlachetne i wspaniałomyślne, co czyste i wieczne, dosięga Mojego Ducha. Pamiętajcie, że powiedziałem 

kobiecie z Samarii: "Bóg jest Duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, winni Mu ją oddawać w duchu i w 

prawdzie". Szukajcie mnie w Nieskończoności, w Czystości, a tam mnie znajdziecie. 

27 Z ofiar materialnych, które ludzkość Mi składa, przyjmuję tylko dobrą intencję, jeśli jest ona dobra 

w prawdzie; bo hojna i szlachetna intencja nie zawsze wyraża się w darze. Jakże często ludzie składają Mi 

swoją ofiarę, aby przykryć swoje złe uczynki lub aby zażądać czegoś ode Mnie w zamian. Dlatego 

powiadam wam, że pokój ducha nie jest na sprzedaż, że wasze ciemne plamy nie zostaną zmyte przez 

materialne bogactwo, nawet gdybyście mogli ofiarować mi największy skarb. 

28 Skrucha, żal, że Mnie obraziliście, odnowa, zmiana, zadośćuczynienie za popełnione wykroczenia, 

wszystko to z pokorą, której was nauczyłem, tak, wtedy ludzie złożą Mi prawdziwe ofiary z serca, umysłu 

i myśli, nieskończenie bardziej miłe waszemu Ojcu niż kadzidło, kwiaty i świece. 

29 Po co ofiarowywać mi to, co dla ciebie stworzyłem? Dlaczego oferujesz mi kwiaty, skoro to nie 

twoja praca? 

Jeśli natomiast ofiarujecie Mi uczynki miłości, miłosierdzia, przebaczenia, sprawiedliwości, pomocy 

bliźniemu, to ten hołd będzie z pewnością duchowy i wzniesie się do Ojca jak pieszczota, jak pocałunek, 

który dzieci przesyłają swemu Panu z ziemi. 

30 Moja manifestacja poprzez ludzki umysł jest prosta, podobnie jak forma, w której się wyrażam. 

Ale to sprawia, że drżysz i pojmujesz przeszłość, którą twój duch już zna, i sprawia, że widzisz wyraźnie 

wydarzenia, które należą do przyszłości. Dlatego tak długo, jak mnie słuchacie, pozostajecie w zachwycie, 

bo nikt nie umie czytać serc tak jak ten Mistrz. 

31 Z różnych krain przybywacie, aby schronić się w dobroczynnym cieniu rozłożystego drzewa, które 

zaprasza wszystkich wędrowców, aby odświeżyli się pod jego liśćmi. Ale powiadam wam, że czas jest już 

bliski, kiedy ludzie z odległych krain przyjdą do tego narodu. 

32 Intuicja i przeczucia będą tym, co doprowadzi ich do ciebie; przyjdą szukając twojego świadectwa 

i twojego pokoju. Dla wielu z nich wystarczy słowo od tych, których uczę, aby rozpocząć wypełnianie 

swojej misji jako prawdziwi apostołowie spirytyzmu. 

33 Biada temu ludowi, gdyby nie był przygotowany na przyjęcie przybysza z miłującym sercem, bo z 

jego miast nie zostanie pozostawiony jeden kamień na drugim, jak to się stało z Jerozolimą! 

34 Czy nie uświadomiliście sobie, że wasze oczyszczenie jest po to, abyście stali się godni przyjęcia 

Moich nauk, które macie przekazywać tym, którzy pukają do waszych drzwi? Czy nie pamiętacie, że w 

tym czasie burz, wojen, namiętności, chcę, abyście byli tą szalupą ratunkową, która bez obaw popłynie 

wśród fal niegodziwości i uratuje waszych braci? 

35 Błogosławiony, kto się przygotuje, bo będzie Mnie słuchał z ducha na ducha. 

36 Módlcie się za waszych braci w tym narodzie, w którym mieszkacie, że mogą być cierpliwi w 

próbach i uzyskać ich oczyszczenie. Wielkie duchowe przeznaczenie sprowadziło ten lud na ziemię i aby 

je wypełnić, konieczne jest, aby był on hałaśliwy, wyposażony i czujny. 

37 Zrozumcie, że nie wolno wam mieszać bezużytecznych rzeczy z naukami Mojej Nauki. Musicie je 

głosić z taką samą czystością, z jaką otrzymaliście je ode mnie. Rozpowszechniajcie Moją naukę swoim 



U 36 

50 

przykładem i świadectwem po ziemiach, wsiach i prowincjach, i dopilnujcie, aby wasi bracia również się 

w niej umocnili. Ten lud musi się rozmnażać, wyposażyć się i żyć duchowo, bo z ich dzieł staną się 

obrońcami tej prawdy. 

38 Zdobądźcie zasługi, o ludzie, i uzyskajcie, aby przez te zasługi mogli otrzymać tę łaskę ci, którzy 

jutro przyjmą was w swoim domu lub których wy musicie przyjąć w swoim. 

39 Naucz ich zgłębiać i rozumieć, że dziś przyszedłem w Duchu Świętym, aby dać się poznać przez 

nieumiejętne i grzeszne ciała. Niech nikt w tym ludzkim ciele 

Patrzcie na Boga! Usłyszycie Słowo, bo w nim jest Boska Istota, to, co wypływa z Mojego Ducha. To 

Słowo jest "Słowem", a "Słowo" to Ja, Ten, który mówi do ciebie z nieskończoności. 

40 "Słowo" jest miłością i jest mądrością objawioną w Słowie. Usłyszcie ten głos, tłumy, i nie bądźcie 

obojętni, bo jesteście w sanktuarium Mojej Boskości. Musicie się odnowić. Jeżeli nie oczyścicie swoich 

umysłów, nie będziecie w stanie zrozumieć Mojej nauki. 

41 Błogosławieni, którzy starają się wypełniać Moje Prawo, bo w nich wkrótce zabłyśnie światło 

mądrości. 

42 Błogosławiony ten, kto walczy o doskonałość swego umysłu, gdyż został natchniony przez 

najwyższy ideał, jaki może osiągnąć dziecko Boże. 

43 Poleruję wasze serca, bo z nich wytryśnie woda życia dla tych, którzy są spragnieni. 

44 Gdy nadejdzie godzina wypełnienia twego zadania, nie działaj według swojej woli i strzeż się 

dodawać do Mojego słowa lub Mojego dzieła swoje niedoskonałe pomysły. Bo popadlibyście w 

profanację i fałszerstwo, i usunęlibyście swoje dobre uczynki z Księgi Prawdziwego Życia. 

45 Uzbroicie się w Moją prawdę i pójdziecie do mieszkań. Dacie usłyszeć Moje Słowo, a nastanie 

pokój. 

46 Czasami będziecie rozpoznawani jako posłańcy lub pracownicy Duchowej Doktryny Trynitarno-

Maryjnej. Z drugiej strony, zdarzy się, że zostaniecie wyrzuceni na ulicę, oczernieni lub oskarżeni o bycie 

oszustami. Ale nie bójcie się, bo jeśli was potępią, to i na nich przyjdzie chwila ich sądu, a jeśli nie 

potrafili otworzyć oczu na prawdę, gdy do nich mówiliście, to gdy znajdą się pod Moim sądem, 

przypomną sobie wasze słowa i zobaczą światło. 

47 Gdy duch jakiegoś wielkiego grzesznika odłącza się od tego materialnego życia, aby wejść do 

duchowej doliny, ze zdumieniem stwierdza, że piekło, jak je sobie wyobrażał, nie istnieje, a ogień, o 

którym mówiono mu w przeszłości, jest niczym innym jak duchowym skutkiem jego uczynków, gdy staje 

przed nieubłaganym Sędzią, który jest jego sumieniem. 

48 Ten wieczny* sąd, ta jasność, która pojawia się pośród ciemności otaczających grzesznika, płonie 

mocniej niż najgorętszy ogień, jaki można sobie wyobrazić. Ale nie jest to tortura przygotowana z góry 

jako kara dla tego, kto Mnie obraził, nie, ta męka wynika z uświadomienia sobie popełnionych wykroczeń, 

z żalu, że obraził Tego, który dał mu istnienie, że źle wykorzystał czas i wszystkie dobra, które otrzymał 

od swego Pana. 
* "Wieczny" oznacza tu przeciwieństwo ziemskiego - doczesny, czyli pozaświatowy, ale nie: trwający w całej 

wieczności. 

49 Czy wierzysz, że powinienem ukarać tego, kto mnie rani swoimi grzechami, chociaż wiem, że 

grzech bardziej rani tego, kto go popełnia? Czy nie widzisz, że to grzesznik sam sobie wyrządza zło i że 

karząc go nie chcę powiększać nieszczęścia, które sam sobie wyrządził? Zezwalam jedynie, aby zobaczył 

siebie, aby usłyszał nieubłagany głos sumienia, aby zadał sobie pytanie i udzielił odpowiedzi, aby 

odzyskał duchową pamięć, którą utracił przez materię, aby przypomniał sobie swoje pochodzenie, swoje 

przeznaczenie i swoje śluby; i tam, na tym sądzie, musi doświadczyć działania "ognia", który usuwa jego 

zło, który topi go na nowo, jak złoto w tyglu, aby usunąć z niego to, co szkodliwe, co nieużyteczne i 

wszystko, co nie jest duchowe. 

50 Kiedy duch zatrzymuje się, aby usłyszeć głos i sąd swojego sumienia - zaprawdę powiadam wam, 

w tej godzinie jest on w Mojej obecności. 

51 Ten moment odpoczynku, stania się nieruchomym i jasnym, nie przychodzi do wszystkich duchów 

w tym samym czasie. Niektórzy szybko przystępują do tego badania siebie i w ten sposób oszczędzają 

sobie wielu cierpień. Gdy tylko bowiem budzą się do rzeczywistości i uświadamiają sobie swoje błędy, 
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przygotowują się i przystępują do odpokutowania swoich złych uczynków do ostatka. Inni, którzy są 

zaślepieni - czy to przez wady, czy przez jakąś urazę, czy też dlatego, że prowadzili życie pełne grzechów 

- potrzebują dużo czasu, aby wyjść ze swojej ślepoty. Jeszcze inni, niezadowoleni, bo uważają, że zbyt 

wcześnie zostali zabrani z ziemi, kiedy wszystko jeszcze się do nich uśmiechało, przeklinają i bluźnią, 

odwlekając możliwość uwolnienia się od swego zamętu; i podobnie jak ci, istnieje wielka liczba 

przypadków, które zna tylko Moja mądrość. 

52 Nie ma też miejsc stworzonych przeze Mnie specjalnie dla odpokutowania przewinień 

popełnionych przez Moje dzieci. Mówię wam, nie ma świata, w którym nie umieściłem Moich cudów i 

błogosławieństw. 

53 Czy nie mówicie, że ten świat, w którym żyjecie jest doliną łez, czyli doliną zadośćuczynienia? - 

Ale kto sprawił, że stała się ona doliną łez, Bóg czy człowiek? - Stworzyłem go na obraz niebiańskiego 

raju, zaśmiecając go cudami i wygodami, myśląc nawet o najmniejszych i najbardziej nieistotnych 

rzeczach, które uczynią Cię szczęśliwym. A jednak, w świecie stworzonym dla dobra i postępu, dla 

radości i duchowego rozwoju ludzkości, ludzie cierpią, płaczą, rozpaczają i rujnują się. 

54 Ale powtarzam wam raz jeszcze, że nie stworzyłem tego świata dla bólu ludzi; światy są tym, 

czym ich mieszkańcy je tworzą. Rozpoznaj, jak bardzo człowiek zniekształcił prawdę przez swoje złe 

interpretacje, jak różnie interpretował symbol, za pomocą którego życie duchowe zostało mu objawione. 

55 Ani ciemność, ani ogień, ani łańcuchy nie istnieją w niezmiernie wielkiej Duchowej Dolinie. 

56 Wyrzuty sumienia i udręka, które pochodzą z braku wiedzy, cierpienie z powodu braku 

uduchowienia, aby cieszyć się tym życiem, te i inne są obecne w zadośćuczynieniu duchów, które 

przychodzą poplamione lub bez przygotowania do progów życia duchowego. Uznajcie, że nie mogę 

uważać grzechu, niedoskonałości czy zepsucia ludzi za krzywdę wyrządzoną Ojcu, ponieważ wiem, że 

ludzie sami sobie wyrządzają zło. 

57 Ziemia też nie jest splamiona; jest tak dobra i tak czysta, jak była, gdy wyszła z rąk Ojca. Dlatego 

nie będę cię prosić o zwrócenie jej czystości, ponieważ nie odeszła od swojego przeznaczenia, aby być 

matką, schronieniem i domem dla mężczyzn. Od ludzi natomiast będę wymagał, aby się nawrócili, 

odnowili, oczyścili swoje dusze i ciała, słowem, aby powrócili do pierwotnej czystości, a ponadto, aby w 

swoich duszach ukazywali światło, które zdobyli przez rozwój, walkę i praktykę cnoty. 

58 Zatrzymajcie się na tej stronie, uczniowie, nie kontynuujcie nauki tej książki bez uprzedniego 

wyciśnięcia jej na waszych umysłach i rozważania jej przez długi czas. Zaprawdę powiadam wam, będzie 

to wam służyć w tym życiu i ułatwi wam drogę w tym, które was czeka. 

59 Udzieliłem wam lekcji we fragmentach przez wszystkie czasy i wieki. Dzisiaj wydaje się wam, że 

to, czego uczę was w tym czasie, jest ostatnim, ponieważ swoim intelektem nie możecie sobie wyobrazić 

większej doskonałości w duchowej nauce. Niemniej jednak - nie jest to moje ostatnie słowo, tak samo jak 

nie jest to ogłoszenie przekazane przez ludzki intelekt organem ostatniej nauki. A żebyście już o tym nie 

myśleli, mówię wam teraz, że nigdy nie otrzymacie Mojego ostatniego słowa, Mojego ostatniego 

pouczenia. Ponieważ jestem "Odwiecznym Słowem", jest rzeczą naturalną, że przemawiam do was 

wiecznie i oświecam was. Bo ja nie mam ani początku, ani końca. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 37  
1 W każdym czasie w ludzkości byli ludzie o wielkim duchowym świetle, ludzie, którzy oświetlali 

drogę rozwoju swoim bliźnim. 

2 Skąd te istoty wzięły się na Ziemi? Z najbliższego świata*, gdzie mieszkają ci, którzy muszą 

wrócić na tę planetę? - Nie, ludu Mój, mówię wam, że z wiedzy i dobroci istot możecie wyciągnąć 

wnioski o świecie, z którego one pochodzą. 
Odnosi się to do innych sfer w pobliżu ziemi, niższych stopni "drabiny niebios", gdzie przebywają istoty duchowe, 

które muszą się jeszcze oczyścić. 

3 Stopnie duchowego wzniesienia przedstawiają nieskończoną drabinę w wieczności. Ale ta droga 

do doskonałości składa się z siedmiu etapów, których odbicie macie w ludzkim życiu, które również dzieli 

się na siedem etapów rozwoju. 

4 Wszystkie części człowieka muszą się rozwinąć i rozwinąć, aby osiągnąć światło, które muszą 

mieć i aby osiągnąć prawdziwe uduchowienie. 

5 Jego ciało, jego umysł, jego moralność, jego duch i cała jego istota muszą przejść przez te siedem 

wielkich kursów, przez te siedem prób*, z których wyjdzie oczyszczony, pełen światła, wesoły, pełen siły, 

wiedzy i doświadczenia. Wtedy będzie w stanie zrozumieć, że w jego duchu jest obecne Królestwo Boże. 
Zobacz objaśnienia dotyczące Siedmiu Pieczęci w pierwszym tomie "Księgi Prawdziwego Życia". 

6 Posłuszeństwo Boskiej Woli, wrażliwość na odczytywanie duchowych inspiracji, łączność z 

Ojcem i światem duchowym poprzez myśli, to postępy w waszym rozwoju, które nowy czas ma dla was w 

zanadrzu. 

7 Ludzkość miała już okresy czasu, gdy żyła dla przyjemności materialnych; inne, gdy goniła za 

władzą, panowaniem i przemijającym bogactwem; inne, gdy rozwijała zmysły w poszukiwaniu piękna 

wszystkiego, co ją otaczało; jeszcze inne, gdy pragnąc spokoju umysłu, wstępowała na drogę religii; a 

jeszcze inne, gdy starała się uczynić z tej ziemi swoje panowanie, z tego życia swoją wieczność, a z 

materii swojego Boga. 

8 Teraz jest decydujący czas dla życia człowieka i jeśli będziecie uważnie obserwować, odkryjecie 

na wszystkich polach, we wszystkich siłach natury i mocach, gigantyczną walkę, wielką bitwę. 

9 To koniec pewnego etapu, człowieczeństwa. Nie wiecie jednak, o której godzinie rozpocznie się 

nowy czas; powiem wam to tylko Ja, Baranek, który złamie pieczęcie. Żyjecie jeszcze w czasach szóstej 

Apokalipsy, w której wydarzenia wypełniające proroctwa następują jedno po drugim. 

10 Ileż religii, ileż sekt i doktryn padnie pod mieczem świetlnym Mojej mocy, ileż nauk i teorii 

zostanie pogrzebanych w zapomnieniu, gdy zaświta nowy dzień i cisza i pokój zagoszczą w sercach, a 

wśród ludzi zapanuje prawdziwa modlitwa i prawdziwe uduchowienie. 

11 To nie religie będą się jednoczyć, bo różnice między nimi nie pozwalają im na to. Będą to ludzie, 

którzy jednoczą się w prawie miłości, sprawiedliwości i prawdy, które pochodzi tylko od Boga. 

12 Ta ludzkość, obojętna na wszelkie Boskie natchnienia, nie jest świadoma, że znajduje się na progu 

najważniejszego czasu dla swego ducha. Ale teraz obudzi się ze swego głębokiego snu, gdy zastanowi się 

nad przepowiedniami, które mają jeszcze nadejść odnośnie Mojej obecności wśród ludzi. Ponieważ 

wszyscy będziecie musieli być przebudzeni, gdy Siódma Pieczęć otworzy się, by przynieść wam swoje 

Światło. 

13 W międzyczasie przygotowuję ten lud Moim Słowem, aby mogli wyruszyć natchnieni prawdą i 

nauczać swoich braci miłosnych nauk Mojej Nauki. 

14 Karmcie się tylko prawdą i odrzucajcie wszystko, co nie zawiera czystości, a wyjdą z was dzieci 

Światła. 

15 Pozwólcie dzieciom zobaczyć z wami duchowe wzniesienie, aby miały pewną ścieżkę, którą będą 

mogły podążać w tym życiu. 

16 Czuwajcie nad wszystkimi dziećmi, którym wasze serce może ofiarować miłosne uczucia, myśli 

pełne czułości, wtedy zrobiliście im dobrze. Swoimi dziełami uczcie miłości do wszystkich ludzi. 

17 Będę czuwał nad tymi wszystkimi, których nie możecie strzec, i nie pozwolę, aby złe nasienie, 

które ludzie sieją w tym czasie, zainfekowało i pomieszało te duchy. 
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18 To Ja wysyłam duchy, by wcieliły się zgodnie z Prawem Ewolucji i zaprawdę powiadam wam, 

wpływy tego świata nie zmienią Moich planów. Bo ponad wszelkim ambitnym dążeniem do władzy, Moja 

Wola niech się stanie. 

19 Każdy człowiek przynosi na ziemię misję, jego przeznaczenie jest wyznaczone przez Ojca, a jego 

duch jest namaszczony Moją ojcowską miłością. Na próżno mężczyźni organizują ceremonie i 

błogosławią najmłodszych. Zaprawdę powiadam wam: W żadnym wieku woda nie oczyści duszy z jej 

występków przeciwko Mojemu Prawu. A jeśli posyłam ducha czystego od wszelkiego grzechu, to od 

jakiego splugawienia ministrowie denominacji oczyszczają go chrztem? 

20 Nadszedł czas, abyście zrozumieli, że źródłem człowieka nie jest grzech, ale że jego narodziny są 

wynikiem wypełnienia prawa natury, prawa, które wypełnia nie tylko człowiek, ale wszystkie stworzenia 

tworzące naturę. Zrozumcie, że powiedziałem "człowiek", a nie "jego duch". Człowiek ma Moją władzę 

tworzenia istot podobnych do niego, lecz duchy wychodzą tylko ode Mnie. 

21 Rosnąć i rozmnażać się to uniwersalne prawo. Gwiazdy również powstały z innych, większych 

gwiazd, ponieważ nasienie się rozmnożyło, i nigdy nie powiedziałem, że przez ten fakt zgrzeszyły lub 

obraziły Stwórcę. Dlaczego więc, w wypełnianiu tego Boskiego przykazania, mielibyście być uważani za 

grzeszników? Zrozumcie, że wypełnienie Prawa nigdy nie może pokalać człowieka. 

22 Tym, co plami człowieka i usuwa duszę z drogi rozwoju, są niższe namiętności: rozwiązłość, 

wady, cudzołóstwo, bo wszystkie one są przeciwne prawu. 

23 Badajcie i szukajcie, aż znajdziecie prawdę. Wtedy nie będziecie już nazywać przykazań Stwórcy 

życia grzechem, i będziecie uświęcać istnienie waszych dzieci przykładem waszych dobrych uczynków. 

24 Kiedy przypomnisz sobie, że powiedziałem ci, że pochodzę z nieskończoności, smutne 

westchnienie wydostanie się z twojej piersi na myśl o odległości, która dzieli cię od twojego Ojca. Wtedy 

wytężasz swoje zmysły, aby podnieść je do mnie, a przez nie swojego ducha, tam, gdzie wyobrażasz sobie 

mieszkanie Najwyższego. Czasami jesteście zadowoleni ze swojej modlitwy, lecz zdarza się, że nie udało 

wam się dotrzeć do miejsca, gdzie przebywa Boski Duch. 

25 Słuchajcie, uczniowie: Tej Nieskończoności, o której wam mówię, nigdy nie będziecie w stanie 

zmierzyć swoim intelektem. Ta Nieskończoność mówi do ciebie o czułości, świetle, czystości, mądrości, 

miłości i doskonałości, bo wszystko to nie ma ani początku, ani końca, bo są atrybutami Boga. 

26 Gdy to zostanie wyjaśnione, zrozum, kiedy mówię w Moim Słowie o Mojej miłości, że stała się 

mężczyzną, a o Mojej czułości, że stała się kobietą. 

27 Nie mam określonego ani ograniczonego miejsca, gdzie przebywam w Nieskończonym, ponieważ 

Moja obecność jest we wszystkim, co istnieje, zarówno w tym, co Boskie, jak i w tym, co duchowe lub 

materialne. Nie możecie ode Mnie powiedzieć, w którym kierunku leży Moje Królestwo, a jeśli wznosicie 

wzrok ku wysokości i jest on skierowany ku niebu, czyńcie to tylko jako coś symbolicznego. Ponieważ 

wasza planeta nieustannie się obraca i oferuje wam z każdym ruchem nowe odcinki nieba i nowe 

wysokości. 

28 Z tym wszystkim chcę wam powiedzieć, że nie ma żadnej odległości między wami a Mną, i że 

jedyną rzeczą, która was ode Mnie oddziela, są wasze niedozwolone uczynki, które wkładacie między 

Moje doskonałe Prawo a waszego ducha. 

29 Im większa jest wasza czystość, im bardziej wzniosłe są wasze uczynki i im bardziej stała jest 

wasza wiara, tym bliżej, bardziej intymnie, bardziej dostępnie dla waszej modlitwy będziecie mnie 

odczuwać. 

30 Podobnie, im bardziej oddalacie się od tego, co dobre, od tego, co sprawiedliwe, od tego, co 

dozwolone, i oddajecie się materializmowi ciemnego i egoistycznego życia, tym bardziej będziecie 

musieli odczuwać, że jestem coraz bardziej oddalony od was. Im bardziej wasze serce oddala się od 

wypełniania Mojego Prawa, tym bardziej będzie niewrażliwe na Moją Boską Obecność. 

31 Zrozumcie dlaczego przejawiam Moje Słowo w tej formie w tym czasie i przygotowuję was do 

dialogu ducha z duchem. 

32 Ponieważ uważaliście mnie za nieskończenie odległego, nie rozumieliście, jak do mnie przyjść. 

Przyszedłem do was, abyście odczuli Moją Boską Obecność i udowodnić wam, że pomiędzy Ojcem i Jego 

dziećmi nie ma przestrzeni ani odległości, które by ich dzieliły. 
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33 Zrozum też, że łaską jest, że twój Ojciec cię obdarzył, gdy Ja dałem się poznać przez twój umysł, 

skracając w ten sposób duchowy dystans, który dzielił cię ode Mnie - kolejny dowód Jego miłosierdzia 

wobec twoich ograniczeń i braku duchowości. 

34 Dlatego ten czas łaski Mojego przejawiania się poprzez umysły tych głosicieli będzie krótki, 

ponieważ nie jest to dar, który otrzymaliście poprzez wasze uduchowienie i wasze zasługi, aby mógł on 

stanowić część waszych duchowych osiągnięć. Powtarzam wam, że była to łaska, którą was obdarzyłem, i 

że po zakończeniu roku 1950 pozwolę zakończyć tę formę komunikacji, oczekując, że dzięki waszym 

zasługom odczujecie Mnie jeszcze bliżej was w zjednoczeniu ducha z duchem. 

35 Ten nowy związek będzie głęboko duchowy, prosty, naturalny, czysty i doskonały. Wskaże ona 

początek końca każdego niedoskonałego, bałwochwalczego, fanatycznego, ciemnego kultu i otworzy 

sanktuarium waszej istoty, aby Mój Duch mógł w nim zamieszkać na całą wieczność. 

36 Nie będzie ani zewnętrznych uniesień, ani zachwytów, ani manifestacji jakiegokolwiek rodzaju, 

tylko czystość, cześć i prawda, jednym słowem uduchowienie. 

37 Pomyśl o wszystkich cudach, jakie spełnienie tej obietnicy może dla ciebie zawierać, a teraz 

zacznij wykonywać zasłużone uczynki, abyś dzięki nim mógł wreszcie osiągnąć tę łaskę, którą mam dla 

ciebie w zanadrzu i która stanie się częścią twojego życia. Dlatego nie będzie już określonego czasu na 

jego zakończenie, tak jak teraz, ponieważ ponieważ jest to coś zasadniczo Boskiego, musi pozostać z 

wami wiecznie. Wtedy zrozumiecie, na czym polega zbliżanie się Królestwa Niebieskiego do Ludzkości. 

38 Teraz mówię do was: Pracujcie na ziemi, ale czyńcie to z wiarą, z prawdziwą miłością do waszych 

braci, a nie zabraknie wam środków do życia. 

39 Jeśli ptakom, które ani nie przędą, ani nie sieją, nigdy nie brakuje szaty ochronnej ani pożywienia, 

to dlaczego wam miałoby brakować Mojej opieki, skoro jesteście najbardziej umiłowani? Abyście mogli 

zginąć z głodu lub zimna, wasza niegodziwość i niewdzięczność powinny spowodować odrzucenie Moich 

dobrodziejstw. 

40 Ja jestem życiem, ciepłem i światłem. Ja jestem chlebem i krystalicznie czystą wodą, i 

przyszedłem na nowo, aby wskrzesić umarłych do życia, a tych, którzy żyją w ciemności, obudzić do 

życia w światłości. 

41 Dawno temu zostało przepowiedziane, że każde oko Mnie ujrzy, a Ja jestem obecny i gotowy, aby 

pozwolić ludzkości ujrzeć Moją prawdę. 

42 Czego brakuje mężczyznom, aby mogli mnie zobaczyć, poczuć i zrozumieć? - Duchowość. 

Duchowość czyni człowieka wrażliwym zarówno w jego duchu, jak i w jego ciele. Kiedy się oczyści i z 

jego serca wzniesie się prawdziwa modlitwa do Mnie, po raz pierwszy poczuje Mnie przy sobie, dostrzeże 

Moją czułość, poczuje się skąpany w Mojej nieskończonej miłości i zawoła: "Widziałem Pana, czułem Go 

w swoim sercu!". 

43 Gdybym znalazł na ziemi człowieka sprawiedliwego, użyłbym go jako narzędzia, aby dać wam 

przez niego pouczenie i przykład; lecz zaprawdę powiadam wam: Na całej ziemi nie znalazłem ani 

jednego sprawiedliwego. 

44 Gdzie są sprawiedliwi pierwszej i drugiej ery, abyście mogli badać ich cnotę, ich wierność i ich 

gorliwość w wypełnianiu Mojego Prawa, ich wiarę i ich odwagę? - Żyją w sferze duchowej i choć pracują 

dla was, nie widzicie ich, ani nie czujecie, ponieważ wasza materialna natura jest wciąż gęstą zasłoną, 

która nie pozwala wam widzieć tego, co duchowe. 

45 Jesteście jak rozbitkowie, miotani przez dzikie fale namiętności, spowici w cienie bardzo długiej 

nocy. W środku tej burzy pojawiłem się, a Moja pomocna miłość była jak latarnia morska oświetlająca 

drogę, która prowadzi was do portu zbawienia. 

46 Ale czy myślisz, że przychodzę, aby dać twemu duchowi dar widzenia poza tym materialnym 

życiem? - Nie, ludzie, nie daję wam nowego daru, ani nowej zdolności; mieliście to wszystko w sobie od 

początku waszego istnienia. Lecz powinniście zrozumieć, że tylko to, co rozwinęliście i wykorzystaliście, 

zabłysło w waszej istocie. To natomiast, o czym zapomniałeś, zaniedbałeś lub nie zwróciłeś uwagi, 

przetrwało - choć w ukryciu - jako drzemiąca zdolność. Bo tego, co daję, nigdy już od ciebie nie wezmę. 

47 Wiele ukrytych zdolności drzemie w waszej istocie, czekając na Mój głos, aby je obudzić. Ale 

teraz nadszedł czas zmartwychwstania, kiedy wszyscy usłyszycie ten sam głos, który usłyszał Łazarz poza 

tym życiem, kiedy powiedziałem mu: "Wstań i chodź!". 
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48 Błogosławiony, który wiedział, aby czekać na moje przyjście, ponieważ jego przebudzenie będzie 

kompletne, a jego uduchowienie pozwoli mu rozpoznać wszystko, co zawiera nowe przesłanie. 

49 Pracujcie z miłością, tak w sprawach materialnych, jak i duchowych, a będziecie mieli Mój pokój. 

Naucz się wytrwałości, aż w końcu zbierzesz owoce swoich poświęceń i zmagań. 

50 Miłość, żebyście mogli osiągnąć swój duchowy wyższy rozwój. Pytam was bowiem, ludzie: "Co 

uczyniliście z duchem waszym?". A do was duchy: "Co zrobiliście z ciałem, które wam powierzyłem?". 

Ani jeden, ani drugi nie będzie w stanie mi odpowiedzieć, bo jesteście bardzo daleko od uświadomienia 

sobie wagi waszych przewinień i słabości. Tylko Ja mogę osądzić wasze uczynki, dlatego posyłam wam 

ten promień światła, abyście oświeceni przez wasze sumienie mogli się przejrzeć w zwierciadle Mojej 

prawdy. 

51 Czy zapomnieliście, że wasz duch podlega prawu ewolucji, od którego nie możecie uciec? Co się 

stało z pierwotną esencją, którą umieściłem w waszym sercu, która jest nasieniem miłości, życia i ewolucji 

w górę? Nie rozumiecie już tych słów, wydaje się, jakbym mówił do was w obcym wam języku. 

52 "Kochać" było celem, dla którego zostaliście stworzeni. Miłować Ojca waszego, a w Nim 

wszystkich braci waszych, to jest Prawo, i to jest to, co zapomnieliście i wymazaliście z waszych 

umysłów. 

53 Na każdym kroku życie sprawia, że odczuwasz i płacisz za swoje przewinienia przejmującym 

bólem; ale zamiast zatrzymać się, by zastanowić się i ponownie rozważyć swoje działania, pozwalasz, by 

twoje serce stwardniało i zatruło się jeszcze bardziej. 

54 Nie chcieliście słuchać głosów, które zwracały się do was, aby powstrzymać was w waszym 

szaleńczym biegu, i dotarliście do krawędzi przepaści, gdzie macie zamiar wpaść i zabrać ze sobą 

waszych braci. 

55 Któż z was może sobie wyobrazić głębię tej otchłani, którą rozdarliście z taką nienawiścią i 

deprawacją? - Nikt, nikt nie może sobie wyobrazić ciemności i cierpienia nagromadzonego przez wieki, 

tysiąclecia i eony w tym ogromnym kielichu cierpienia. 

56 Pytam ludzi tego czasu, którzy uważają się za najbardziej zaawansowanych w całej historii tego 

świata: Z całym swoim obdarowaniem, nie znalazłeś formy czynienia pokoju, osiągnięcia władzy i 

osiągnięcia dobrobytu bez zabijania, niszczenia lub zniewalania swoich sąsiadów? Czy myślisz, że twój 

postęp jest prawdziwy i rzeczywisty, kiedy moralnie taplasz się w błocie, a duchowo błądzisz w 

ciemności? Nie zwalczam nauki, gdyż sam dałem ją człowiekowi; sprzeciwiam się natomiast celowi, w 

jakim ją czasami wykorzystujecie. 

57 Chcę, abyście byli wielcy w zrozumieniu i mądrzy w naukach, którymi was otoczyłem, ale zawsze 

miejcie sumienie jako latarnię we wszystkich waszych krokach w życiu. Wtedy nie tylko zobaczycie jak 

rozwijają się zdolności waszego ducha, ale również zobaczycie jak zdrowie i siła wstępują w wasze ciało. 

58 Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem 

Bożym", przez co chciałem was nauczyć, że w waszej istocie jest coś, czego nie możecie zaspokoić 

jedynie tym, co posiadacie na tym świecie, lecz aby to zaspokoić, musicie szukać tego, co jest poza tym, 

co materialne, to znaczy tego, co znajduje się jedynie w doskonałej sferze, z której wypływa duch: w 

Bogu. 

59 Ani przez chwilę nie umknęło ci moje światło. Ale wy jesteście jak te zimne płyty kamienne, 

którymi pokryte są groby, które na chwilę się rozgrzewają, by zaraz znowu się ochłodzić. 

60 Moja moc i Moja cierpliwość są niewyczerpane, a jeśli chcecie, abym dał wam jeszcze jeden 

dowód miłości na skraju przepaści, udzielę go wam. Ale muszę wam powiedzieć, że w tej nieskończonej 

miłości, którą wam teraz po raz kolejny udowadniam, będzie obecna Moja mądra i nieubłagana 

sprawiedliwość. 

61 Aby sobie pomóc, musicie mieć wiarę we Mnie, ale bądźcie czujni i gotowi do walki. Bądźcie 

wojownikami, ale nie tych, którzy niszczą życie swoich bliźnich, ale tych, którzy budują z miłością, z 

moralnością, z pokojem i dobrymi uczynkami. 

62 Nie pozwólcie, aby potrzeby lub ucisk spowodowały, że wpadniecie z powrotem w 

materialistyczny sposób życia. Przeciwnie, w obliczu pokus i prób wznieście się z duchowością. Zaprawdę 

powiadam wam, jeśli umiecie wykorzystać te próby i zmienne koleje losu, będziecie mogli wznieść się 
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przez nie do wyższego życia i stać się odważnymi, szlachetnymi, żarliwymi uczniami miłości waszego 

Ojca. 

63 Mężczyznom i kobietom, którzy są obecni jako ojcowie i matki rodzin przy Moim słowie 

nauczania, mówię, aby uzbroili się w odwagę, w światło i pokój, gdyż wielkie wydarzenia nadchodzą na 

ziemię, a oni muszą pozostać opanowani na swoich stanowiskach. 

64 Zawsze szukajcie tego, co da waszym dzieciom poczucie honoru i siły, i trzymajcie z dala od ich 

drogi błędy, które mogą być dla nich przeszkodą. 

65 Nie zapomniałem o obietnicach, które mi złożyliście, że odwrócicie się od dążeń materialnych i 

powrócicie na drogę duchową, która jest prawem miłości i miłosierdzia i którą zawsze oświetla światło 

waszego sumienia. 

66 Konieczne jest, abyście - gdy wasze kroki na tej drodze staną się bezpieczne - zapomnieli o sobie, 

aby zwrócić uwagę na potrzeby waszych braci. 

67 Wtedy doświadczycie, że w tych wszystkich, którym pozwoliliście przejść obojętnie, był gorzki 

kielich cierpienia, rana lub ciężki krzyż. 

68 Jak wiele jest serc, które płaczą w milczeniu nad swoimi cierpieniami, a nikt tego nie zauważa! Jak 

wiele goryczy kryje się za uśmiechem, którego nie umiesz zinterpretować! Ale ja, który czuję każdą 

udrękę i ból i czytam serca, mówię do ciebie: Przygotujcie się, abyście mogli rozwinąć intuicję i czytać w 

waszych braciach, ponieważ serca nie zawsze będą otwarte, aby pokazać wam swój ból. 

69 Z powodu tego skrytego lamentu, tego wewnętrznego płaczu, tego smutku, który nie ujawnia się 

na twarzy cierpiących, konieczne jest przeniknięcie serc, a to można uczynić jedynie przez uduchowienie, 

które sprawia, że rozkwita w was miłość. 

70 O, gdybyście wiedzieli, że mimo całej waszej biedy możecie dać i zrobić tak wiele! Lecz wciąż 

jesteście tak materialnie nastawieni, że wielu z was wierzy, że tylko za pomocą pieniędzy można czynić 

dobre uczynki. Dlatego musiałem przyjść do ciebie, aby ci powiedzieć, że nie jest dobrze, abyś płakał z 

bólu, głodu i nieszczęścia, nie zdając sobie sprawy, że jesteś zgięty przez ciężar skarbu, który nosisz bez 

świadomości tego. 

71 Nie, wy ludzie, to nie tylko ciężar waszych grzechów was przygniata. Rzecz w tym, że ciało twoje, 

coraz bardziej osłabione w namiętnościach i walkach tego życia, nie jest w stanie oprzeć się sile, mocy 

swego ducha, który walczy o uwolnienie swej materii ze swych słabości. 

72 Pamiętaj o nocy, w której narodziłem się jako człowiek: Było zimno i ciemno, ale nie tak bardzo 

jak w sercu ludzkości o tej porze. Podczas gdy Mój Duch był wypełniony radością tej nocy, ponieważ On 

przyszedł, aby zamieszkać wśród ludzi, oni spali w głębokim śnie, nieczuli na Moją obecność, nie 

wiedząc, że Obiecany przyszedł. Wtedy rozpoczęła się Moja droga cierpienia. 

73 Słoma, która służyła za kołyskę dla noworodka, i ciepło niewymagających zwierząt były jedynymi 

rzeczami, jakimi dysponowała ta rodzina w chwili Mojego przybycia. 

74 Uważacie, że przyroda jest nieczuła na Boskie przejawy, lecz jest to błąd ludzki, gdyż poza wami 

wszystko, co zostało stworzone, od największego do najmniejszego, podlega Mojemu Prawu, od którego 

nie może odstąpić. Tylko człowiek, który został ukształtowany inaczej niż wszystkie stworzenia, 

ponieważ posiada ducha, sumienie i wolność woli, jest tym, który pozostaje niewrażliwy na Moją 

Boskość. 

75 Dlaczego masz utwardzone serce do takiego stopnia, że nie czujesz obecność Ojca, ani nie 

słyszysz jego głos? - Z powodu twojej wolnej woli. Teraz nie przyszedłem jako człowiek, a jednak 

odczułem chłód bezdusznego serca, z jakim przyjęła mnie ludzkość. 

76 Nie myślcie, że w tym miejscu na ziemi, gdzie słyszycie to słowo, jest jedyne miejsce, gdzie Ja 

znajduję się z Moimi dziećmi. Bo zaprawdę powiadam wam, Moje przejawianie się w różnych formach 

jest uniwersalne. 

77 Eliasz, który dał się poznać wśród was jako prekursor Mojego przepowiadania przez umysł ludzki, 

przyszedł nie tylko na tę ziemię, gdzie mieszkacie. Przechodził z jednego miejsca na ziemi do drugiego, 

ogłaszając Nową Erę i zwiastując nadejście Królestwa Niebieskiego. 
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78 Ze wszystkich stron podnosiły się głosy zwiastujące Moje przyjście do was: przyroda wstrząsnęła 

ziemią, nauka zachwycała się nowymi objawieniami, świat duchowy rzucił się na ludzi, a jednak ludzkość 

pozostała głucha na te głosy, zwiastuny nowej epoki. 

79 Powódź boskiego światła zstąpił, aby doprowadzić ludzi z ich ciemności. Lecz ci, samolubni i 

zmaterializowani, dalecy od dążenia do doskonałości duszy, do moralnej poprawy ich życia na ziemi, 

używali tego światła do tworzenia tronów i chwały, wygód i rozkoszy dla ciała, a jeśli uznali to za 

konieczne, używali broni do niszczenia życia swoich bliźnich. Ich oczy zostały oślepione przez 

intensywność Mojego światła, a ich próżność stała się ich zgubą. Ale mówię wam, że przez to właśnie 

światło znajdą prawdę, odkryją drogę i zbawią się. 

80 Ci, którzy byli w stanie przyjąć to światło w swoich umysłach i zaakceptowali je jako Boskie 

poselstwo, spowodowali, że ich sumienie kierowało ich krokami i służyło jako przewodnik dla ich 

uczynków. Mieli bowiem przeczucie, że Pan przyszedł ponownie i że jest z ludźmi. 

81 Przedstawiciele różnych sekt i wyznań nie chcieli mnie przyjąć, ich serce, ich godność i ich 

fałszywa wielkość uniemożliwiają im przyjęcie mnie w duchu. Dlatego na całej ziemi powstały grupy, 

bractwa i stowarzyszenia tych, którzy czują obecność Nowej Ery, którzy szukają samotności, aby się 

modlić i otrzymywać natchnienia Pana. 

82 Wy, dzieci moje, należycie do tych rzesz, które kształtowały się stopniowo pod światłem Boskiego 

natchnienia, choć muszę wam powiedzieć, że to natchnienie, przekształcone w ludzkie słowo, macie 

dzięki łasce. Dlatego należy obserwować, modlić się i medytować dużo, tak aby nie wpaść w błąd lub 

przegapić cel tej duchowej nauki. 

83 Co może Cię zepsuć na szlaku? - Próżność, ludu mój. 

84 Zaprawdę powiadam wam, to natchnienie zatriumfuje wśród pokornych, wśród miłosiernych i 

wśród tych, którzy pragną prawdy, sprawiedliwości i pokoju. 

85 Pokój i siła, które zdobędziesz w modlitwie, sprawią, że będziesz pilny i niestrudzony w sianiu 

dobra, podnoszeniu upadłych, rozpalaniu wiary i byciu błogosławieństwem i pociechą wśród wszystkich 

narodów ziemi. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 38  
1 Przyjmuję "ostatnich" i napełniam ich tym samym światłem, które dałem "pierwszym", aby mogli 

powstać i głosić Moją naukę. 

2 Krótki jest czas, w którym jeszcze usłyszycie moje słowo, ponieważ zapowiedziałem wam, że 

przestanę do was mówić w 1950 roku, a po tym czasie mój głos nie będzie już brzmiał przez ludzki umysł. 

Ci, którzy to usłyszeli i uwierzyli, będą czuli się zadowoleni i silni, ale ci, którzy wątpili w to po 

usłyszeniu tego, będą zdezorientowani. Natomiast wielu, którzy nigdy mnie nie słyszeli, będą szukać 

moich uczniów, aby zapytać ich o to, czego nauczyli się od Mistrza. 

3 Szukajcie światła, a ten, kto je posiada, niech pomoże wszystkim, którzy chodzą w ciemnościach, 

znaleźć je. Dla tego, kto w tym życiu ma pomieszane pojęcia, zamieszanie jest jeszcze większe, gdy 

wchodzi w duchową dolinę. Dlatego w tych trzech czasach pomagałam wszystkim Moim dzieciom i 

wskazywałam im drogę, po której powinni wznieść się poprzez rozwój swojego ducha. 

4 Z życia duchowego objawiłem wam wszystko, co stopniowo jesteście w stanie pojąć. Dziś pokażę 

wam jeszcze głębszą stronę tej wiedzy. 

5 Oto czas, o którym wam przepowiedziałem, że ujrzy mnie każde oko. Każdy duch będzie Mnie 

słyszał, a kiedy ta Nauka zostanie zrozumiana przez ludzkość, ludzie nie będą już popadać w 

bałwochwalstwo lub fanatyzm, ponieważ nauczą się wznosić swego ducha do Mnie z prostotą i czystością, 

jaką daje uduchowienie. 

6 Powoli duch ludzi budzi się, gdy słyszą w głosie swego sumienia echo niebiańskiego dzwonu. Jest 

to duch Eliasza, jest to głos tego, który woła na pustyni, niewidzialnego posłańca tych czasów, który jak 

pasterz z miłością wzywa swoje owce, aby posłusznie weszły do zagrody pokoju, która na nie czeka. 

7 Kto uważa za dziwne, że opuszczam Moje Królestwo, aby szukać grzeszników, ten naprawdę 

Mnie nie zna. Pozostawiam za sobą sprawiedliwych, bo oni są zbawieni i posiadają wszystko. Przychodzę 

do wydziedziczonych, zagubionych i splamionych, bo oni też są Moimi dziećmi, które kocham jak 

sprawiedliwych, i bo chcę ich przyprowadzić do Mojej ojczyzny, aby mogli cieszyć się swoim Ojcem. 

8 Gdybym kochał tylko sprawiedliwych i gardził grzesznikami, czy twoje sumienie myśleć, że 

Ojciec działał sprawiedliwie? 

9 Ukazuję wam sposób, w jaki powinniście zmyć wasze plamy i usprawiedliwić się przede mną: 

Poprzez czynienie dobra swoim braciom i praktykowanie dobroczynności w różnych formach. 

Już dziś możesz przekazać to, czego się nauczyłeś. Możecie też odwiedzać chorych i dawać im balsam w 

Moje imię z waszą miłością, ponieważ w waszej wierze znajdziecie władzę uzdrawiania, a wasze 

miłosierdzie będzie najlepszym balsamem. Niech nikt nie wątpi, czy ma do tego dar, czy nie. 

10 Nie miej skrupułów, aby udzielać pomocy charytatywnej, ponieważ uważasz, że jesteś biedny. 

Kiedy Jezus był ze swoimi uczniami w Drugiej Erze, dał im tę przypowieść: "Pewien celnik wszedł do 

świątyni i zostawił monetę jako jałmużnę. Wtedy pewien dobrze ubrany faryzeusz dał siedem pieniędzy, 

upuszczając jeden po drugim, aby to, co uczynił, mogło być zauważone i aby wszyscy widzieli, że jego 

dar był duży. Później chora i uboga kobieta uklękła do modlitwy, a następnie położyła dwie monety o 

niewielkiej wartości, które były wszystkim, co posiadała. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Oto ten, 

kto chciał dać więcej, dał mniej, a ta, która dała mniej, dała więcej, bo dała wszystko, co posiadała, a więc 

i chleb, który miała jeść tego dnia." 

11 Wam, którzy mnie słuchacie, uświadomię, jak wiele nosicie w sobie, abyście nigdy nie czuli się 

potrzebni wobec prawdziwie potrzebujących. 

12 Jesteście tymi, o których kiedyś mówiono, że żyją w wieku Ducha Świętego. Jest to Wiek Światła, 

w którym każdy duch otworzy swoje oczy na prawdę. już Mój sierp zaczął wyrywać chwasty z 

korzeniami; nie dziwcie się, że przyszedłem. Nie dziwcie się, że przyszedłem w czasie, gdy świat jest 

ogarnięty wojnami; to było przepowiedziane. 

13 Ludzie widzieli tyle światła przez naukę, że zostali zaślepieni. Ale kiedy ta ślepota się skończy, 

dzięki Mojemu miłosierdziu poznają prawdziwą drogę i na niej spotkają Mnie, wyzwalającego i 

ratującego zagubionych, jak pasterz czyni z zagubionymi owcami. 
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14 W tym czasie nie stałem się człowiekiem wśród was, przyszedłem tylko jako światło, które 

posyłam z Mojego Królestwa do waszego ducha. Z nieskończoności inspiruję cię, aby jutro twój duch 

mógł wznieść się do mnie w swojej modlitwie. 

15 Dzisiaj musicie dopilnować, aby wasza dusza oczyściła się przez wasze wyposażenie i abyście 

czuli Moją Obecność pośród was. Uduchawiajcie się, byście umieli otrzymać to, o co prosicie, a czego dla 

mnie nigdy nie będzie za wiele. Nie zapominajcie o potrzebach waszej duszy, która jest obciążona przez 

wymagania waszego ciała. Uznajcie, że najbardziej brakuje wam Boskiej Instrukcji i teraz, gdy płynie ona 

obficie w tej formie, szukajcie jej, zgłębiajcie ją i stosujcie ją w uczynkach miłości do waszych braci. 

16 Chcę widzieć w was zrozumienie Mojej nauki i poprawę waszego życia, abyście strzegli tego 

dzieła, które wam objawiłem, jak klejnotu bezcennej wartości, abyście nie próżnowali w posiadaniu tej 

łaski, nie odmawiali jej nikomu, kto jej potrzebuje, a już na pewno nie czerpali z niej korzyści 

materialnych. 

17 Zaprawdę powiadam wam: Świątynia szóstej pieczęci nigdy nie będzie targowiskiem ani jaskinią 

zbójców. To Sanktuarium, które jest w duchu, trzyma swoje bramy otwarte, aby wszystkie Moje dzieci 

mogły do niego wejść. Tam grzesznik znajdzie zbawienie, znikną nienawiści, pragnienie zemsty i złe 

skłonności. 

18 Jesteście przygotowywani w tym czasie, abyście mogli głosić tę Dobrą Nowinę z prawdziwą wiarą 

i odwagą. Chcę też, aby interpretacja, jaką nadajesz Mojemu słowu, była poprawna, aby twoje czyny były 

głośniejsze. Nie chcę, aby wśród Moich uczniów byli fanatycy, purytanie czy entuzjaści, lecz aby 

wzniesienie waszego ducha było wewnętrzne, a wszystkie wasze zewnętrzne czyny proste i naturalne; aby 

ten lud, gdy rozmnoży się jak gwiazdy na niebie i jak piasek na morzu, składał się z prawdziwych uczniów 

Mojej duchowej nauki, aby byli tłumaczami słowa, które usłyszeli, i byli tymi, którzy swoimi uczynkami 

świadczą o prawdzie Mojej nauki. 

19 Nie lękajcie się czasu, kiedy będziecie musieli mówić, nie ufajcie ani mnie, ani sobie. 

Powiedziałem wam, że w godzinie próby nie powinniście zastanawiać się nad tym, co powiecie, że wasza 

wiara i duchowe wzniesienie wystarczą, aby Moje Boskie światło przemówiło przez wasze usta. Jeśli 

ludzie będą cię prosić o wyjaśnienie lub usprawiedliwienie otrzymanego natchnienia, Ja sprawię, że 

zrozumiesz prawdę Moich objawień, abyś mógł je wyjaśnić swoim braciom. 

Wśród posłańców będą Moi prorocy z misją przebudzenia ludu. Ale oni nie zrobią to, co prorok Jonasz 

zrobił, który udał się do pogańskiego i grzesznego miasta, aby ostrzec go, ogłaszając jego mieszkańców 

klęski, cierpienia, plagi i choroby, jeśli nie odnowić się. Gdy nadszedł czas wypełnienia się jego 

proroctwa, zobaczył z wielkim zdumieniem, że jego słowa nie zostały zrealizowane, bo zamiast 

nieszczęścia, jak zapowiedział, że ludzie cieszyli się pokojem, zdrowiem i dobrobytem. 

Wtedy prorok oddalił się w samotności zawstydzony i tam rozmawiał ze swoim Panem, mówiąc Mu: 

"Dlaczego nie spełniło się słowo, które włożyłeś w moje usta? Oto zamiast być uznanym przez tych ludzi 

za Twego proroka, oni uważają mnie za oszusta." 

Ale wtedy usłyszał głos Ojca, który mu odpowiedział: "Posłałem cię, abyś zapowiedział nawiedzenia, 

które miałyby nastąpić, gdyby ci ludzie byli głusi na Moje słowo. Jednak słuchali cię i nawrócili się, 

obalając swoich fałszywych bogów i klękając, by oddać mi pokłon, płacząc ze świadomością swoich 

przewinień i oczekując mojego wyroku z trwogą. 

20 Widziałem je przygotowane, a zamiast cierpienia zesłałem im radość i pokój. Czy myślisz, że 

tylko po to, by wypełnić Twoje słowo, tak jak je rozumiesz, powinienem skrzywdzić tysiące? Jeśli nie 

sympatyzujesz z jednym z nich - sympatyzuję ze wszystkimi! Słowo, które dałeś, zostało uczynione, aby 

mogli się odnowić, a tym samym uniknąć nawiedzenia. Nawrócili się, a zatem zobaczcie, jak są tam pełni 

radości i wiary w prawdziwego Boga!". 

21 Pamiętajcie o tych naukach, uczniowie, są to przykłady, które przydadzą się wam na waszej 

ścieżce. W tobie spoczywają dary duchowej wizji, proroczych snów i intuicji, abyś zawsze widział swoją 

drogę oświetloną i czynił swoich braci czujnymi. 

22 Waszym zadaniem jest ostrzegać, budzić, ogłaszać. Ale pamiętajcie, że jeśli wasi bracia będą się 

modlić, będą mogli zmienić bieg wydarzeń. Ale nie powinniście czuć się oszukani z tego powodu, ani nie 

powinniście tracić wiary. Wasze przeznaczenie jest ograniczone do zapobiegania cierpieniu i czynienia 

pokoju. Jeśli osiągniesz taki rezultat dzięki swoim prezentom, możesz być zadowolony. Módlcie się o 
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pokój dla ludzkości, wszyscy razem stwórzcie sanktuarium, w którym wasi bracia będą mogli znaleźć 

zbawienie, pokój i natchnienie. 

23 Przyjdźcie i jedzcie z tego chleba, którym jest Moje Słowo, abyście karmiąc waszego ducha Moją 

łaską, mogli ugasić wśród was Moje pragnienie miłości. Ilekroć miłowaliście swoich braci, Mnie 

miłowaliście; gdy przebaczyliście swoim nieprzyjaciołom, pojednaliście się ze Mną, a na ołtarzu waszej 

wiary składacie ofiarę ze swoich zasług, ofiarę zawsze miłą Mojej Boskości. 

24 Usłysz: Ja jestem Tym, który ukształtował cię na swój obraz i podobieństwo. Jestem jedynym 

Bogiem, nikt nie istniał przede mną, Duch mój nie został stworzony, jestem wieczny, zawsze byłem i 

zawsze będę. 

25 Objawiłem wam Moją Istotę i Trójcę, która istnieje we Mnie, tę Trójcę, którą rozpoznajecie w 

Ojcu, który jest Jehową, który dał wam Prawo w Pierwszej Erze, w Słowie, które nauczyło was miłości 

przez Jezusa w Drugiej Erze, i w Duchu Świętym, który napełnia was światłem i mądrością i wyjaśnia 

wam wszystkie objawienia w tej Trzeciej Erze, w której rodzi wibracje w każdym duchu i objawia się 

wśród was poprzez ludzki umysł. 

26 Ojciec, przez usta swoich proroków, zapowiedział przyjście Chrystusa, a Jezus zapowiedział 

objawienie się Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Są to trzy fazy przejawiania się, poprzez które dałem się 

poznać ludzkości - jako Prawo, Miłość i Mądrość; trzy sposoby przejawiania się i jeden Bóg, trzy sposoby 

działania i jedna Wola, jedna Miłość. 

27 Jeśli Ojciec jest wieczny, to i Syn jest wieczny, ponieważ Boskie Słowo, które przemówiło w 

Jezusie, zawsze było w Ojcu. Duch Święty jest wieczny, ponieważ jest On Mądrością Bożą, która zawsze 

była w Nim. A zatem, gdy ukształtowałem człowieka na Mój obraz i podobieństwo, przez co mówi się, że 

w nim istnieje obraz tej Trójcy, dałem mu trzy składniki bytu, to jest ciało, duszę i ducha. Jest to istota 

utworzona z trzech podstawowych składników: materialnego - ciała, duchowego - duszy i Boskiego - 

ducha. 

28 W najbardziej wywyższonym miejscu waszej duszy świeci iskra Mojej boskiej inteligencji, która 

jest waszym duchem, dlatego jesteście w prawdzie dziećmi Mojego ducha. 

29 Chciałem, abyście mieli udział w szczęściu bycia ojcem, dlatego uczyniłem was rodzicami ludzi, 

abyście dali formę takim istotom, które będą do was podobne i w których wcielą się istoty duchowe, które 

wam posyłam. Ponieważ w Boskim i Wiecznym istnieje miłość macierzyńska, chciałem, aby w życiu 

ludzkim istniała istota, która by ją ucieleśniała, a tą istotą jest kobieta. 

30 Na (pewnym) początku życia, istota ludzka została podzielona na dwie części i w ten sposób 

powstały dwie płcie, jedna - mężczyzna, druga - kobieta; w nim siła, inteligencja, godność, w niej czułość, 

wdzięk, piękno. Jeden - ziarno, drugi - żyzna ziemia. Zobacz tutaj dwie istoty, które tylko zjednoczone 

mogą czuć się kompletne, doskonałe i szczęśliwe. W swojej harmonii będą tworzyć jedno "ciało", jedną 

wolę i jeden ideał. 

31 Gdy związek ten jest inspirowany sumieniem i miłością, nazywa się małżeństwem. 

32 Prawo małżeńskie zstąpiło jako światło, które przemówiło przez sumienie "pierwszych "*, aby 

mogli rozpoznać, że związek mężczyzny i kobiety oznacza przymierze ze Stwórcą. Owocem tego związku 

było dziecko, w którym płynęła krew jego rodziców, jako dowód, że to, co jest połączone przed Bogiem, 

nie może być rozwiązane na ziemi. 
* O Izraelitach po raz pierwszy 

33 To szczęście, które odczuwają ojciec i matka, gdy urodzili dziecko, jest podobne do tego, którego 

doświadczył Stwórca, gdy stał się Ojcem, dając życie swoim ukochanym dzieciom. Później, kiedy dałem 

wam prawa przez Mojżesza, abyście mogli zrozumieć, że macie prawo wyboru i nie pożądać żony 

bliźniego, stało się tak dlatego, że ludzie, na mocy swej wolnej woli, zbłądzili na drogę cudzołóstwa i 

namiętności. 

34 Po upływie tego czasu przyszedłem na świat w Jezusie i wywyższyłem małżeństwo, a wraz z nim 

ludzką moralność i cnotę, przez Moje łaskawe pouczenie, które jest zawsze prawem miłości. Mówiłem w 

przypowieściach, aby Moje słowo było niezapomniane, a małżeństwo uczyniłem instytucją uświęconą. 

35 Teraz, gdy jestem wśród was na nowo, proszę was, mężczyźni i kobiety: Co zrobiłeś z 

małżeństwa? Jakże niewielu potrafi udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi! Moja święta instytucja 
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została sprofanowana; z tego źródła życia wypływa śmierć i ból. Na czystej bieli tego arkusza prawa są 

plamy i znaki męża i żony. Owoc, który powinien być słodki, jest gorzki, a kielich, który piją mężczyźni, 

jest pełen żółci. 

36 Zbaczacie z Moich praw, a kiedy się potykacie, pytacie siebie z trwogą: Dlaczego jest tyle bólu? 

Ponieważ pożądliwości ciała zawsze podsłuchiwały głos sumienia. Teraz ja pytam ciebie: Dlaczego nie 

masz pokoju, skoro dałem ci wszystko, co jest konieczne, abyś był szczęśliwy? 

37 Rozpostarłem niebieski płaszcz na firmamencie nieba, abyście mogli pod nim budować swoje 

"gniazda miłości", abyście tam, z dala od pokus i uwikłań świata, żyli z prostotą ptaków; w prostocie 

bowiem i w szczerej modlitwie można odczuć pokój Mojego Królestwa i objawienie wielu tajemnic. 

38 Mężczyźni, jeśli towarzysz, którego wybraliście jest jak ziemia jałowa, która nie dała wam 

żadnego owocu, wyruszyliście na poszukiwanie nowej ziemi, zapominając, że powinniście być oddani 

swojemu przeznaczeniu i obowiązkowi pokuty. Dlaczego obwiniacie los za próby i cierpienia, które 

napotykacie w waszym małżeństwie, skoro sami wybraliście tę drogę? 

39 Każdy, kto jednoczy się w małżeństwie przed Moją Boskością - nawet jeśli jego związek nie jest 

potwierdzony przez żadnego duchownego - zawiera ze Mną pakt, umowę, która pozostaje zapisana w 

Księdze Bożej, w której zapisane są wszystkie losy. 

40 Kto może wymazać stamtąd te dwa splecione ze sobą nazwiska? Któż może utracić na świecie to, 

co zostało zjednoczone w Moim Prawie? 

41 Gdybym was rozdzielił, zniszczyłbym Moje własne dzieło. Jeśli prosiliście Mnie o zjednoczenie 

na ziemi, a Ja wam je dałem, dlaczego więc nie dotrzymujecie swoich ślubów i nie zaprzeczacie swoim 

przysięgom? Czy to nie jest kpina z Mojego Prawa i Mojego Imienia? 

42 Do was, bezpłodne kobiety, Mistrz mówi: Bardzo pragnęłyście i prosiłyście, aby wasze łono stało 

się źródłem życia, i miałyście nadzieję, że pewnego wieczoru lub pewnego ranka odezwie się w was 

pulsowanie czułego serca. Ale minęły dni i noce, a z twego łona uszedł tylko szloch, bo żadne dziecko nie 

zapukało do twych drzwi. 

43 Ilu z was, którzy Mnie słuchacie, a których nauka pozbawiła wszelkiej nadziei, będzie musiało stać 

się płodnymi, abyście uwierzyli w Moją moc i aby wielu mogło Mnie rozpoznać przez ten cud. Obserwuj i 

bądź cierpliwy. Nie zapominaj Moich słów! 

44 Ojcowie rodzin, unikajcie błędów i złych przykładów. Nie wymagam od Ciebie perfekcji, tylko 

miłości i troski o Twoje dzieci. Przygotujcie się duchowo i fizycznie, gdyż w Zaświatach wielkie legiony 

duchów czekają na moment, by stać się ludźmi wśród was. 

45 Chcę nowej ludzkości, która będzie wzrastać i mnożyć się nie tylko w liczbie, ale i w cnotach, tak 

aby ludzie widzieli, że obiecane miasto jest blisko, a ich dzieci dosięgną, by zamieszkać w Nowym 

Jeruzalem. 

46 Chcę, aby ziemia była wypełniona ludźmi dobrej woli, którzy są owocami miłości. 

47 Zniszcz Sodomę i Gomorę tego wieku, nie pozwól, aby twoje serce przyzwyczaiło się do ich 

grzechów, i nie bądź taki jak ich mieszkańcy. 

48 W ten sposób przygotowuję was w Trzecim Czasie, bo przyjdą tłumy, które wam zapowiedziałem. 

49 Niech każdy przyjmie rolę, która do niego należy, a więc teraz posłuchajcie mojego pouczenia w 

przypowieści: 

50 "Przed Bogiem był duch pełen światła, czystości i niewinności, który powiedział do swego Pana: 

"Ojcze, powiedz mi, jakie jest moje zadanie, bo pragnę Ci służyć". A Pan odpowiedział mu z miłością: 

"Bądź cierpliwy, Ja zjednoczę na świecie mężczyznę i kobietę, a z ich związku narodzi się syn, w którego 

się wcielisz, abyś jako ludzkie dziecko zdobył doświadczenie w próbach świata i abyś mógł odczuć 

czułość matki i miłującą pomoc bliskiego ci ojca." 

51 Duch się cieszył i czekał. Tymczasem Pan połączył mężczyznę z kobietą więzami miłości i w ten 

sposób (zjednoczony) wysłał ich na drogę życia. - — 

52 Nowa istota zakiełkowała w łonie kobiety, a następnie Bóg posłał tego ducha, aby przyjął ciało w 

tym ciele, a w dziewiątym miesiącu ujrzał światło dzienne. 

Matka promieniała z radości, a ojciec patrzył na niego z dumą. Ten syn był dziełem ich obojga, był 

owocem ich miłości. Kobieta czuła się silna, a mężczyzna czuł się trochę jak jego stwórca. Oboje oddali 

się opiece tego czułego serca. 
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53 Duch, który ożywiał syna, rozpromienił się, gdy zobaczył słodkie spojrzenie matki i żarliwą, ale 

kochającą twarz ojca. 

54 Czas mijał, a ojciec, walcząc o życie, oddalił się od miłosnego gniazdka, zbłądził i szedł tak 

daleko, że zgubił drogę i zostawił strzępy swojej szaty w ciernistych krzakach. Jadł trujące owoce i 

wyrywał kwiaty, które znalazł na swojej drodze. Czując się źle i nisko, przypomniał sobie o bliskich, 

których zostawił. Próbował wrócić i ich szukać, ale brakowało mu sił. Wtedy zebrał wszystkie swoje siły i 

wlokąc się, zataczając się na długiej drodze, dotarł do bram swojego domu. Jego żona przyjęła go w 

ramiona ze łzami w oczach; jego syn był chory i umierający. 

55 (22) Ojciec, patrząc na umierającego syna, błagając Boga o miłosierdzie dla jego wyzdrowienia, 

rozpaczliwie rwał włosy i bluźnił. Jednak duch ten odłączył się od jego ciała i udał się na tamten świat. 

Rodzice pozostali zrozpaczeni, obwiniając się po kolei o nieszczęście, które ich spotkało: on, bo odszedł; 

ona, bo nie potrafiła go zatrzymać. 

56 Kiedy ten duch znalazł się w obecności Stwórcy, powiedział: "Ojcze, dlaczego zabrałeś mnie z 

ramion tej słodkiej Matki, której moja nieobecność sprawiła, że szlochała i rozpaczała?". Na to Pan mu 

odpowiedział: "Czekaj, bądź cierpliwy, bo powrócisz na nowo na to samo łono, gdy ci poznają swoje 

błędy i zrozumieją Moje Prawo." 

57 Mężczyzna i kobieta nadal żyli w jedności, samotnie, wewnętrznie żałując swoich przewinień, 

kiedy ponownie zostali zaskoczeni przez znaki nowego dziecka. Bóg sprawił, że duch powrócił na nowo 

do tego łona i powiedział mu: "Bądź w tym ciele przygotowującym się do życia i odśwież się ponownie w 

tym łonie." 

58 Rodzice, którzy uważali pierworodnego za zaginionego, nie wiedzieli, że powrócił on do ich 

grona. Ale pustkę po pierwszym synu wypełnił drugi, na łono domu powróciła radość i pokój, matka znów 

się uśmiechnęła, a ojciec również się ucieszył. 

59 Teraz człowiek obawiał się odejść od swoich, i podjął starania, aby pielęgnować je z miłością, 

podczas gdy on pozostał z nimi. Ale czas sprawił, że zapomniał o swoich doświadczeniach z przeszłości, a 

skuszony przez złych przyjaciół, wpadł w wadę i pokusę. Żona robiła mu wyrzuty i zaczęła go odrzucać; 

dom zamienił się w pole bitwy. Wkrótce mężczyzna leżał pokonany, chory i osłabiony, podczas gdy 

kobieta zostawiła dziecko samo w kołysce i udała się na poszukiwanie chleba dla niewinnego dziecka i 

jedzenia dla tego towarzysza, który nie wiedział, jak ją kochać ani chronić. Cierpiała upokorzenia i 

szyderstwa, znosiła niebezpieczeństwa i opierała się żądzom ludzi o złych zamiarach, i w ten sposób 

zdobywała chleb powszedni dla swoich krewnych. 

60 Bóg zmiłował się nad niewinnym duchem i jeszcze zanim otworzył oczy na światło rozumu, 

wezwał go ponownie. Ale kiedy duch znalazł się przed swoim Panem, powiedział do Niego z bólem: 

"Ojcze, znowu wyrwałeś mnie z ramion tych, których kocham. Zobacz, jak ciężki jest mój los! Teraz 

proszę Cię, pozwól mi pozostać albo na ich łonie, albo na Twoim na zawsze; ale nie pozwól mi być więcej 

ciągniętym w tę i z powrotem, jestem zmęczony." 

61 Kiedy mężczyzna ocknął się z apatii, ujrzał nowy obraz bólu: żonę płaczącą bezsilnie u wezgłowia 

łóżka, na którym leżał martwy drugi syn. Mężczyzna chciał odebrać sobie życie, ale żona powstrzymała 

go mówiąc: "Nie odbieraj sobie życia, wstrzymaj rękę, uświadom sobie, że sami jesteśmy przyczyną tego, 

że Bóg zabiera nam dzieci." Mężczyzna uspokoił się, zdając sobie sprawę, że w tych słowach jest światło 

prawdy. 

Dni mijały i przynosiły pokój tym sercom, które z bólem wspominały swoje dzieci, które odeszły, a 

które były radością tego domu, który odtąd pogrążał się w pustce. 

62 Wtedy Duch zapytał swego Pana: "Ojcze, czy poślesz Mnie znowu na ziemię?". "Tak", powiedział 

mu Pan, "i tak często, jak to będzie konieczne, aż te serca będą wypolerowane na gładko". - Kiedy wcielił 

się ponownie, jego ciało było chore, ponieważ jego matka była chora i jego ojciec również. Prosząc o 

ulgę, duch ten podniósł się z łoża boleści do ojca. Tym razem nie ujrzał światła dziennego*, na ustach jego 

rodziców nie było uśmiechu, były tylko łzy. Matka płakała od rana do nocy przy kołysce dziecka, a ojciec, 

pełen wyrzutów sumienia, czuł ból przeszywający jego serce, gdy widział, że syn odziedziczył jego 

własne ułomności. 
Urodził się więc niewidomy na skutek choroby swoich rodziców. 
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63 Krótki był pobyt Ducha w tym chorym ciele, a on powrócił ponownie do obecności Pana. 

64 Samotność znów ogarnęła małżonków, ale ból połączył ich jak nigdy dotąd, ich serca kochały się 

wzajemnie i przyrzekli iść razem aż do końca drogi życia. Mąż wypełniał swoje obowiązki, ona 

opiekowała się mężem i oboje wyzdrowieli z chorób. 

65 Z trudem uwierzyli, że Bóg da im jeszcze jednego syna, ale oto, gdy Pan zobaczył, że zdrowie 

fizyczne i duchowe rozkwitło w tych istotach, zesłał im tego ducha jako nagrodę za samozaparcie kobiety 

i poprawę mężczyzny, a z łona kobiety wyrosło małe ciałko, świeże jak pąk kwiatu, które zalało ten dom 

szczęściem i pokojem. 

66 Mężczyzna i kobieta podziękowali swemu Panu na kolanach, płacząc ze szczęścia, podczas gdy 

ten cierpliwy i posłuszny duch uśmiechnął się przez syna i powiedział do Boga: "Panie, nie oddzielaj mnie 

więcej od moich rodziców". Jest pokój w moim domu, miłość w ich sercach, ciepło w mojej kołysce, 

mleko i miód w piersi mojej matki, chleb na stole. Ojciec mnie pieści, a w rękach ma narzędzia do pracy. 

Pobłogosław nas." I Pan pobłogosławił ich z radością w swoim Duchu, i pozostawił ich zjednoczonych w 

jednym "ciele", w jednym sercu i w jednej woli". (koniec przypowieści). 

67 Dziś powiadam wam: Pijcie z tego wina, z Mojego polecenia, i bądźcie radośni, bo gdy 

zgromadzicie się z Ojcem waszym, będzie uczta w domu Pana. 

68 Ilu z was budzi się do nowego życia, gdy słyszy Moje słowo w tym czasie. Byliście martwi w 

wierze, bo podczas gdy ziemscy lekarze pozbawili niektórych wszelkiej nadziei, kapłani odmówili innym 

uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. 

69 Otworzyliście wasze serca, gdy poczuliście, że Moje Słowo uzdrawia chorych, z miłością 

przebacza grzesznikom, a Mistrz ofiarował wszystkim chleb życia wiecznego. 

70 Widzieliście rzeki niegodziwości na waszej drodze życia, bagna i jałową ziemię, której nikt nie 

potrafił uczynić żyzną. 

71 Widzieliście, jak pola, które kiedyś były żyzne i oferowały światu swoje bogate owoce pokoju i 

szczęścia, teraz zamieniły się w pola krwi, zniszczenia i śmierci. 

72 Jest to konieczne dla Ojca, aby zbliżyć się do swoich dzieci. Ja jestem rosą, która w ciszy nocy 

zstępuje na pola i spada na korony kwiatów. Ale kwiaty, które zwiędły, serca, które porzuciły nadzieję, nie 

są w stanie odczuć Mojej miłości. 

73 Uczniowie, uświadomcie sobie, że Moim pouczeniem wzbudziłem w waszych sercach uczucie 

miłosierdzia, abyście cierpienia ludzi uczynili swoimi i nie byli obojętni na ich konflikty, próby i tragedie. 

74 Zjednoczcie się w myślach i módlcie się za waszych braci. Wysłucham waszych błagań i nagrodzę 

wasze prośby. Jesteście jeszcze zbyt słabi, aby zapomnieć o swoich cierpieniach i zmartwieniach, aby 

myśleć o innych. Mówię do was: Afirmować te próby z odwagą i z ufnością w swoim Panu, bo nie 

odejdzie lub rozpuścić z drogi życia przez recalcitrance lub odrzucenia. Z duchowym wzniesieniem, z 

wiarą, z wewnętrznym spokojem, z drugiej strony, opanujecie najstraszniejsze nawiedzenia. Każde 

ukłucie, każda przepaść, którą pokonasz, pozostawi iskierkę światła w twoim duchu. Ci, którzy umieją 

stawiać czoła swoim próbom z pogodą ducha, poczują, że chwile bólu, które innym wydają się 

wiecznością, staną się krótsze. 

75 To życie jest twoją drogą krzyżową, na którą czasem upadasz, ale jednocześnie czujesz, że nie 

jesteś sam ze swoim krzyżem, ponieważ niewidzialny i kochający pomocnik podnosi cię za każdym 

razem, gdy upadasz, pokonany przez ciężar twojego przeznaczenia. 

Kiedy wilk zbliżył się do ciebie, odpędziłem go. Gdy niedowiarkowie i szpiedzy wtargnęli na łono 

waszych zgromadzeń, aby odkryć wady i oskarżyć was o nie, okryłem was Moim płaszczem czułości i 

zamknąłem usta tych. Kiedy ludzie testowali cię z ich pytaniami, I przedwcześnie umieścić głos Ducha 

Świętego na ustach, ponieważ jeszcze nie przygotował się do przekonania ich słowami światła. 

76 Nie strofuję was, ale w dobroci Mojego Słowa szukajcie nadziei, korekty, a także wyroku. Co by 

się z tobą stało, gdybym schlebiał ci w twoich niedoskonałościach i chwalił cię w twoich grzechach? Czy 

nie tak postępują ludzie z książętami tego świata? - Zawsze dodawałem wam otuchy, gdy widziałem, jak 

gorliwie szukacie waszego postępu duchowego, jak odwiedzacie chorych, nie zważając na godzinę ani na 

to, czy pogoda jest nieprzyjazna, a gdy stawaliście przed sędziami, zachowywaliście spokój i dawaliście 

mi świadectwo słowami prawdy. 



U 38 

64 

77 W ten sposób nauczyliście się, że serca są polami, które musicie uprawiać, i że im bardziej 

rozległe są te pola, tym większe muszą być wasze wysiłki; i że tego, co zasialiście, nie wolno wam 

opuścić. 

78 Wśród was są tacy, którzy pójdą do innych narodów w poszukiwaniu nowych pól do zasiewu. 

Dałem wam uniwersalny język, którym będziecie mogli porozumiewać się między sobą - nie jest to język 

wyrafinowany, którym posługują się ludzkie usta, ale ten, który Duch Święty wyraża przez miłość. 

79 Dla innych nie będzie konieczne odbywanie tych wielkich podróży. Dla nich wystarczy 

przygotować się do okazywania miłosierdzia najbliższym, jak również do dawania światła duchom 

odłączonym, które są zdezorientowane. Biada temu, kto zamyka swoje drzwi na wezwanie tych legionów 

w potrzebie, bo oni nie przebaczą w swoim zamieszaniu! 

80 Sumienny uczeń błogosławi mnie z każdym krokiem, bo czuje, że ciężar jego krzyża jest lekki i 

cieszy się, że może mi służyć. Leniwy czuje się pozbawiony wolności i ugina się pod bardzo dużym 

ciężarem. Nie zakuwam nikogo w kajdany, ani nie czynię z nikogo niewolnika; przeciwnie, daję wam 

prawdziwą wolność, aby ani więzienie, ani śmierć nie zakuły was w kajdany, lecz abyście tam, gdzie 

wielu uważało się za zagubionych, mogli wznieść waszego ducha na nieskończoną drabinę jego ewolucji. 

81 Uczniowie: Czy jesteście gotowi przebaczyć tym, którzy was obrażają? Kim są twoi wrogowie? - 

Zaprawdę powiadam wam, nie wolno wam nazywać wrogami waszych bliźnich! Nie wysyłam cię 

przeciwko ludziom, ale przeciwko ich grzechowi i ignorancji. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 



 

65 

Instrukcja 39  
1 Ja jestem pokojem, który zstępuje na was, bo na świecie widzę tylko chaos. 

2 Czuwajcie i módlcie się, czyńcie to, co dobre, a zniweczycie wojnę przez praktykę miłosierdzia. 

3 Drzewo nauki, tak jak je ludzie pielęgnowali, przynosi gorzki owoc dla ludzkości. A jednak daję 

wam teraz krystaliczną wodę miłości, abyście mogli ją podlewać i doświadczać, jak różne będą owoce, 

które to drzewo przyniesie. 

4 Zanim odkryjecie w Moim nauczaniu tajemnicę pielęgnowania drzewa nauki, będzie ono smagane 

silnymi huraganami, które spowodują, że jego złe owoce spadną do ostatniego i oczyszczą je. 

5 Po tej burzy stopniowo zobaczycie nowe światło świecące w waszym duchu, które znajdzie 

odzwierciedlenie na wszystkich waszych ścieżkach życia. 

6 Żyjecie teraz w czasie sądu. Przypomnijcie sobie, jak często wam mówiłem, że sierp Mojej 

Boskiej Sprawiedliwości niestrudzenie ścina chwasty. 

7 Zarówno nauka, jak i religie czy ludzie władzy, odczują Moją sprawiedliwość. Nic nie pozostanie 

niezbadane przez Moje spojrzenie, ani nie zostanie zważone na Mojej wadze. Od początku istnienia 

ludzkości grzech skazuje na śmierć, a Moje słowo musi się wypełnić. 

8 Kiedy wy, Mój ludu, widzicie na ziemi znaki tych wydarzeń, wznoście się do Mnie w modlitwie, 

jednoczcie się z waszą rodziną w jednej myśli i wysyłajcie waszego ducha jako posłańców Mojej miłości 

do waszych braci, którzy potrzebują pokoju. 

9 Nie wątpcie w moc modlitwy, bo jeśli nie macie wiary w praktykowanie miłości, nie będziecie w 

stanie nic dać swoim braciom. 

10 Czy nie uczyłem was, że nawet rozpętane siły natury mogą usłyszeć waszą modlitwę i uspokoić 

się? Jeżeli oni słuchają głosu Mojego, to dlaczego nie mieliby słuchać głosu dzieci Pańskich, skoro się 

przygotowali? 

11 Już w czasie, gdy byłem z wami na świecie, uczyłem was modlitwy, abyście w chwilach próby 

mogli zjednoczyć się z Ojcem i czerpiąc od Niego siłę, wypełniać swoją misję miłości i miłosierdzia 

wśród ludzi. 

12 Modlitwa jest łaską, którą Bóg dał człowiekowi, aby służyła mu jako drabina do wznoszenia się 

(duchowo), jako broń do obrony, jako książka do nauki i jako balsam do uzdrowienia i wyleczenia się z 

każdej choroby. 

13 Prawdziwa modlitwa zniknęła z ziemi, ludzie już się nie modlą, a gdy próbują to czynić, czynią to 

ustami, zamiast mówić do Mnie duchem, używając pustych słów, obrzędów i sztuk udawania. Jak ludzie 

będą oglądać cuda, jeśli używają form i stosują praktyki, których Jezus nie nauczał? 

14 Konieczne jest, aby prawdziwa modlitwa powróciła między ludzi, i to ja uczę was jej na nowo. 

15 Błogosławiony ten, kto natchniony w swej miłości do innych, służy im jako krok w ich dążeniu ku 

Mnie. Gdy bowiem otworzy oczy, by spojrzeć na siebie, zobaczy siebie blisko Ojca. 

16 Nie pytajcie, co macie czynić, abyście wiedzieli, że wypełniliście swoją misję, bo Moje Prawo 

ogranicza się do tego, że macie się wzajemnie miłować. Zrozumcie, że każdy dzień waszego życia daje 

wam możliwość wykonania tego Boskiego przykazania. 

17 Każdy może wypełnić misję miłości na swój własny sposób. 

Kto kieruje duszami, kto naucza, uczony, gubernator, ojciec rodziny, wszyscy możecie służyć bliźniemu, 

jeśli natchniecie się Moim najwyższym przykazaniem, które mówi do was: miłujcie się wzajemnie. 

18 Wszystko zostanie oczyszczone, wszystko zostanie odnowione, tak, że nowe pokolenia znajdą 

ziemię przygotowaną do wypełnienia ich wielkiego duchowego zadania. 

19 Nie wybierajcie tych, których macie kochać, kochajcie wszystkich bez różnicy. Duchowa miłość 

nie może znać faworyzowania. 

20 Miłość, której was uczę, jest poza miłością do waszych bliskich, poza miłością do waszej ojczyzny 

i poza miłością do samych siebie. 

21 Nie bójcie się, że nie będziecie użyteczni w tym dziele miłości, jeśli myślicie o swoim ubóstwie 

materialnym. Uduchowiajcie się, a nie będziecie potrzebowali dóbr ziemskich, by móc czynić dobro 

swoim bliźnim. Zobacz, jak wybrałem Moich pracowników spośród tego ludu o potrzebujących i prostych 
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umysłach, i uczyniłem ich doradcami, lekarzami i powiernikami tych, którzy cierpią, i że przychodzi się 

do nich w potrzebie pociechy i pokoju. 

22 Niewyczerpanie z ich miłości spłynął balsam uzdrowienia, z ich wcześniej ponętnych ust wyszło 

słowo światła, które poucza, odnawia, porusza wewnętrznie i przekonuje. A co ci robotnicy myśleli, że 

nosili w swoich sercach, zanim objawiłem im ich dziedzictwo? - Nic, czuli się jak wyrzutki, niezdolni do 

praktykowania miłosierdzia i do kierowania sobą. 

23 Zobaczcie, jak przed pokorą tych pracowników pojawiają się bogaci i proszą o pomoc, lekarze o 

konsultację w swoich nierozwiązanych problemach; a ci, którzy kształcili się w dziedzinie wiedzy 

teologicznej lub filozoficznej, przychodzą, aby nauczyć się pierwszej lekcji. Czy nie dziwicie się temu 

cudowi, który dokonał się wśród was? Wtedy już to zrozumiecie, ludzie, i wy, ludzkość, zrozumiecie to. 

Moc i bogactwa ziemi nie wystarczą, aby przynieść wam pokój, aby być użytecznym dla siebie nawzajem 

poprzez zapewnienie pomocy materialnej, jeśli nie nauczysz się kochać. 

24 Kiedy miłość jest w waszym duchu i pozwalacie ją odczuć waszemu bliźniemu, zobaczycie, że 

dzieją się cuda. Zacznijcie praktykować cnoty, wy, którzy pozostaliście nieczuli lub oddaleni od 

miłosierdzia, miłości, dobroci, które są istotą życia duchowego. A jeśli ktoś przychodzi do waszych drzwi, 

wyczerpany pragnieniem, zmęczeniem i głodem, usadźcie go przy waszym stole, nie zastanawiając się, 

czy w skrzyni jest dość chleba. Zapytaj swoje serce, czy robisz to ze szczerą miłością, kiedy zapraszasz 

wędrowca do swojego stołu, z prawdziwym współczuciem. Jeśli tak jest, zobaczycie, że chleb się 

rozmnoży, wszyscy będziecie nasyceni, a w sercu wędrowca zapłonie płomień wiary, by Mi dziękować i 

błogosławić. W swoim życiu uczyni to, co ty uczyniłeś dla niego, ponieważ udzieliłeś mu lekcji miłości 

dostępnej dla najbardziej ograniczonego umysłu. 

25 Bądźcie pokorni, pamiętajcie, że Ja, wasz Bóg, narodziłem się w niskości, a później przykryłem 

Moje Ciało prostym efodem. Dlaczego zawsze marzysz o dobrych ubraniach, a nawet tęsknisz za 

królewskimi szatami? 

26 Twoje królestwo też nie jest z tego świata. To życie jest jak pole bitwy, gdzie idziecie po zasługi, 

aby wejść zwycięsko na podbitą ziemię i otrzymać tam swoją nagrodę. 

27 Nigdy nie opuszczaj krzyża w połowie drogi, nie porzucaj swego zadania, bo to byłoby jak 

odrzucenie broni w bitwie, tchórzliwa ucieczka od walki i rezygnacja z triumfu, który czekał na twego 

ducha. 

28 Ja jestem Drogą doskonałą, w swoim życiu na ziemi zostawiłem wam swoim przykładem Księgę 

Prawdziwego Życia, dzięki której nauce nauczycie się walczyć, by zwyciężać we wszystkich bitwach. Mój 

miecz miłości walczył bez przerwy przeciwko złu i ignorancji ludzkości. Oręż mój nie był zabójczy, nie 

przyniosłem wam śmierci, lecz życie wieczne. Moja łagodność doprowadziła tych, którzy Mnie 

złorzeczyli, do rozpaczy i zamętu, Moje miłosierne przebaczenie pokonało zatwardziałość ich serc, Moja 

śmierć jako człowieka obudziła ich do życia w łasce. Czy nie pamiętacie, że obiecany Mesjasz był 

zapowiadany jako niezwyciężony wojownik? 

29 Nadszedł czas, aby miłość, przebaczenie i pokora wypłynęły z serc ludzi jako prawdziwa broń 

przeciwstawiająca się nienawiści i arogancji. Tak długo, jak nienawiść spotyka się z nienawiścią, a 

arogancja z arogancją, narody będą niszczyć się nawzajem i nie będzie pokoju w sercach. 

30 Ludzie nie chcieli zrozumieć, że szczęście i postęp mogą znaleźć tylko w pokoju, i biegli za 

swoimi ideałami władzy i fałszywej wielkości, przelewając krew swoich braci, niszcząc życie i niszcząc 

wiarę ludzi. 

31 Człowiek, ze swoją dumną nauką, rzuca wyzwanie Mojemu Prawu, a Ja wam mówię, że jeszcze 

raz będę walczył z jego grzechem. Ale człowiek nie znajdzie we Mnie dumnego i wyniosłego sędziego - 

bo to są ludzkie wady - ani nie poczuje na sobie ciężaru zemsty, bo podłe namiętności są właściwe waszej 

niedoskonałości. Spotka nieubłaganego sędziego i Mistrza, który pouczy go o wielkiej doktrynie miłości. 

32 Nie wszyscy z was chcą wojen lub pielęgnują nienawiść lub dumę wobec niewinnych, wobec tych, 

którzy mają dobrą wolę i wiarę. Dam znaki, gdy będą wybuchać wojny, aby ludzie dobrej woli czuwali i 

modlili się, bo dzięki modlitwie i "czuwaniu" będą nietykalni przed bronią morderczą. 

33 Ze wschodu na zachód powstaną narody i będą się nawzajem wyznawać, a z północy na południe 

wyruszą, aby się wszyscy starli na drodze krzyża. W tym starciu będzie ogromny stos pogrzebowy, na 

którym będzie płonąć nienawiść, arogancja zostanie ugaszona, a kąkol zostanie zniszczony. 
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34 Konieczne jest, aby nowe pokolenia znalazły czystą ziemię, aby pokój i miłość mogły rozkwitnąć. 

Ale zanim to nastąpi, zniknie nawet ostatni ślad zbrodni Kaina, którego dziedzictwo ludzkość wciąż nosi 

w sobie. 

35 Czy wy, którzy jesteście pod duchowym blaskiem Mojej nauki, uważacie, że w całym tym bólu, 

który się zbliża, jest kara lub odpłata Boża? - Nie, mówisz mi, że to jest owoc, który wyhodowaliśmy i 

który teraz zbierzemy. 

36 Zawsze mam litość dla Moich dzieci, bo jesteście za mali, aby zrozumieć całe zło, które sobie 

wyrządzacie. Dlatego zbliżam się do was i urzeczywistniając Moje Słowo*, posyłam wam Moich 

posłańców, aby was upomnieć, aby was przestrzec przed waszymi złymi drogami. Ale kiedy 

posłuchaliście Moich wezwań? - Nigdy. - Dlatego właśnie ludzkość cierpi. 
Wyraża to, że słowo Boże przychodzi do nas za pośrednictwem nosicieli głosu, jest materialnie wypowiedziane i 

materialnie usłyszane przez słuchaczy - w przeciwieństwie do słowa duchowo otrzymanego przez natchnienie! 

37 Umiłowani ludzie, nie bądźcie zwykłymi widzami wobec chaosu, który ujrzycie. Będziecie 

bowiem musieli zdać Mi sprawę z pokoju i mocy, które otrzymaliście. 

38 Że pokój i siła są tam, abyście mogli się modlić, aby wasze umysły nie były zaciemnione, i abyście 

byli pilni i niestrudzeni w czynieniu dobra, rozpalaniu wiary i szerzeniu pociechy wśród ludzi. 

39 Umiłowani uczniowie, szerzcie Moją naukę wśród waszych braci. Nakazuję wam mówić 

wyraźnie, tak jak was uczyłem. Przestudiujcie uważnie wszystkie części tego Dzieła, bo zaprawdę 

powiadam wam, jutro będziecie przesłuchiwani przez waszych braci. Wiem, że będą was pytać, jakie 

macie wyobrażenie o Trójcy Świętej Boga, o Boskości Chrystusa i o czystości Maryi, i musicie być silni, 

abyście mogli przejść te testy. 

40 Odnośnie Trójcy Świętej powiesz, że w Bogu nie istnieją trzy odrębne osoby, lecz tylko jeden 

Boski Duch, który dał się poznać ludzkości w trzech różnych stadiach rozwoju. Ale ta (ludzkość) w swojej 

niezdolności do przeniknięcia do dna (prawdy) uwierzyła, że widzi trzy Bóstwa, gdzie istnieje tylko jeden 

Duch. Dlatego kiedy słyszysz imię Jehowa, myśl o Bogu jako o Ojcu i Sędzim. Kiedy myślisz o 

Chrystusie, zobacz w Nim Boga jako Mistrza, jako Miłość, a kiedy starasz się zrozumieć, skąd pochodzi 

Duch Święty, zrozum, że jest On nikim innym jak Bogiem, który objawia swoją mądrość uczniom, którzy 

są bardziej zaawansowani. 

41 Gdybym zastał ludzkość pierwszych czasów tak rozwiniętą duchowo, jak ta dzisiejsza, dałbym się 

im poznać jako Ojciec, jako Mistrz i jako Duch Święty, a wtedy ludzie nie widzieliby trzech Bóstw tam, 

gdzie istnieje tylko Jedno. Ale oni nie mieliby zdolności interpretowania Moich nauk i byliby 

zdezorientowani, i odeszliby od Mojej drogi, aby dalej tworzyć dostępnych i małych bogów według 

swoich pomysłów. 

42 Teraz znasz powód, dla którego Ojciec objawił się w etapach, a także rozumiesz błąd ludzi 

dotyczący koncepcji Trójcy. 

43 W Moim Boskim Duchu jest nieskończona ilość przejawów i atrybutów. Ponieważ jednak w ciągu 

trzech epok objawiłem się w trzech głównych atrybutach, nazwałem was trynitarzami, a wy już teraz 

rozpoznajecie Mnie w tych trzech objawieniach i umiecie je połączyć w jedno, widząc w nim jednego 

Boga, który równie dobrze może objawić się dziś jako Sędzia, jak i jutro jako Mistrz, a później jako 

Ojciec nieskończonej mądrości i dobroci. 

44 Nie próbuj już więcej nadawać Mi fizycznej formy w swojej wyobraźni, bo w Moim Duchu nie ma 

formy, tak jak inteligencja, miłość czy mądrość nie mają formy. 

45 Mówię wam to, bo wielu wyobrażało Mnie sobie w postaci starca, gdy myśleli o Ojcu; lecz Ja nie 

jestem starcem, bo jestem poza czasem, Duch Mój nie ma wieku. 

46 Kiedy myślisz o Chrystusie, natychmiast tworzysz w swoim umyśle fizyczny obraz Jezusa. Lecz 

Ja wam mówię, że Chrystus, Boska Miłość zrodzona w ciele, Moje Słowo, które stało się człowiekiem, 

kiedy opuścił fizyczną powłokę, połączył się z Moim Duchem, z którego się wyłonił. 

47 Kiedy jednak mówicie o Duchu Świętym, używacie symbolu gołębicy, aby spróbować wyobrazić 

Go sobie w jakiejś formie. Ale mówię wam, że czas symboli się skończył, i dlatego, gdy czujecie się pod 

wpływem Ducha Świętego, otrzymujecie go jako natchnienie, jako światło w waszym duchu, jako jasność, 

która rozwiewa niepewności, tajemnice i ciemności. 
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48 Kiedy mówię wam, że Chrystus jest miłością Ojca, zrozumcie, że Chrystus jest Boski. Co jest 

dziwnego w fakcie, że Bóg uczynił swoją miłość człowiekiem, aby uczynić ją znaną światu, któremu 

brakowało duchowości? Czy nie jest to dowodem doskonałej miłości Ojca do tych, którzy, ponieważ nie 

mogą iść do Ojca, są przez Niego poszukiwani? 

49 Pokażę ci więc, że Chrystus nie jest mniejszy niż Ja*, ani nie przychodzi po Mnie, bo jeśli jest On 

Miłością, to ta Miłość nie przychodzi po ani przed żadną inną mocą, jest zjednoczona i złączona ze 

wszystkimi (boskimi istotnymi mocami), które tworzą Absolut, Boskość, Doskonałość. 
* Tutaj Bóg przemawia w jedności wszystkich swoich boskich mocy. 

50 A co mam wam powiedzieć o Maryi, która została posłana na ziemię przez Pana, aby służyć jako 

matka Jezusa, w którego ciele miało objawić się Słowo? 

51 Zaprawdę powiadam wam, była ona wcieloną Boską Czułością. Dlatego też, gdy usłyszała w 

swoim mieszkaniu słowa posłańca Pańskiego, który oznajmił jej, że pocznie w swoim łonie Mesjasza, w 

jej sercu nie było ani wątpliwości, ani buntu wobec tego, o czym wiedziała, że jest Boską Wolą. Jej 

przykład był przykładem pokory i wiary, jej działanie było ciche i wzniosłe. Dlatego tylko ona była w 

stanie wypełnić to niebiańskie posłannictwo i przyjąć to wysokie przeznaczenie bez próżności. 

52 Jezus spędził swoje dzieciństwo i młodość u boku Maryi, a w Jej łonie i przy Jej boku cieszył się 

Jej macierzyńską miłością. Boska czułość, która stała się niewiastą, osłodziła Zbawicielowi pierwsze lata 

Jego życia na świecie, ponieważ, gdy nadeszła godzina, miał On wypić tak wielką gorycz. 

53 Jak to możliwe, że ktokolwiek mógłby pomyśleć, że Marii, w której łonie powstało ciało Jezusa i u 

boku której żył Mistrz, mogłoby brakować duchowego wyniesienia, czystości i świętości? 

54 Kto Mnie miłuje, musi najpierw umiłować wszystko, co jest Moje, wszystko, co Ja miłuję. 

55 Musicie zwrócić uwagę waszych braci na te nauki o miłości i miłosierdziu. Musicie wiedzieć, że 

nie jest konieczne, aby cała ludzkość słyszała mnie w takiej formie, w jakiej ja wam się objawiam. 

Wystarczy Mi, że ten lud będzie obecny i usłyszy te nauki, aby mógł być Moim świadkiem i posłańcem 

przed swoimi braćmi. 

56 Gdyby ta forma głoszenia była najwyższą, jaką ludzie mogą osiągnąć, uczyniłbym ją znaną na 

całej ziemi, a raz ustanowiona nie miałaby końca. Ale ponieważ ta manifestacja poprzez ludzkiego 

nosiciela głosu jest tylko przygotowaniem do doskonałego dialogu ducha z duchem, dałem mu 

(nosicielowi głosu) tylko pewien czas i wskazałem mu czas jego zakończenia, który będzie w 1950 roku. 

Te rzesze, które rok po roku uczestniczyły w naukach swego Mistrza, są przeznaczone do szerzenia 

tego przesłania wśród ludzkości, gdy nie będą już słyszeć Mojego Słowa. 

58 Nie powinni wyruszać na nauczanie przed Moim odejściem, gdyż konieczne jest, aby usłyszeli 

Moje ostatnie nauki, które będą najgłębsze, a więc takie, które uczynią ich silnymi i przygotowanymi do 

walki. 

59 Wszyscy, od najstarszych zgromadzeń do tych, którzy zaczynają się zbierać w najmłodszych 

"miejscach", usłyszeli ode Mnie, że to głoszenie ustanie z końcem roku 1950, że jest Moją Boską Wolą, 

aby to się stało i że lud nie może w żaden sposób sprzeciwiać się temu, co Ojciec zarządził. 

60 Byłoby uporem starać się, abym dłużej czekał wśród was, byłoby zaprzeczeniem Ojcu Jego 

doskonałości i Jego sprawiedliwości, byłoby zaprzeczeniem, że to Ja, Niezmienny, przemówiłem do was. 

61 Chociaż w tych chwilach nikt nie czuje się zdolny do popełnienia tej profanacji, mówię wam to, bo 

wiem, że w decydujących chwilach, w gorzkiej i bolesnej godzinie Mojego odejścia, nie zabraknie zdrajcy 

przy Moim stole, słabego, który odrzuca daleko od siebie chleb, który go długo żywił i który fałszywym 

pocałunkiem miłości porzuca Mnie na szyderstwo i wzgardę ludzkości. 

62 Jak myślicie, kto się ujawni przez te mózgi, gdy skończy się czas mojej manifestacji? Czy staracie 

się uczynić mnie współwinnym waszego nieposłuszeństwa? 

63. pamiętajcie, że nieposłuszeństwo z waszej strony spowodowałoby później zamieszanie wśród ludu, 

że zbezczeszczenie o takiej skali spowodowałoby chaos wśród ludu. Nikt nie uwierzyłby w Moje 

objawienie się jako Ducha Świętego, wszyscy straciliby wiarę. 

64 Już teraz mówię wam, że ci, którzy chcą wierzyć, że nadal objawiam się przez ich pośrednictwo po 

wyznaczonym przeze mnie czasie, zostaną odrzuceni i nazwani oszustami, a ten, kto objawia się przez ich 
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umysły, będzie nazwany "Fałszywym Chrystusem". Lecz jasnowidzowie, którzy będą mieli wspólny język 

z tym oszustem, będą nazwani "fałszywymi prorokami". 

65 Ludzie, umacniajcie się we wszystkim, co wam dzisiaj mówię, abyście, gdy nadejdzie godzina 

próby, potrafili wytrwać, związani Moim Prawem i uszanować Moją Wolę. Swoim postępowaniem 

bowiem dacie największe świadectwo, że uwierzyliście, iż to Słowo jest najwyższą prawdą. Kto czyni 

inaczej, ten się Mnie zaparł. 

66 Błogosławieni ci, którzy pozostają wierni Mojemu słowu, gdyż użyję ich, gdy nadejdzie czas, jako 

posłańców i świadków tego boskiego przesłania, które pozostawiam ludzkości poprzez Moje przejawienie 

się poprzez ludzki umysł, jako pionierską lekcję dla prawdziwego zjednoczenia ducha z duchem z waszym 

Ojcem. 

67 Dziś szukam twego ducha, bo świat duchów domaga się jego obecności. 

68 Nie mogliście się wznieść, ponieważ każda z waszych niedoskonałości jest ogniwem w łańcuchu, 

który wiąże was z ziemskimi dobrami i uniemożliwia wam wibrację w regionach odpowiadających 

Duchowi*. 
* Patrz uwaga 6 w Załączniku. 

69 Co opracowujecie dla siebie po tym życiu? Czy myślicie, że wasz duch może wejść pewnym 

krokiem do świata, gdzie tylko spirytualizacja jest jego światłem i podporą? 

70 Słuchajcie tego słowa, zgłębiajcie je, a zrozumiecie, że przychodzi ono wam z pomocą, aby 

uwolnić was od wszystkiego, co bezużyteczne, ponieważ te wpływy nie pozostawiają waszej duszy w 

wolności. 

71 Oczyść swoją duszę z wszelkich nieczystości tutaj w Mojej obecności i uwolnij ją. Nie bójcie się, 

bo nie zdradzicie Mi żadnej tajemnicy, znam was lepiej niż wy sami siebie znacie. Wyznaj mi w swoim 

wnętrzu, będę cię rozumiał lepiej niż ktokolwiek inny i przebaczy ci twoje przewinienia i twoje winy, bo 

tylko ja mogę cię osądzić. Ale kiedy pojednasz się ze swoim Ojcem i usłyszysz w swojej istocie hymn 

zwycięstwa, który wyśpiewuje twój duch, usiądź w pokoju przy Moim stole, jedząc i pijąc pokarm ducha 

zawarty w istocie Mojego Słowa. 

72 Kiedy wstaniecie od stołu, aby powrócić do swoich codziennych zajęć, nie zapominajcie, że na 

wszystkich waszych drogach obecne jest Moje Prawo i Moje spojrzenie widzi was. W ten sposób chcę 

wam powiedzieć, że nie tylko wtedy, gdy wchodzicie do tych sal konferencyjnych, aby słuchać Mojego 

słowa, przygotujcie się w duchu i w myślach, ale że ten strach przed obrażeniem Mnie, który okazujecie w 

tych miejscach, powinien wam towarzyszyć wszędzie i zawsze. 

73 Masz Moje Słowo w swoim sumieniu, abyś mogła prosić je o radę, gdy będziesz szła drogą 

wypełniania swojej misji. 

74 Wszystkim, którzy Mnie słuchają, daję to samo słowo: ani ubogiemu nie daję więcej, bo jest w 

potrzebie, ani bogatemu nie daję mniej. Zaprawdę powiadam wam, w duchu wszyscy jesteście 

potrzebujący. 

75 Kocham was wszystkich jednakowo, nie widzę różnicy klas, ras, języków czy wyznań, nie widzę 

nawet różnicy płci. Mówię w imieniu ducha, to jego szukam i przyszedłem go uczyć, aby go doprowadzić 

do Ziemi Obiecanej światłem Mojego pouczenia. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 40  
1 Wasz Ojciec przygotował wszystko, aby "Słowo" Boga zamieszkało wśród ludzi i wskazało im 

drogę zadośćuczynienia przez wzniosłe przykłady Jego miłości. 

2 Najpierw natchnął proroków, którzy mieli ogłosić formę, w jakiej Mesjasz przyjdzie na świat, 

charakter Jego pracy, Jego cierpienia i Jego śmierć jako człowieka, tak że kiedy Chrystus pojawił się na 

ziemi, ten, kto znał proroctwa natychmiast go rozpozna. 

3 Wieki przed Moją obecnością w Jezusie, prorok Izajasz powiedział: "Dlatego Pan da wam ten 

znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, a on będzie się nazywał Immanuel." (Co oznacza Bóg z nami). 

Między innymi tym proroctwem zapowiedział Moje przyjście. 

4 Dawid, na wiele wieków przed Moim przyjściem, wyśpiewywał w psalmach pełnych bólu i 

proroczego sensu cierpienia Mesjasza podczas ukrzyżowania. W tych psalmach mówi on o jednym z 

siedmiu Moich słów na krzyżu, wskazując na pogardę, z jaką tłumy prowadziły Mnie na ukrzyżowanie, na 

drwiny ludzi, gdy słyszeli, że we Mnie jest Ojciec, na opuszczenie, jakie odczuwało Moje ciało wobec 

ludzkiej niewdzięczności, na wszystkie tortury, jakim byłem poddawany, a nawet na sposób, w jaki 

rzucano losy na Moją szatę. 

5 Każdy z Moich proroków zapowiadał Moje przyjście, przygotowywał drogi i podawał dokładne 

charakterystyki, tak że gdy nadejdzie Dzień, nikt nie będzie błądził. 

6 W Nazarecie żył kwiat czystości i czułości, dziewica o imieniu Maryja, która była tą samą, którą 

zapowiadał prorok Izajasz, ponieważ z Jej łona miał wyjść owoc prawdziwego życia. Do niej przyszedł 

duchowy posłaniec Pana, aby ogłosić misję, którą sprowadziła na ziemię, mówiąc: "Zdrowaś, ty wielce 

uprzywilejowana, Pan jest z tobą, jesteś błogosławiona między niewiastami." 

7 Nadeszła godzina, w której Boska Tajemnica miała być objawiona i wszystko, co zostało 

powiedziane o obecności Mesjasza, Zbawiciela, Odkupiciela, miało się teraz natychmiast wypełnić. Ale 

jakże mało było serc, które odczuwały Moją obecność, jakże mało było duchów przygotowanych do 

poznania Królestwa Niebieskiego w świetle Mojej prawdy. 

8 Ludzie, którzy w swojej większości stali się materialistami przez swoją ambicję, którzy 

podporządkowali wszystko swojej ludzkiej wiedzy i doświadczeniom i próbowali zweryfikować to, co 

duchowe, za pomocą swojej materialistycznej nauki, musieli popaść w zakłopotanie wobec tego, co (dla 

nich) niepojęte i w końcu wyparli się mnie. 

9 Niewielu było takich, którzy Mnie miłowali i szli za Mną, a wielu takich, którzy źle Mnie oceniali. 

10 Kochali Mnie ci, którzy rozpoznali Moją obecność dzięki swojej duchowej wrażliwości i wierze - 

darom wyższym niż ludzki rozum, nauka i inteligencja. 

11 Na każdym kroku mnie badali. Wszystkie Moje czyny i słowa były osądzane w złym zamiarze, 

przeważnie oni (krytycy) byli zmieszani wobec Moich dzieł i dowodów, bo ich umysły nie były zdolne do 

zrozumienia tego, co tylko duch może pojąć. 

12 Kiedy się modliłem, oni mówili: "O co on się modli, skoro mówi, że jest pełen mocy i mądrości? 

Czego on może potrzebować lub o co prosić?" A jak się nie modliłem, to mówili, że nie wypełniam ich 

nakazów religijnych. 

13 Gdy widzieli Mnie, jak nie przyjmowałem pokarmu dla Siebie, podczas gdy Moi uczniowie jedli, 

sądzili, że jestem poza Prawem ustanowionym przez Boga; a gdy widzieli Mnie przyjmującego pokarm 

dla Siebie, zadawali sobie pytanie: "Dlaczego On musi jeść, aby żyć, Ten, który powiedział, że jest 

Życiem?". Nie rozumieli, że przyszedłem na świat, aby objawić ludziom, jak ludzkość powinna żyć po 

długim okresie oczyszczenia, aby z niej wyłoniło się uduchowione pokolenie, ponad ludzką nędzą, ponad 

koniecznymi potrzebami ciała i ponad namiętnościami cielesnych zmysłów. 

14 Minęło wiele wieków, odkąd oświeciłem ludzi Moją obecnością, a kiedy próbowali pojąć prawdę 

o poczęciu Maryi, o Mojej ludzkiej naturze i Mojej duchowej istocie, ich zdezorientowane umysły nie 

mogły jej pojąć, ani ich zatrute serca nie pojmowały tej prawdy. 

15 Ten umysł i serce, uwolnione na chwilę od swoich ciemności, pozwolą swemu duchowi uciec do 

regionów światła, gdzie poczuje się oświecony wyższą jasnością, która nie będzie należała do jego 

rozumu, ani do jego nauki. 
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16 Wówczas, przez rozwinięty teraz umysł, pojmą prawdę, której ich małe i ograniczone umysły nie 

mogły im objawić. 

17 Gdyby bowiem ludzie byli w stanie odczuć i pojąć całą miłość, jaką Mój Duch wylewa na nich 

poprzez naturę, wszyscy byliby dobrzy. Ale niektórzy są ignorantami, a inni niewdzięcznikami. 

18 Tylko wtedy, gdy siły natury ogłaszają Moją sprawiedliwość, oni drżą; ale nie dlatego, że 

rozumieją, iż to głos Mojej sprawiedliwości do nich przemawia, ale dlatego, że boją się o swoje życie lub 

o swoje ziemskie dobra. 

19 Od początku istnienia ludzkości aż po dzień dzisiejszy sprawiedliwość Moja daje się odczuć wśród 

ludzi za pomocą sił przyrody, gdyż w surowości pierwszych czasów i w materializmie czasów obecnych 

byli oni (i są) wrażliwi tylko na nieszczęścia materialne. 

20 Jak długo jeszcze ludzie będą ewoluować, aby zrozumieć Moją miłość i odczuwać Moją obecność 

poprzez sumienie? Gdy ludzie usłyszą Mój głos doradzający im i wypełnią Moje prawo, będzie to znak, że 

dla nich czasy materializmu się skończyły. 

21 Na razie muszą być jeszcze na wiele sposobów trapione przez siły natury, dopóki nie przekonają 

się, że istnieją siły wyższe, wobec których materializm człowieka jest bardzo mały. 

22 Ziemia się zatrzęsie, woda oczyści ludzkość, a ogień oczyści ich. 

23 Wszystkie żywioły i siły natury będą odczuwalne na ziemi, gdzie istoty ludzkie nie wiedziały, jak 

żyć w harmonii z życiem, które je otacza. 

24 W ten sposób natura nie szuka zniszczenia tych, którzy ją kalają; szuka jedynie harmonii między 

człowiekiem a wszystkimi stworzeniami. 

25 Jeśli ich sprawiedliwość objawia się coraz bardziej, to dlatego, że przewinienia ludzi i ich brak 

zgodności z Prawami również (stały się) większe. 

26 Powiedziałem wam, że żaden liść drzewa nie porusza się bez Mojej woli, a teraz mówię wam, że 

żaden element przyrody nie jest posłuszny żadnej woli oprócz Mojej. 

27 Podobnie mówię wam, że natura może być dla ludzi tym, czym chcą: matką hojną w 

błogosławieństwa, pieszczoty i pożywienie lub jałową pustynią, na której panuje głód i pragnienie; 

mistrzynią mądrych i nieskończonych objawień na temat życia, dobra, miłości i wieczności lub 

nieubłaganym sędzią w obliczu ludzkich ułomności, nieposłuszeństwa i błędów. 

28 Głos Ojca mego powiedział do pierwszych ludzi, błogosławiąc im: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie 

się, i napełniajcie ziemię, ujarzmiajcie ją, i bądźcie panami nad rybami morskimi, nad ptactwem 

powietrznym i nad wszelkim stworzeniem, które się porusza na ziemi." 

29 Tak, ludzkości, stworzyłem człowieka, aby był panem i miał władzę w przestrzeni powietrznej, w 

wodach na całej ziemi i w naturalnych siłach Stworzenia. Ja jednak powiedziałem - pan; bo ludzie, 

myśląc, że mogą rządzić ziemią za pomocą swojej nauki, są niewolnikami. Choć wierzą, że opanowali siły 

natury, stają się ofiarami swojej niedojrzałości, zarozumiałości i ignorancji. 

30 Ludzka siła i nauka opanowały ziemię, morza i przestrzeń powietrzną, ale ich siła i ich przemoc 

nie są w harmonii z siłą i przemocą Natury, która - jako wyraz Boskiej Miłości - jest Życiem, Mądrością, 

Harmonią i Doskonałością. W dziełach ludzi, w ich nauce i ich mocy, tylko arogancja, egoizm, próżność i 

niegodziwość są manifestowane. 

31 Wkrótce przemoc sił natury obudzi ludzkość. Ludzie, poprzez kielich cierpienia, pozostawią 

materializm za sobą, aby ujrzeć światło prawdy, które wskaże im drogę, dzięki której powinni byli 

osiągnąć mądrość i prawdziwą moc. 

32 Nigdy nie będzie za późno na pokutę, na zadośćuczynienie za błąd lub na odnowienie grzesznika. 

Bramy Mojego Królestwa będą zawsze otwarte, czekając na dziecko, które wreszcie, po długiej wędrówce 

według swej wolnej woli, otworzy oczy na światło i zrozumie, że nie ma doskonalszej i wspanialszej 

wolności niż wolność Ducha, który wie, jak wypełnić wolę swego Ojca. 

33 Nieskończona wolność w miłości, w dobru, w sprawiedliwości i w doskonałości. 

34 Aby wypełnić Moje Prawo, musicie się modlić, podnosząc zawsze waszego ducha do waszego 

Ojca. 

35 Widziałam, że aby się modlić wolicie szukać samotności i ciszy, i dobrze robicie, jeśli szukacie 

natchnienia poprzez modlitwę lub jeśli chcecie mi podziękować. Tak samo mówię wam, abyście się 
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modlili w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziecie, abyście w najtrudniejszych momentach waszego życia 

umieli wzywać Mojej pomocy, nie tracąc spokoju, opanowania, wiary w Moją obecność i zaufania do 

siebie. 

36 Modlitwa może być długa lub krótka, w zależności od potrzeby. Możesz, jeśli tak chcesz, spędzić 

całe godziny w tej duchowej rozkoszy, gdy twoje ciało nie jest zmęczony, lub gdy żaden inny obowiązek 

wymaga twojej uwagi. I może to być tak krótkie, że ogranicza się do sekundy, kiedy jesteś poddany jakiejś 

próbie, która cię nagle zaskoczyła. 

37 Nie docierają do mnie słowa, którymi wasz umysł próbuje uformować modlitwę, lecz miłość, 

wiara i potrzeba, z jaką stawiacie się przede mną. Dlatego mówię wam, że będą przypadki, w których 

wasza modlitwa będzie trwała tylko sekundę, ponieważ nie będzie czasu na formułowanie myśli, zdań czy 

pomysłów, do których jesteście przyzwyczajeni. 

38 Wszędzie możecie mnie wzywać, bo dla mnie miejsce jest obojętne, bo szukam waszego ducha. 

39 Jeśli podoba ci się modlitwa na świeżym powietrzu, lub jeśli czujesz się bardziej oddany w tych 

salach spotkań, lub jeśli wolisz swoją sypialnię, rób to tam, gdzie czujesz się najbliżej Ojca. Lecz nie 

zapominajcie, że dla Mnie, który jestem wszędzie, miejsce obcowania z waszym duchem jest obojętne. 

40 Nie zawsze modlicie się z tym samym wewnętrznym zgromadzeniem, więc nie zawsze 

doświadczacie tego samego pokoju czy inspiracji. 

41 Są okazje, kiedy jesteś zainspirowany i podnosisz swoje myśli; są też takie, kiedy pozostajesz 

całkowicie obojętny. W jaki sposób będziecie zawsze odbierać Moje przesłania w ten sam sposób? Musisz 

wychowywać swój umysł, a nawet ciało do współpracy z duchem w chwilach modlitwy. 

42 Duch jest zawsze gotowy do zjednoczenia się ze mną, ale potrzebuje dobrego stanu ciała, aby móc 

powstać w tych chwilach i uwolnić się od wszystkiego, co go otacza w jego ziemskim życiu. 

43 Staraj się osiągnąć prawdziwą modlitwę, bo ten, kto wie, jak się modlić, nosi w sobie klucz do 

pokoju, zdrowia, nadziei, siły duchowej i życia wiecznego. 

44 Niewidzialna tarcza Mojego Prawa ochroni go przed powtórkami i niebezpieczeństwami. W 

swoich ustach będzie nosił niewidzialny miecz, aby powalić wszystkich wrogów, którzy sprzeciwiają się 

jego drodze. Latarnia morska oświetli mu drogę pośród burz. Nieustannie cud będzie w jego zasięgu, 

kiedy tylko będzie go potrzebował, czy to dla siebie, czy dla dobra swoich braci. 

45 Módlcie się, korzystajcie z tego wysokiego daru ducha, bo to właśnie ta moc poruszy życie ludzi 

przyszłości - tych ludzi, którzy (już) w ciele osiągną połączenie (swojego) ducha z (moim) duchem. 

46 Ojcowie rodzin będą mieli natchnienia dane im przez modlitwę, aby prowadzić swoje dzieci. 

47 Chorzy otrzymają zdrowie dzięki modlitwie. Władcy będą rozwiązywać swoje wielkie problemy, 

szukając światła poprzez modlitwę, a naukowcy będą podobnie otrzymywać objawienia poprzez dar 

modlitwy. 

48 Szukajcie tego świata duchowego światła, praktykujcie modlitwę ducha, doskonalcie tę formę, jak 

tylko możecie, i przekazujcie tę wiedzę swoim dzieciom, ufając, że one pójdą o krok dalej niż wy. Aby 

pomóc wam w waszej modlitwie, wyjaśniam wam w prosty sposób Moją naukę i rzucam światło na 

objawienia, których udzieliłem wam w minionych czasach. Czy wiesz, dlaczego możesz lepiej (teraz) 

zrozumieć Moje Słowo? - Ponieważ twój duch się rozwinął. 

49 Wkrótce będziecie mówić do ludzi o Mojej Nauce, udowadniając, że zrozumieliście Naukę, którą 

głosicie, popierając swoje słowa swoimi dobrymi uczynkami. Zaprawdę powiadam wam, w obliczu 

waszego przykładu, nawet najbardziej oporni zostaną przekonani o prawdziwości tej nauki. 

50 Tylko ten z Moich uczniów, który rozwinął swoje dary duchowe i umocnił swoje serce w 

praktykowaniu miłości, wytrzyma wszystkie próby, którym ludzie chcieliby go poddać. Gdy bowiem 

osiągnął zdolność wyrażania Mojego Słowa w jego duchowym znaczeniu i prawdzie, a swoje serce 

przemienił w niewyczerpane źródło miłości i miłosierdzia wobec braci - przez co mówi się, że się modlił i 

jest na drodze uduchowienia ze względu na swoją cnotę - taki uczeń jest przygotowany do dawania 

świadectwa o Mnie. 

51 Teraz, gdy brakuje jeszcze kilku lat do zakończenia Mojego przejawu w tej postaci - zachowajcie 

Moje słowo w waszych sercach i uczcie się ode Mnie. Jeśli będziecie to robić na drodze waszej walki, 

będziecie wiedzieć, kiedy mówić do waszych braci, a kiedy nauczać swoim milczeniem. 
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52 Powinniście nosić w sobie absolutną ufność w Moją Boską pomoc i mocną jak skała wiarę, że to 

co robicie lub przekazujecie będzie miało dobry skutek, ponieważ wypełniacie w ten sposób Moje prawo. 

53 Od tego zaufania i tej wiary będzie zależała skuteczność waszych słów i dzieł. 

54 Nie zawsze będziecie w stanie mówić, ale przy każdej okazji macie demonstrować rozwój darów 

waszego ducha. 

55 Wyposażcie się, a wtedy wasza obecność w chwili próby będzie wystarczająca, aby światło 

zajaśniało w umysłach (ludzi), burza zamieniła się w pokój, a wasza duchowa modlitwa dokona cudu, 

objawiając płaszcz miłosierdzia i czułości nad tymi, za których się modlicie. 

56 Niech twój dobry wpływ zapanuje nad tym, co duchowe i nad tym, co materialne. Nie powinniście 

ograniczać się do walki tylko z elementami widzialnymi, ale także z niewidzialnymi. 

57 Jeśli światło Mojego Ducha oświeciło uczonego, aby odkrył przyczynę zła ciała, które nazywacie 

chorobami, to oświeca ono również was, abyście swoim zmysłem duchowym mogli odkryć pochodzenie 

wszelkiego zła, które trapi ludzkie życie - zarówno tego, które zaciemnia ducha, jak i tego, które zaślepia 

umysł lub dręczy serce. 

58 Istnieją siły, które niewidzialne dla ludzkiego wzroku i niedostrzegalne dla ludzkiej nauki, stale 

wpływają na wasze życie. 

59 Są dobre i są złe; niektóre dają ci zdrowie, a niektóre powodują chorobę; są świetliste i ciemne. 

60 Skąd się biorą te moce? - Z ducha, uczniu, z umysłu i z uczuć. 

61 Każdy wcielony lub zdezinkarnowany duch* wysyła wibracje, kiedy myśli; każde uczucie 

wywiera wpływ. Możecie być pewni, że świat jest pełen tych wibracji. 
* Terminy te występują często i oznaczają: Jakikolwiek duch nadal żyjący w swoim materialnym ciele lub już w 

nim nie żyjący. 

62 Teraz możecie łatwo zrozumieć, że tam gdzie ktoś myśli i żyje w dobroci, tam muszą być zdrowe 

siły i wpływy, a tam gdzie ktoś żyje poza prawami i zasadami, które charakteryzują dobroć, 

sprawiedliwość i miłość, tam muszą być niezdrowe siły. 

63 Oba wypełniają pokój i walczą ze sobą; mają wpływ na życie emocjonalne człowieka, a jeśli 

potrafi on rozróżniać, przyjmuje dobre inspiracje i odrzuca złe wpływy. Jeżeli jednak są słabi i 

niepraktykujący w czynieniu dobra, nie mogą oprzeć się tym wibracjom i grozi im, że staną się 

niewolnikami zła i poddadzą się jego panowaniu. 

64 Wibracje te emanują z duchów wcielonych, jak również z istot zdezinkarnowanych, ponieważ na 

ziemi, jak i w zaświatach istnieją duchy dobre i duchy pomylone. 

65 W tym czasie wpływ zła jest większy niż wpływ dobra. Dlatego siła, która panuje w ludzkości jest 

to, że zło, z którego wiosna egoizm, kłamstwa, cudzołóstwo, arogancja, pragnienie, aby szkodzić, 

zniszczenie, i wszystkie namiętności baser. Z tej zaburzonej równowagi moralnej wynikają choroby, które 

dręczą człowieka. 

66 Mężczyźni nie mają broni do walki z tymi siłami. Zostali pokonani i sprowadzeni jako więźniowie 

w otchłań życia bez duchowego światła, bez zdrowej radości, bez dążenia do dobra. 

67 Właśnie teraz, kiedy człowiek myśli, że jest na szczycie wiedzy, nie wie, że znajduje się w 

otchłani. 

68 Ja, który znam wasz początek i waszą przyszłość w wieczności, dałem ludziom od pierwszych 

czasów broń, za pomocą której mogą walczyć przeciwko siłom zła. Ale oni nimi wzgardzili, woląc walkę 

zła ze złem, w której nikt nie jest zwycięzcą, bo wszyscy wyjdą pokonani. 

69 Jest napisane, że zło nie zwycięży, co oznacza, że na końcu czasów to dobro zatriumfuje. 

70 Jeśli zapytacie mnie, jaką bronią wyposażyłem ludzi do walki z siłami lub wpływami zła, powiem 

wam, że była to modlitwa, wytrwałość w Zakonie, wiara w Moje Słowo i miłość do siebie nawzajem. 

71 Teraz musiałem dać się poznać tej ludzkości duchowo, wyjaśnić jej, słowo po słowie, pochodzenie 

dobra i zła oraz sposób walki, aby odnieść zwycięstwo w wielkiej bitwie Trzeciej Ery. 

72 Czynię was czujnymi, dając wrażliwość waszemu duchowi, abyście nauczyli się przyjmować 

wszelkie dobro, które do was przychodzi, oraz odrzucać i zwalczać zło. 

73 Niech nikt nie wyśmiewa się z tego, co mówię, bo przez swoje szyderstwo pokaże swoją ogromną 

ignorancję. 
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74 Wiecie, że wszyscy wysłannicy, których mieliście - prekursorzy duchowych lub naukowych 

objawień - byli wyśmiewani, a jednak po pewnym czasie ludzkość musiała przyjąć ich objawienia, 

przekonana o prawdzie, którą głosili. 

75 Czy starożytni wiedzieli, w jaki sposób odbywa się przenoszenie jakiejkolwiek choroby, lub co 

było przyczyną rozprzestrzeniania się jakiejkolwiek zarazy? - Nie, oni nie wiedzieli i z tej niewiedzy 

powstały przesądne pojęcia i tajemnicze kulty. Nadszedł jednak dzień, w którym inteligencja człowieka, 

oświecona światłem Stwórcy, odkryła przyczynę jego chorób fizycznych i zaczęła walczyć o znalezienie 

sposobu na odzyskanie zdrowia. Wtedy to, co było dla niego ukryte i niewidzialne, stało się zrozumiałe 

dla naukowca, dzięki czemu ludzkość zyskała wiedzę, której nie posiadali ludzie minionych czasów. 

76 W ten sam sposób w końcu poznają pochodzenie i wpływ sił dobra i zła na człowieka; a gdy ta 

wiedza będzie ogólnie znana, nie pozostanie nikt, kto po usłyszeniu tej instrukcji zwątpiłby w prawdę 

Mojej nauki. 

77 Oświecam was światłem tej nauki, abyście mogli odkryć w swoim duchu zdolności, którymi 

ludzkość gardziła od pierwszych czasów, i aby wasz duch, budząc się z głębokiego snu i oświecony 

światłem sumienia, wiedział jak odrzucić siły zła i osiągnąć pełny rozwój swojej duchowej ewolucji. Tak 

jak zarodek choroby przychodzi do ciebie w zanieczyszczonym powietrzu, tak niewidzialnie i cicho złe 

wpływy duszy przychodzą, myląc wasze umysły i powodując chwiejność waszych duchów. 

78 Tylko modlitwa może dać ci wewnętrzną wiedzę i wrażliwość, siłę i inspirację, abyś mógł 

wytrwać w codziennej i nieustannej walce ze złem. 

79 Mówiłem wam o mocach i wpływach zła, ale czy wspomniałem o jakimkolwiek duchu? Czy może 

nazwałem go po imieniu? - Nie, ty mi powiedz. Raczej muszę was oświecić w tym czasie, że nie ma 

ducha, który jest źródłem zła lub jest nim. 
* Patrz uwaga 7 w Załączniku. 

80 Stare wierzenia, obrazy, figury i symboliczne nazwy, za pomocą których ludzie minionych czasów 

przedstawiali zło, nadając mu ludzką postać i przypisując mu duchowe istnienie - wierzenia, które 

przetrwały do dzisiejszych pokoleń - muszą zniknąć. Bowiem nie zdając sobie z tego sprawy, 

stworzyliście z nimi zabobonne mity i kulty, które są niegodne duchowego rozwoju, jaki człowiek 

osiągnął w tych czasach. 

81 Zrozumcie, że zło pochodziło od człowieka, z jego słabości, i że w miarę jak ludzkość się 

powiększała, jak i jej niedoskonałości i grzechy, moc lub wpływ zła również wzrastały. Ta moc, 

utworzona przez myśli, wyobrażenia, uczucia i namiętności, zaczęła wywierać swój wpływ na ludzi, a ci 

w końcu uwierzyli, że był to duch, który z pewnością był ucieleśnieniem zła, nie zdając sobie sprawy, że 

ta moc składała się z ich niedoskonałości. 

82 "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 41  
1 Przez cały czas mówiłem wam o życiu wiecznym, które istnieje poza tym, co materialne. 

Obiecałem wam, że wszyscy ją posiądziecie, lecz objawiłem wam również, że powinniście naprawić zło, 

które spowodowaliście, aby wasz duch mógł się rozwijać. 

2 Aby wam pomóc, powiedziałem wam: Czyńcie dobre uczynki na ziemi, aby ziarno, które 

zasiewacie, przyniosło dobry owoc, a Ja, który jestem Drogą i Życiem, zebrałem plon. 

3 Widziałem, że ludzkość jest oporna, że się zmaterializowała i dlatego musiałem udzielić jej Mojej 

instrukcji, aby zrozumiała, jaką drogą powinna podążać, aby osiągnąć prawdziwe życie i rozpalić w niej 

nadzieję dotarcia do Mnie. 

4 Droga do osiągnięcia doskonałości jest długa i bez Mojej Boskiej pomocy nie moglibyście jej 

osiągnąć. Życie duchowe w zaświatach jest tajemnicą dla człowieka, lecz studiujcie Moje pouczenia, 

wykonujcie to, czego uczy was wasz zmysł duchowy, a wtedy, gdy przekroczycie progi prawdziwego 

życia, nie będziecie zaskoczeni ani zmieszani. 

5 W pierwszych czasach ludzkości ich rozwój duchowy był tak niski, że ich (brak) wewnętrznej 

wiedzy o życiu duszy po śmierci cielesnej oraz (brak) wiedzy o ich ostatecznym przeznaczeniu 

powodował, że dusza po opuszczeniu cielesnej powłoki zapadała w głęboki sen, z którego powoli się 

budziła. Ale kiedy Chrystus stał się człowiekiem w Jezusie, aby dać swoją naukę wszystkim duchom, jak 

tylko zakończył swoje zadanie wśród ludzi, wysłał swoje światło do wielkich rzesz istot, które czekały na 

jego przyjście od początku świata, aby uwolnić się od ich zamieszania i być w stanie wznieść się do 

Stwórcy. 

6 Tylko Chrystus mógł rozświetlić tę ciemność, tylko Jego głos mógł obudzić te dusze, które zasnęły 

na swoją ewolucję. Kiedy Chrystus umarł jako człowiek, Boski Duch przyniósł światło do światów 

duchowych, a nawet do grobów, z których wychodziły dusze, które były blisko swoich ciał w śnie śmierci. 

Istoty te przeszły przez świat tej nocy, czyniąc się widzialnymi dla ludzkiego spojrzenia jako świadectwo, 

że Odkupiciel był życiem dla wszystkich istot i że dusza jest nieśmiertelna. 

7 Tylko Jezus mógł wskazać im drogę, która prowadziła na szczyt góry prawdziwego życia. Ci, 

którzy w Niego wierzą, dają wiarę Jego dziełom i praktykują Jego nauki, nie pozostaną w stagnacji. 

8 Uczniowie, nie czujcie się lepsi od waszych braci, ponieważ słyszycie te objawienia, które 

oświetlają waszą drogę. Droga, którą musicie przebyć jest bardzo długa i musicie zrozumieć, że stawiacie 

na niej dopiero pierwsze kroki. Jeżeli wyjawiam wam niektóre tajemnice Poza, to po to, abyście już znali 

drogę i przygotowali się, abyście nie zgubili drogi i nie potknęli się na niej. Uznajcie, że tak jak na tym 

świecie istnieje wiele ścieżek, na których człowiek może zbłądzić, tak samo w rozległej Dolinie Duchowej 

istnieją ścieżki, które mogą wprowadzić duszę w zakłopotanie, jeśli nie była ona czujna i rozmodlona. 

9 Pozwólcie, aby "życiodajna krew" Mojej miłości dawała wam życie, pamiętajcie, że powiedziałem 

wam: "Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami". Musicie przynosić owoce, które chwalą drzewo, z 

którego pochodzicie. 

10 Trzeba, abyście cierpliwie studiowali Moje słowo, abyście jutro umieli je wyjaśnić waszym 

braciom i abyście je praktykowali zgodnie z prawdą, którą ono zawiera. Kiedy człowiek osiągnie 

doskonałość, której naucza go Moje Prawo? - Kiedy wypełni pierwsze przykazanie. Do tej pory bowiem 

ludzkość kochała wszystkie dobra tego świata bardziej niż swego Stwórcę. A jednak wszyscy ludzie, gdy 

wznoszą do Mnie swoją modlitwę, mówią, że Mnie kochają, a gdy z powodu swego grzechu spotyka ich 

ból, pytają Mnie: "Panie, dlaczego mnie karzesz, choć tak Cię kocham?". Ale potem, gdy usunąłem z ich 

drogi cierń, który ich zranił, zapominają o Tym, który tak bardzo ich kocha. 

Przypowieść: 

11 Usłysz: W synagodze modliło się dwóch ludzi. Jeden z nich ubrany był we wspaniałe szaty 

ceremonialne, a drugi chodził prawie nago. Pierwszy dziękował Stwórcy, bo wszystko, co posiadał, 

uważał, że posiadał dzięki własnym zasługom, i uważał, że ten, który był u jego boku, był biedny, nagi i 

głodny, bo w ten sposób otrzymał żniwo tego, co zasiał swoim grzechem. 

12 Biedak czuł się niegodny, aby być w obecności swego Pana i prosił o przebaczenie i siłę, aby 

wypełnić swoją pokutę. 
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13 Mocarz podziękował, myśląc, że skoro jego ciało jest ozdobione, to i duch musi być jeszcze 

bardziej. 

14 Czas mijał, a śmierć dopadła ich oboje. Bogaty człowiek był opłakiwany przez swoich, jego 

pogrzeb był uroczysty, a on miał wspaniały grób. Jego duch odłączył się od ciała, a kiedy wszedł do 

Doliny Duchowej, był zakłócony, bo jego materializm uniemożliwił mu wznoszenie się. Gdziekolwiek 

skierował swoje kroki, potykał się, a wszystko wokół niego wydawało się spowite w ciemności. 

Tymczasem biedak, który był wędrowcem, poczuł się zmęczony, usiadł pod drzewem i z 

westchnieniem odszedł z tego życia. Nikt nie płakał za nim, nikt nie był z nim w tej godzinie, nie miał 

grobu, bo jego ciało stało się pokarmem dla ptaków drapieżnych. Jego duch również przeszedł na tamten 

świat z wiarą, z jaką żył na tym świecie, wiarą skierowaną w przyszłość. Wszedł do "doliny duchów" bez 

nikogo, kto by mu przeszkodził w wejściu. Ruszył w kierunku światła, a gdy do niego dotarł, poczuł się 

odziany i przyozdobiony, a szaty te miały promienny blask. Duch ten miał właśnie odpocząć po swej 

długiej podróży przez życie, gdy ujrzał przed sobą swego Ojca, który z miłością dał mu nagrodę, jaką 

zdobył swymi uczynkami wiary i poddania. 

15 Ten, który był potężny, wciąż był dręczony w swoim roztargnieniu. Na chwilę zapomniał, kim 

jest, a czasem płakał i pytał, gdzie jest, gdzie jest jego ciało i gdzie zostawił swoje skarby. Wtedy 

przypomniał sobie swego Pana i rzekł do Niego: "Ja jestem tym, który przyszedł do świątyni, aby pokazać 

swoje szaty i swoją moc, i powiedzieć Ci, że cieszy się, iż obdarzyłeś go tak bardzo. Dlaczego mnie teraz 

nie rozpoznajesz i nie wołasz?". - Wtedy usłyszał głos mówiący do niego: "Na ziemi zajmowałeś się tylko 

chwałą dla swoich ludzkich próżności, byłeś wyniosły, poniżałeś ubogich i brzydziłeś się trędowatym. Nic 

z tego, co zgromadziliście na świecie, nie może wam pomóc w tym życiu tutaj. W ten sposób doszło do 

tego, że jesteś teraz najbardziej potrzebującym z potrzebujących." 

16 Duch ten, daleki od przyjęcia i uznania Boskiej sprawiedliwości i rozpoczęcia swego ekspiacji w 

pokorze, bluźnił przeciwko swemu Panu, nazywając Go niesprawiedliwym i odszedł od Niego. Coraz 

bardziej zmieszany z gniewem, napotkał na swojej drodze legion istot, które zmierzały w kierunku ziemi, 

aby wyrządzić krzywdę ludzkości. Sprzymierzył się z nimi i zasiał na swojej drodze próżność, 

materializm, egoizm i arogancję. Ale stopniowo poczuł obrzydzenie i znużenie z powodu wyrządzenia 

tyle zła, więc zatrzymał się na chwilę, aby się zastanowić: minęły wieki, wielu padło jego ofiarą, bo 

wszystkich, na których miał wpływ, doprowadził do ruiny. Czuł się samotny, ale w swojej samotności 

słyszał głos, który przemawiał do niego z wnętrza jego istoty. To było jego sumienie, które w końcu 

zostało wysłuchane. Ocenił siebie i zdał sobie sprawę, że był bardzo mały w porównaniu do Stworzenia. 

Wtedy w pokorze, gdy jego pycha została ugodzona, szukał swego Pana i w modlitwie zwrócił się do 

Niego, prosząc o przebaczenie swoich przewinień, a głos Ojca powiedział do niego: "Przebaczam ci, ale 

idź szukać tego głodnego, którego potępiłeś w synagodze." 

Kiedy był gotowy do wypełnienia tej misji, podniósł wzrok i zobaczył, że ten, którego widział 

nędznego na świecie, został przyodziany w olśniewającą białą szatę i oddał się służbie swemu Panu, 

oświetlając drogę zagubionym duszom. Wtedy on, który był wyniosły, ale teraz pokutował, powiedział do 

swego (duchowego) brata: "Pomóż mi wypełnić moją duchową pokutę!" Drugi, pełen współczucia i 

miłości, nie czując obrzydzenia do nieczystości, które ten nosił w swojej duszy, pomógł mu w jego 

oczyszczeniu. (Koniec przypowieści). 

17 Za pomocą tej przypowieści ułatwiam wam zrozumienie tego, co możecie spotkać poza waszym 

ludzkim życiem, abyście mieli pojęcie o próbach, które mogą spotkać wszystkich tych, którzy nie 

przygotowali swojego wejścia do duchowej doliny poprzez swoje dzieła miłości. 

18 Uświadomię wam, że z ducha tych wszystkich, którzy prowadzą duchowe, zdrowe i prawe życie 

bez fanatyzmu, wyjdą dobre przykłady jak błyszczące światła, które oświetlą zarówno drogę wcielonego 

ducha, jak i drogę Tego, który mieszka w niewidzialnym. 

19 Przed Chrystusem, nikt nie był w stanie rozpalić światło w istotach duchowych, którzy żyli w 

ciemności grzechu. 

20 Byłem pierwszym, który wszedł w światy zamętu, aby wnieść tam Światło, i w ten sposób nauczyć 

Moich uczniów, aby czynili to samo wśród swoich braci. Baranek" był bowiem jedynym, który rozwiązał 

pieczęcie strzegące Wielkiej Księgi Prawdziwego Życia i Mądrości. 
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21 Głos, który słyszycie, jest głosem szóstej pieczęci, a nie był on słyszany we wszystkich narodach 

tylko dlatego, że ludzie nie byli wyposażeni; byli bowiem wyniośli przed głosem Mojego wołania i 

pozostawili słuchanie Mnie wyłącznie głodnym i opuszczonym. 
* Są to symboliczne określenia potrzeb duchowych: ubogi - w wiedzę duchową; głodny - sprawiedliwości i 

miłości; obdarty - bez szaty dobrych uczynków. 

22 Dziś mówię do was: przebaczcie i podajcie rękę, gdy was proszą. 

23 Podążaj śladami pokory i cierpliwości Eliasza, który ma misję oczyszczania dusz i 

przyprowadzania ich do Mnie. Pracował niestrudzenie, ofiarowując mi lud czysty, wrażliwy i 

przygotowany do słuchania Mojego słowa. Przyprowadził was na górę Nowego Syjonu, abyście mogli 

usłyszeć Mój głos, a gdy Mnie usłyszeliście, byliście głęboko poruszeni. Nie wątpcie, ponieważ teraz 

udzielam wam Mojego pouczenia za pośrednictwem człowieka. Zawsze was zaskakiwałem i sprawdzałem 

waszą wiarę. Wkroczyliście w nowy okres czasu i powinniście wejść na kolejny stopień na ścieżce 

rozwoju duchowego. 

24 Błogosławieni, którzy poświęcają swoją cielesną powłokę, aby udoskonalić swoją duszę; 

błogosławieni, którzy niosą swój krzyż z pokorą i cierpliwością. Gdy zobaczę, że jesteście przygotowani, 

postawię was przed tłumem, abyście im przewodzili; a jeśli wytrwacie w cnocie, arogancja nie wstąpi do 

waszego serca, nie będziecie się czuli panami, lecz sługami, i te tłumy się rozmnożą. Biada jednak tym, 

którzy źle interpretują Moje przykazania i prowadzą swoich braci w przepaść, zamiast sprawić, by wspięli 

się na górę swojego rozwoju. Jak bardzo będą musieli walczyć, aby bronić się przed swoimi wrogami, i 

jak często ich serca będą złamane w tej walce. Ty jednak w swoim posłuszeństwie pamiętaj, że wkrótce 

zdobędziesz szczyt góry, gdzie wszystkie cierpienia zostaną zrównoważone Moimi błogosławieństwami. 

25 W krótkim czasie na ziemię przyjdą obiecane pokolenia, które osiągną wielki postęp na drodze 

duchowego rozwoju. Oni będą interpretować Moje Słowo lepiej niż wy i będą je głosić wszystkim 

narodom. Te nowe istoty ludzkie, które dziś przygotowuję, będą obcować ze Mną z ducha na ducha i 

dadzą dowód swego autorytetu wśród bliźnich. 

26 Umiłowany ludu, gdy się przygotujesz, dam ci prawa i dzieła, które zadziwią ludzi. Twój 

oświecony umysł odkryje w naturze i w twoim duchu wszystko, co jest wielkie i doskonałe. Wtedy 

będziecie mieli pełną wiedzę o swoich możliwościach, a wasze dzieła będą wielkie w miłości i 

miłosierdziu dla waszych braci. 

27 Bądźcie dobrymi pracownikami w ogrodzie waszego Pana; wyrywajcie chwasty, pielęgnujcie 

rośliny, a gdy zobaczycie, że kwitną, radujcie się i ofiarujcie mi swoją pracę. Pamiętajcie, że kiedy 

powierzam wam zadanie dawania życia roślinom, nie wolno wam sprawiać bólu ani ranić tych stworzeń. 

Mówię o waszych braciach, o ich wrażliwych sercach, abyście zawsze czuwali nad nimi z miłością, tak jak 

was tego nauczyłem. 

28 Zrozumcie, że nie jest niemożliwe wypełnić Moje prawa, musicie się tylko modlić i być napełnieni 

silną wolą, miłością do waszego Ojca, uczynnością i miłością do waszych braci, a wtedy Ja włożę w was 

Moją moc. Nie chcę, żebyś stał się ofiarą. Kochajcie, bądźcie cnotliwi, a spocznie na was moje 

upodobanie. 

29 Nie obwiniajcie mnie za wasze błądzenie. Dałem wam sumienie, abyście mogli kierować się jego 

światłem. Jest to nieubłagany sędzia, który zawsze wskazywał wam drogę dobra i ostrzegał was, abyście 

nie popadli w pokusę. Otoczyłem was również istotami, które pomogą wam zrozumieć waszą misję i 

osiągnąć cnotę pokory i łagodności. 

30 Wy, którzy przygotowujecie się z miłością do słuchania Mojego nauczania, nie chcecie przegapić 

ani jednej z Moich lekcji do wysłuchania i w waszych sercach prosicie Mnie, abym pozwolił wam 

wysłuchać ostatnich Moich słów w tym czasie. 

Będziecie nadal dziedzicami tej łaski, ale musicie zrozumieć, że kiedy mówię do was: "Proście, a 

będzie wam dane", musicie powstać na modlitwie i prosić o to, co jest dobre dla waszego ducha, bo 

niektórzy proszą tylko o swoje ziemskie życie. Lecz Ja was słucham według woli mojej, a nie według 

waszej. Co by się z tobą stało, gdybym zawsze spełniał twoje pragnienia? Jak często prosiliście wytrwale o 

coś, co, choć wierzyliście, że jest dla waszego dobra i oczekiwaliście tego od rana do nocy, nie 
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doczekaliście się, że się spełni. Ale po pewnym czasie zrozumieliście, że się myliliście i że Ojciec miał 

rację. 

Niemniej jednak, upartemu, niezadowolonemu, wymagającemu, było dane to, czego żądał, aby bolesne 

i niekorzystne konsekwencje mogły go zmusić do pokornego uznania prawdy. Ale jednym i drugim dałem 

próby dla ich własnego dobra: Podczas gdy niektórzy uczą się poprzez miłość, inni robią to poprzez ból. 

31 Napełnia Mnie radość, gdy widzę, że przychodzisz na Moje pouczenia, a na twoim wyniesieniu 

czuję w Moim Duchu pieszczotę dziecka. Ojciec, który pragnie być kochany przez tych, którzy są daleko 

od Jego Królestwa, zbliżył się do Ciebie, aby przyjąć Twój pocałunek. Ale tak długo, jak ludzkość nie 

pozwoli się zbawić, niektórzy będą widzieli Mnie czekającego na nich dzień po dniu i wiek po wieku, a 

inni będą podejrzewać, że wiszę na krzyżu za ich brak miłości. 

32 Do nich należysz, ale słysząc Moje Słowo doświadczyłaś, że zamiast potępiać cię, Ja ci 

przebaczyłem. Widziałem, że twoje wargi są gorzkie i osładzałem je Moim słowem. Widziałem was 

wyczerpanych próbami życia i dałem wam Moją siłę. 

33 Ten, kto czuje, że jego ciało jest zdruzgotane bólem, pyta siebie, czy go nie nadużył, i skruszony 

konsultuje się ze mną, by dowiedzieć się, jak odzyskać siły witalne, które pozwolą mu kontynuować 

walkę. Mówię mu: Wejdź do wnętrza istoty Mojego Słowa, które jest Prawem, a w jego nakazach i 

zasadach każdy znajdzie naukę, jakiej potrzebuje. 

34 Nie odchodźcie, dopóki nie zjecie wszystkich owoców z tego stołu, a jeśli po tym nie czujecie się 

usatysfakcjonowani, możecie udać się na poszukiwanie innych pokarmów. Lecz jeśli chcecie zrozumieć 

Moją prawdę, przygotujcie się i nie wątpcie w Moją obecność tylko dlatego, że nie otrzymaliście tego, o 

co mnie prosiliście. Zaprawdę powiadam wam, w zaciszu Mojego Ducha spoczywają wasze dobra, 

czekając na moment waszego przygotowania, aby być w waszym duchu. 

35 Niektórzy pozostają mocni na tej drodze, inni chwieją się co chwila, ponieważ słuchają słów 

swoich braci, którzy kuszą ich, aby porzucili tę naukę. 

36 Mistrz mówi do ciebie: Pozostańcie jeszcze na kilka "świtów", podczas których otrzymacie Moją 

naukę i zwracajcie uwagę na to, co słyszycie ode Mnie, abyście mogli przynajmniej zabrać ze sobą światło 

w waszym duchu, gdyż jesteście jeszcze ślepi. Wiem, że powinniście powrócić do Mnie i że będziecie 

apostołami tego Dzieła. 

37 Kto raz mnie usłyszał, nosi w swoim sercu ranę miłości, która nigdy się nie zasklepi. 

38 Ilu bowiem z tych, którzy znaleźli tu pokój, nie zdając sobie z tego sprawy, będzie musiało go 

utracić (ponownie), aby mogli do Mnie powrócić; przekonają się bowiem, że pokoju nie można kupić za 

dobra materialne, gdyż jest on skarbem, który pochodzi od Boga. 

39 Pokój uciekł od ludzi, i aby go znaleźć, będą musieli wznieść się do mnie. Dziś możni utracili swą 

władzę, królowie drżą przed swymi zbuntowanymi poddanymi, panowie stali się sługami. 

Ci, którzy myśleli, że są wolni, są związani Moją sprawiedliwością, a uczeni są zagubieni. 

40 Bądźcie świadomi, że za pomocą wszystkich skarbów i mocy ludzkich nie można zdobyć ani 

jednego atomu pokoju i że nawet dar uzdrawiania odszedł od lekarzy, którzy przy całej swojej nauce nie 

będą mogli kupić ani jednej kropli Mojego balsamu, dopóki ich serce nie uwolni się od interesowności. 

41 Umiłowani uczniowie, nie wątpcie w łaskę, którą wam powierzyłem, i nie lękajcie się z powodu 

ubóstwa waszego ubioru ani z powodu niskiego stanowiska, jakie zajmujecie wśród braci. Nie bójcie się, 

bo widzicie, że jesteście jednymi z ostatnich w waszych miejscach pracy. Nie czujcie się poniżeni, bądźcie 

zadowoleni i godni, myśląc, że chociaż fizycznie jesteście pod dowództwem waszych braci, to jednak 

wasz duch jest ponad nimi. Moglibyście nawet stać się niewolnikami na tym świecie; ale wasz duch został 

uwolniony przez Moje światło, aby zamieszkać w Nieskończonym i Wiecznym. Duch, który jest 

prawdziwie Moim sługą, zna pokój i prawdziwą wolność. 

42 Musisz wypełnić swoją misję wśród ludzi. Będę was prowadził, abyście mogli przynieść światło 

waszym braciom i nie powinniście czuć się niezdolni do wypełnienia waszego przeznaczenia, ponieważ 

nie wyznaczyłem nikomu misji, która nie może być wypełniona. Mnie wystarcza, jeśli modlicie się 

szczerze i jeśli jesteście zawsze wyposażeni. 

43 Modlitwa jest kluczem, który otwiera tajemnice Boże, jest językiem, w którym Duch Syna 

rozmawia ze swoim Panem. 
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44 Ileż cudów i ileż miłosierdzia będziecie mogli szerzyć na waszej drodze, jeśli przygotujecie się tak, 

jak was nauczyłem. Nie będziecie potrzebowali książek naukowych lub filozoficznych, aby posiąść 

wiedzę lub nauczać. Wystarczy wam studiowanie i zgłębianie nauk, których udzieliłem wam w Trzech 

Czasach. 

45 Jeśli jesteście biedni, nigdy nie zostaniecie wyjętymi spod prawa. 

Walczcie jak wszyscy o chleb ziemi, ale nie trudzcie się bardziej niż to konieczne, nie poświęcajcie swego 

ciała w wysiłku zdobywania i gromadzenia dóbr ziemskich. Podzielcie swój czas tak, abyście mogli 

wygospodarować kilka chwil na rozwój swojego ducha. 

46 Jeśli nie pochwalam nieograniczonej materializacji w człowieku, nie radzę wam dążyć tylko do 

tego, co duchowe. Tak długo, jak jesteście na świecie i posiadacie materialne ciało, powinniście 

harmonizować potrzeby ciała z potrzebami ducha, na tyle, na ile pozwala wam wasz rozwój w życiu. 

Oddajcie Bogu to, co należy do Boga, a światu to, co należy do świata. 

47 Oblecz swoje ciało i chroń je przed trudnościami pogody, ale odziej swego ducha światłem. Kup 

chleb dla ciała, a jak jesteś zaniepokojony, że powinien być dobry smak i zawierać substancje, które 

utrzymują cię, więc zdobyć dla swojego ducha pokarm prawdziwego życia. 

48 Gdy "ciało" zwycięża, duch cierpi; gdy duch zwycięża, materia cierpi. Ale zaprawdę powiadam 

wam, to dlatego, że nie ma harmonii między tymi dwoma składnikami. Jest ona obecna, gdy oboje tworzą 

jedno "ciało" i jedną wolę. 

Nie zadowalajcie się opinią, że modląc się, wypełniliście swoją misję. Proszę was tylko o pięć minut 

modlitwy, abyście resztę czasu mogli spędzić na walce o życie materialne, a w nim na wypełnianiu 

obowiązków waszego ducha, siejąc wśród braci ziarna miłości i miłosierdzia swoimi dobrymi uczynkami. 

Moje Słowo przygotowuje was; nie mógłbym was posłać jako słabych, abyście podnieśli upadłych, ani nie 

posłałbym was jako chorych, abyście pocieszali strapionych. 

49 Uczniowie, o co prosicie Mnie dla tych, którzy stawiają kamienie na waszej drodze, aby was 

powalić? - Prosisz, aby przebaczenie było z nimi. Błogosławię nawet tych, którzy przysparzają wam 

cierpień dla Mojej Sprawy. 

50 Żyjcie w pokoju w waszych domach, uczyńcie z nich sanktuarium, aby gdy wejdą do nich 

niewidzialne istoty, błądzące w duchowej dolinie, mogły znaleźć w waszej istocie światło i pokój, których 

szukają, i mogły wznieść się w zaświaty. 

51 Co stałoby się z tymi istotami, gdyby widziały tylko kłótnie w twoim domu? Co by się stało z tymi 

potrzebującymi? 

52 Weźcie pochodnię, zapalcie ją i nie gaście jej światła, którym jest miłość do braci i wiara w 

miłosierdzie Ojca waszego; wtedy pokój Mój będzie w domach waszych. Przygotuj na to swoje serce, 

oczyść swoją duszę przez pokutę i odnowę, abyś mogła przyjąć znaczenie Mojego Słowa i być nim 

umocniona. Osiedlam się pośród was i głoszę Moją naukę w Moim Słowie, abyście mogli odczuć Moją 

obecność i świadczyć o Mnie. Daję wam kolejną możliwość wysłuchania Mojej nauki, ponieważ chcę, 

abyście wypełniali Moje przykazania, abyście szli właściwą drogą, aż znajdziecie ziemię obiecaną, 

bezpieczną ziemię, gdzie będziecie mogli odpocząć od waszej pielgrzymki i otrzymać wysoką nagrodę, 

którą oferuje wasz Ojciec. 

53 Trzeba, abyście zrozumieli Moje słowo, abyście go nie odrzucili, jak to czyni dumne dziecko, 

które gardzi chlebem, który mu się ofiarowuje. To Słowo chce was zbawić, odwrócić was od waszych 

fałszywych obyczajów, od fanatyzmu i zamętu, w którym pogrążyły was religie. Jeżeli nie rozumiecie 

Mojego Słowa, albo nie chcecie go słuchać i studiować, to odrzucacie Mnie i nie rozpoznacie 

ostatecznego celu Mojego objawienia się w Trzeciej Erze. Nadejdzie wyznaczona data jego zakończenia, a 

wtedy poczujecie pustkę w waszych sercach i zdając sobie sprawę, że była to łaska, której nie doceniliście, 

zawołacie do mnie. Ale Moje Słowo nie będzie już słyszane przez pośrednictwo ludzkiego umysłu. 

Wtedy ciężar waszego braku zrozumienia spadnie na was, i nie będziecie mieli spokoju. Czy wypijesz ten 

kielich tak gorzki? - Będę patrzył na ciebie z bólem i czekał na dzień twojego powrotu. Pozwólcie 

waszemu duchowi uwolnić się i przyjdźcie do mnie. Uduchowiajcie się, abyście mogli kroczyć ścieżką 

wznoszenia i postępu do prawdziwego życia. 

54 Bądźcie sprawiedliwi we wszystkich swoich działaniach, a kiedy upominacie swoich braci, nie 

bądźcie ani sędziami, ani katami. Nie bierz bicza, aby karcić bliźniego. 
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55 W drugim czasie, gdy Jezus wszedł do Jerozolimy, znalazł, że świątynia, miejsce poświęcone na 

modlitwę i oddawanie czci Bogu, została zamieniona na targ, a Mistrz, pełen gorliwości, wyrzucił tych, 

którzy ją w ten sposób sprofanowali, mówiąc im: "Dom Ojca mego nie jest miejscem handlu". Ci byli 

mniej winni niż ci, którzy zostali wyznaczeni do kierowania umysłami ludzi w wypełnianiu prawa 

Bożego. Kapłani zamienili świątynię w miejsce, gdzie rządziło poszukiwanie honoru i umiłowanie 

splendoru, i ta zasada została zniszczona. 

56 Dziś nie użyłem bicza, aby ukarać tych, którzy sprzeniewierzyli się Mojemu Prawu. Pozwoliłem, 

aby skutki ich własnych przewinień były odczuwalne w ludziach, aby wiedzieli, jak interpretować ich 

znaczenie, i aby zrozumieli, że Moje Prawo jest nieugięte i niezmienne. Wskazałem człowiekowi drogę, 

prostą ścieżkę, a gdy z niej schodzi, naraża się na trudy sprawiedliwego prawa, bo w nim objawia się Moja 

miłość. 

57 Wskazujcie waszym dzieciom drogę z gorliwością, uczcie je wypełniać prawa ducha i materii, a 

jeśli je naruszą, upominajcie je, bo wy, jako rodzice, reprezentujecie mnie na ziemi. Pamiętajmy więc o 

Jezusie, który pełen świętego gniewu udzielił kupcom jerozolimskim lekcji na wszystkie czasy, broniąc 

Sprawy Bożej, niezmiennych praw. 

58 Ludzie proszą mnie o spokojną egzystencję, ponieważ w niej mają dar pokoju, który uzyskuje się 

przez wykonywanie swoich obowiązków. Ale pytam cię: Czy to absolutnie konieczne, że aby mieć pokój, 

trzeba najpierw cierpieć z powodu wojny? Zobaczcie, jak dobre nasienie zostało zniszczone przez 

niegodziwość! Jedne narody niszczą drugie; ci, którzy dziś są silni, jutro są zrujnowani. Jednak lud Izraela 

wstawia się za ludzkością w tych chwilach, mówiąc do Mnie: "Mistrzu, modliłem się, a Ty nie dałeś mi 

tego, o co prosiłem". Czy wiecie, ludzie, jak wielu cierpieniom ulżyliście i ile nadziei wasza modlitwa 

zaszczepiła w tych istotach? Nie do mnie należy ustalenie, że pokój będzie na świecie, ale do człowieka, 

gdy nawrócił swoje serce do miłości i pokory. 

59 Jakze wielka jest niewiedza, która ludzie stawiaja przede Mna! Ani uczeni, ani ignoranci nie 

wypełnili Moich praw, a chociaż jestem wśród nich jako Mistrz, nie zważają na Moje nauki. Jeśli twoje 

występki przynoszą ci śmierć, przyjmij Moje Słowo jako chleb życia wiecznego. Żyjcie czujnie, pracując 

w Moich naukach i kochajcie waszych braci. 

60 Ta nauka jest jak nowy dzień, który oświetla drogę ludzkości. Widzieliście, jak wiek znika jak 

zachodzące słońce i nastaje nowy dzień, w którym ujrzycie ogromne światła, które oświetlą ludzi w 

wielkim przebudzeniu. Widzieliście rozpętane namiętności, grzech przynoszący gorzkie i bolesne owoce, 

zło wdzierające się do domów i narodów, niesprawiedliwość ogarniającą ludzi. Ale ja przychodzę, aby 

powstrzymać tę wylewność: nie po to, aby osądzać świat, ale aby skierować go na właściwą drogę. I nie 

przypisujcie Mi bólu, który sami mi przynosicie i który sami sobie stworzyliście. Stworzyłem was, abyście 

mogli żyć, zdobywać doświadczenie i wznosić się w górę dzięki swoim zasługom. - A jednak kocham was 

i dlatego wasz ból przyszedł do mnie, i dlatego przyszedłem jako Pocieszyciel i Mistrz, aby zwrócić wam 

to, co straciliście, i oznajmić wam, że zbliża się Królestwo Pokoju, i że musicie się przygotować, aby do 

niego wejść. Ludzkość się zmieni, wtedy dobroć będzie w sercach ludzi. 

61 Od początku czasu mówiłem do was w wielu postaciach, abyście mogli Mnie zrozumieć, a 

szczególnie do was, którzy byliście Moimi powiernikami, nosicielami Mojego głosu i zwiastunami, którzy 

nieśli Moje przesłania innym narodom. Dziś mówię wam, abyście cierpliwie kontynuowali swoje zadanie, 

abyście nie ustawali w obliczu niedowierzania i niezrozumienia waszych braci. 

Podczas gdy wy uwierzyliście i potwierdziliście Moje objawienie się jako Boski Duch w tym czasie, 

inni nie są jeszcze przygotowani na przyjęcie tej nowiny, ale nie zawiedźcie ich, ani nie rozpaczajcie: to, 

czego wy nie możecie dokonać, Ja uczynię, przedstawię Moje dzieło światu i wypełnię Moją obietnicę. 

62 Wybrałem ten naród i cieszę się, że z niego wychodzą moi robotnicy, aby rozrzucać ziarno. 

Przygotowuję was, abyście byli panami, ale nie sędziami waszych braci. Nie zapominajcie, że zostawiłem 

was wśród waszych braci jako sługi, a nie jako panów. Gdy to słowo będzie znane twoim braciom i przez 

nich poszukiwane, powiem im: 

63 Przyjdź do Mnie, wędrowcze, mam wodę, która ugasi pragnienie trawiące twego ducha. Widzę 

was ubogich w duchu i w materii, a jednak chcę wam dać więcej niż to, o co mnie prosicie. Ofiaruję wam 

królestwo pokoju, takie samo, jakie ofiarowałem pierwszym stworzeniom, które posłałem na ten świat. To 

nie są wody źródeł lub ulotny pokój, który trwa tylko chwilę, ale wieczna łaska i pokój, prawda i światło. 
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64 Wszystkim przynoszę przebaczenie i ulgę, zarówno tym, którzy Mnie kochają, jak i tym, którzy są 

obojętni. Nie przeklinam tego, który mnie zranił, lecz błogosławię go, bo wiem, że kiedyś będzie mnie 

kochał. 

65 Nie powinniście dążyć do ziemskich przyjemności; to, co jest dzisiaj, jutro już nie istnieje. 

Szukajcie i pracujcie dla życia wiecznego, tego życia, od którego nikt się nie odwraca, bo to jest najwyższa 

prawda. Dojdźcie do niej drogą Moich pouczeń, dojdźcie wypełniając Moje przykazanie, które dałem 

wam w każdym czasie: "Miłujcie się wzajemnie". 

66 Jak wasz Ojciec raduje się, gdy jest w komunii ze swoimi dziećmi. Po tym czasie, w którym dałem 

wam Moje Słowo za pośrednictwem człowieka, nauczycie się szukać Mnie w Nieskończoności, a wasza 

komunia (ze Mną) będzie czystsza i bardziej stała, będzie to dialog ducha z duchem. 

67 Jaką radość widzę w dzieciach Moich, bo usłyszały Mnie na nowo, jak Mnie rozpoznają i idą za 

Mną! Powtarzam jeszcze raz, Moje dzieci: "Miłujcie się wzajemnie", jak was zawsze uczyłem. 

68 Powołałem was, abyście byli wielcy duchem, a nie panami świata. 

69 Gdy się uniżasz dla Mojej sprawy, będę cię chwalił; gdy znosisz cierpienia, będę cię pocieszał. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 42  
1 Usuwam z waszej drogi przeszkody, które mogłyby utrudnić waszą pracę na Moich polach; 

jesteście bowiem wybranymi do wypełnienia tej misji, będziecie głosić ludzkości prawdę Mojej Nauki. - 

Bądź silny! Widziałem bowiem, że brak wam wiary, że pozwalacie się pokonać przez przygnębienie i nie 

podnosicie się z upadków z determinacją. Znów wątpicie, jak to było w Drugiej Erze, i aby uwierzyć, 

prosicie mnie o dowody materialne, których mogę wam nie udzielić. Nie bądźcie jak uczeni w Piśmie i 

kapłani, którzy mając Pismo Święte w rękach myśleli, że Moje przyjście do ówczesnych ludzi odbędzie 

się w bardzo określonej formie, a gdy zobaczyli, że realizacja Mojego posłannictwa objawiła się w innej 

formie niż ta, której się spodziewali, zwątpili. Bo cuda, których żądali, nie były im dane, gdyż droga była 

już przeze Mnie wyznaczona i wszystko się dokonało, jak było napisane od wieczności. 

2 Wątpisz, bo twoje serce nie jest przygotowane. Nie znaliście Moich proroctw, a bardzo niewielu 

zgłębiło i zrozumiało Moje objawienia w całej ich prawdzie. A jednak, choć twoje serce było 

nieświadome, Duch wiedział, że muszę przyjść do ciebie jeszcze raz, i dziś Moje Słowo kształtuje cię jak 

delikatne dłuto, udowadniając ci prawdę Moich manifestacji. Zaprawdę powiadam wam: Nie wolno wam 

wystawiać Ojca waszego na próbę. Módlcie się i pogrążajcie się w głębokiej kontemplacji. Teraz nadszedł 

czas, abyście powrócili do Mnie, abyście zbliżyli się do waszego Stwórcy i zjednoczyli się z Nim. 

3 Pamiętajcie, że jeśli płakaliście na ziemi, to nie ja byłem przyczyną waszego cierpienia. Nie 

czerpałem przyjemności z waszej pokuty, ani nie byłem obojętny na wasz ból; chciałem jedynie formować 

i podnosić waszego ducha. Zawsze cię kochałem i zawsze ci przebaczałem. 

4 Wniknijcie w znaczenie Mojego Słowa i odkryjcie wszystko, co chcę wam wyrazić przez 

nieporadne usta nosicieli głosu. Ale nie starajcie się usłyszeć mnie tylko przez ich pośrednictwo: 

Nauczyłem was doskonałej modlitwy, abyście mogli osiągnąć zjednoczenie z Duchem z waszym Ojcem, 

dzięki któremu możecie mówić do Mnie językiem właściwym dla Ducha i otrzymywać Moje mądre i 

pełne miłości odpowiedzi. 

5 Dlaczego lekceważycie Moje dzieło uduchowienia i ignorujecie głos sumienia, który przemawia 

do was wewnątrz? Dlaczego dajesz wiarę tylko ludzkim słowom i sądom, a pozwalasz, by duch, który 

żyje w swoim czasie*, usychał jak kwiaty pod palącym słońcem, gdy brakuje im nawodnienia? 
* W zaraniu epoki Ducha Świętego, Ducha Bożego, który przychodzi, aby królować w człowieku. 

6 Dzieci połączą się ze Mną, będą otrzymywać Moje przesłania i zadziwią was swoimi postępami. 

Będą was pouczać w Mojej Nauce Miłości, a ich przekonania będą mocne. Ale nie czujcie się z tego 

powodu upokorzeni! - Kiedy zobaczycie w łonie waszego domu, że dają dowody uduchowienia, kierujcie 

ich krokami. Niech się radują i zachwycają kontemplacją wysokich regionów, w których mieszkają 

sprawiedliwi; a podczas swego uniesienia poczują, że są blisko Mnie, i zapomną o swoich bólach. 

7 Czy nie widzicie cierpliwości, a także smutku waszego Ojca w obliczu (tylko) powolnego 

budzenia się Jego dzieci? Miłość mojego Ojca prowadzi was do pokoju, nawiedzenia pokazują ludzkości 

wąską ścieżkę, która prowadzi do Mnie. Na tej drodze wszyscy powinniście zjednoczyć się z waszym 

Stwórcą. 

8 Wśród was są "robotnicy", którzy kochają ludzkość i walczą, aby przynieść jej światło. Dziś, pełni 

wiary, składają u mnie owoce swojej pracy. Jest "dziecko", które słuchało Mojej nauki i które podjęło 

część pracy, która do niego należy, i które dzisiaj ofiaruje Mi pierwociny swojego duchowego nasienia. 

Jego modlitwa jest błagalną prośbą o pokój dla jego braci w ludziach. Nie wystarczy mu być szczęśliwym, 

że jego naród jest w pokoju; lamenty ludzi, których nie zna, ale o których wie, że cierpią, docierają do 

niego. Ze wzburzonym duchem modli się za swoich braci, a ja mu mówię, że ten pokój nadejdzie, gdy 

Nawiedzenie pozostawi swoje ziarno w sercach tych, którzy dziś cierpią, i gdy ból oczyści ich dusze. 

9 Pamiętacie, słuchając Mojego słowa, że w chwilach radości, w których wznosicie się, aby być 

bardzo blisko Mnie, wielu waszych braci pada na polach bitew, że wiele matek widziało syna 

rozwiedzionego i ich serca rozdarte bólem, że wiele dzieci płacze z powodu opuszczenia przez rodziców i 

wszyscy zmagają się z bólem. Mówię wam, nie wiecie, w jaki czas weszliście, bo jest to czas pokuty i 

ciężkich prób. 

Wy, jako Moi uczniowie, czujecie się zobowiązani do modlitwy, aby pokój i pociecha zstąpiły na 

waszych braci. Ale pytam was, czy wiecie, jak korzystać z pokoju, który wam dałem? 



U 42 

83 

10 Dlaczego ojcowie narzekają, gdy czują, że rodzina jest ciężkim krzyżem, który dźwigają na swoich 

barkach, i dlaczego inni są chorzy na duszy, choć jestem tak blisko nich? - Ponieważ brakowało im wiary i 

zaufania do mnie, i nie byli w stanie odnowić się. 

11 Wy, z ludu Izraela, nie grzeszcie, ale raczej ratujcie grzeszników, oświecajcie tych, którzy są w 

błędzie, a jeśli chcecie zachować pokój, pracujcie dla nich, czcijcie swoich rodziców, uważajcie się 

wszyscy za braci. Kochajcie się nawzajem! 

12 Ilekroć zbliżacie się do Mnie, odczuwacie, że Moja miłość umacnia waszego ducha i wasze ciało. 

Wiecie też, że kiedy się oddalacie, pokój odchodzi od was i wasz duch jest zasmucony. Twoje sumienie 

zawsze mówi ci z pełną prawdą, czy jesteś na drodze Prawa, czy też zboczyłeś z niej. Ja jestem Prawem i 

zawsze zachęcam was do jego wypełniania. 

13 Jeśli upieracie się przy korzystaniu z zakazanych przyjemności, pozwalam wam uświadomić sobie 

i zrozumieć poprzez własne doświadczenie, że ten kielich zawsze sprawia wam ból. Po upadku 

dostrzegasz swój błąd i wracasz do mnie z prośbą, aby ten ból służył ci jako zadośćuczynienie. 

14 Uczcie się, abyście mogli przygotować serca, które pragną poznać Moje Słowo, i abyście mogli 

mówić bez lęku. Kiedy egoizm zakorzeni się w twoim sercu, nie możesz nic dać. Uświadomcie sobie 

miłość i miłosierdzie, z jakim zwracam się do wszystkich Moich dzieci i z taką samą miłością obdarzajcie 

waszych braci. 

15 Już zbliża się czas, kiedy poślę was do krain i narodów, abyście nieśli Moje światło. Ale musicie 

się przygotować przez studiowanie i zgłębianie Mojej nauki oraz przez dawanie świadectwa prawdom w 

niej zawartym waszymi uczynkami miłości i miłosierdzia wobec braci. Nie chcę, abyście później płakali 

za czasem, który przegapiliście, bo nie wiedzieliście, jak korzystać z mojej nauki, bo przyjdą wielkie 

nawiedzenia. Wielu będzie lamentować, że mnie nie słyszeli i nie uwierzyli, a niektórzy będą już "w 

duchu" w 1950 roku. 

16 Niektóre z Moich dzieci płaczą, gdy słyszą Moje Słowo; niech te łzy posłużą do oczyszczenia 

tych, którzy się splugawili! 

17 Wy, którzy Mnie słuchacie, czyńcie Moją wolę tak jak w Pierwszej i Drugiej Erze, ponieważ 

jesteście tymi samymi duchami, które ewoluowały z jednego czasu do drugiego, a gdy dojdziecie do 

końca waszej pokuty, przyjdziecie do Mnie, aby nie rodzić się ponownie na tym świecie. Wiele razy 

mówiłem wam: gdybym przyszedł w ciele w tym czasie, aby dać wam Moje Słowo, tak jak to uczyniłem 

w Drugiej Erze, zostałbym ponownie zamęczony. Ta lekcja jest zakończona i dzisiaj daję wam to, co jest 

odpowiednie na ten czas. Zrozumcie, że forma, w jakiej się objawiam, kiedy komunikuję się poprzez 

umysły ludzi, jest kolejnym dowodem Mojej miłości do was. 

Ci, którzy Mi służą, dźwigają ciężki krzyż, i dlatego, ponieważ idą za Mną, będą cierpieć, będą źle 

oceniani i wyśmiewani. Jednak będę chronił ich ducha, a później, gdy zakończą swoją misję, dam im 

odpoczynek i pokój. 

18 Dziś prosicie mnie o skorupę waszego ciała, ale ja wam mówię: Proście raczej o waszego ducha, 

bo resztę dam wam jako dodatek. 

19 Rozważcie, że jesteście tylko przejściowymi na ziemi, że w waszej długiej podróży 

doświadczyliście bólu i potknęliście się przez grzech, i że (dopiero) po upadku, gdy nie znaleźliście 

pomocnej dłoni, która by was podniosła, przypomnieliście sobie, że w zaświatach jest dobry Ojciec, który 

jest gotów dać ci wszystko, czego potrzebujesz, i że w Nim możesz znaleźć uzdrowienie z twoich 

dolegliwości - nie tylko z tych, które trapią twoje ciało, ale także z tych, które trapią twoją duszę, które są 

jak bolesny ciężar, który cię obciąża. 

20 O ukochane dzieci! Nie chcieliście podnieść waszego ducha, nie chcieliście dać mu niezbędnego 

czasu na zastanowienie się i wypełnienie swoich obowiązków. Rozważcie, jak wiele darów jest w was, 

niczego wam nie brakuje, abyście mogli osiągnąć szczyt góry, gdzie wasz Ojciec czeka na was, aby dać 

wam swoją nagrodę. Wszyscy jesteście oświeceni i przygotowani do poznania objawień tego czasu. Jeśli 

się uduchowicie, będziecie mogli pracować nie tylko na tym świecie, lecz pozwolę wam przenieść się do 

innych regionów, gdzie żyją wasi bracia, i tam, jako dobrzy pracownicy, będziecie również rozrzucać 

ziarna miłości i miłosierdzia, które powierzył wam wasz Ojciec. 

21 Nie zadowalaj się pierwszą lekcją, którą otrzymałeś. Idźcie dalej, szukajcie Mojego słowa, 

rozeznawajcie jego duchowe znaczenie, abyście mogli mówić do waszych braci z przekonaniem. Nie bój 
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się osądu lub śmieszności ludzi. Co wina mogą one umieścić na swój zarzut, jeśli masz szczerość w 

swoim sercu i pokazać sprawiedliwość we wszystkich swoich czynach? 

22 Z radością przyjmuję niewinne i dobre serca, które błagają Mnie o pomoc, które szukają Mnie jako 

lekarza lekarzy. Ale widzę też z radością, że zapominacie o swoich cierpieniach, aby przedstawić mi 

waszych braci w potrzebie, których przemieniliście według moich wskazówek. Błogosławię tych, którzy 

ulżyli w cierpieniu i podzielili ból, i daję im siłę, aby mogli wypełnić Moje przykazanie, które mówi wam: 

Miłujcie się wzajemnie. 

23 Widziałam, jak niektóre z Moich dzieci wątpią we Mnie i nie pozwalają swojemu duchowi 

rozwijać swoich darów; a kiedy trzeba było mówić do ludzi o Mojej nauce, milczeli, nie biorąc sobie do 

serca tego, że powiedziałam, iż będę mówić przez wszystkich, którzy są przygotowani, a jeśli ich nie ma, 

to przez naturalne siły Mojego stworzenia. 

24 Moim dzieciom, które chodzą po ziemi, nie zdając sobie sprawy ze swojego wysokiego 

przeznaczenia, mówię: Kiedy zamierzacie wypełnić swoją misję? Jeśli dziś zaśniesz, jutro obudzisz się w 

Beyond i będziesz płakał za czasem, który straciłeś. Będziecie prosić Mnie, abym pozwolił wam wrócić na 

ziemię, lecz wtedy wasza pokuta będzie bardzo bolesna. 

25 Gdy usłyszycie ostrzeżenie Mistrza i gdy ocenicie swoje uczynki w świetle sumienia, stwierdzicie, 

że ziarno, które wam dałem, nie rozmnożyło się. A ja pytam ciebie: Jak będziecie szkolić nowych 

uczniów, którzy przyjdą szukać tego dziedzictwa, jeśli nie możecie świadczyć swoimi uczynkami o nauce, 

którą wam dałem? 

26 W pierwszym dniu 1939 roku ogłosiłem wam bliską wojnę; poznaliście namacalnie zniszczenie i 

chaos, w którym pogrążyło się wiele narodów. Widzieliście, jak mijają kolejne wydarzenia wojenne, a 

mimo to nie jesteście świadomi czasów, w których żyjecie. W nadchodzących latach zobaczycie wielki 

podział wśród narodów. 

27 Silni stawią czoła silnym, a w tej walce stracą swoją moc i ugną się. Tymczasem wiele duchów 

utraci swoje ciała i wejdzie do duchowej doliny z przerażeniem i bólem, że nie przygotowały swojego 

powrotu do Mnie. Ale na swojej drodze spotkają Eliasza, który wskaże im drogę do odpokutowania (ich 

winy). 

28 Dziś oznajmiam wam, że zbliża się czas, gdy wielkie duchy przyjdą na ziemię, by pracować dla 

pokoju i wyższego rozwoju ludzkości. Przygotujcie drogę dla tych pokoleń. 

29 Błogosławieni, którzy uwierzyli, słysząc Moje Słowo; lecz Ja wam powiadam dalej: 

Błogosławieni, którzy nie słysząc Mnie, wierzą i mają świątynię w sercu, którzy kochają i wstawiają się za 

braćmi, a ich wiara jest jak płomień ognisty, który oświetla drogę ich przebłagania: albowiem oni Mnie 

zobaczą przez swoją wiarę. 

30 Dziś stawiacie się u źródła łaski, aby ugasić pragnienie i pamiętacie Moje słowa, w których 

powiedziałem wam: "Kto pije tę wodę, nigdy już nie będzie łaknął. Wasze pragnienie w tym czasie jest 

pragnieniem światła, prawdy i pokoju. Znasz tylko ból i 

Fałsz i szukajcie balsamu, który uleczy wasze rany i da życie waszej nadziei: Oto jestem, przyjmuję twoje 

serce i pocieszam je. Z niecierpliwością oczekujecie dni, kiedy dam wam Moje Słowo i powiecie Mi: 

"Ojcze, tylko w tej chwili Duch mój znajduje odpoczynek, a uniesiony ku Tobie zapominam o tym, co 

należy do świata, i czuję, jak pokój Twojego Ducha przepływa przez moje jestestwo". 

31 Błogosławieni jesteście, którzy zrozumieliście, że jest to czas łaski, w którym Moje nauki was 

prowadzą i pomagają wam w waszym zadośćuczynieniu. Jeśli będziecie umieli Mnie słuchać i pozostawać 

w obrębie Moich praw, nie będzie żadnej ludzkiej siły, która mogłaby was skrzywdzić, i będziecie czuli 

się kochani i prowadzeni przez Ojca. 

32 Chociaż nie szukaliście Mnie w przeszłości, dziś wiecie, że godzina waszego przebudzenia się do 

Mojej prawdy była z góry wyznaczona i że czekałem na was, aby przynieść wasze dziedzictwo do waszej 

wiedzy. Teraz, gdy otrzymaliście Moje dobrodziejstwa, prosicie Mnie z wdzięcznością, abym wam 

pozwolił być Moimi pracownikami, a Ja na to pozwalam, bo po to posłałem was na ziemię, abyście 

poznali Dobrą Nowinę i głosili ją wśród ludzi. 

Lecz aby osiągnąć wiedzę i rozwinąć dary duchowe, którymi jesteście obdarzeni, musicie najpierw 

walczyć z waszym zmaterializowaniem, z waszym grzechem i słabością, a potem, gdy czujecie, że 
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przygotowaliście się i oczyściliście przez wasze zadośćuczynienie, nosić waszą miłość do braci jako 

klejnot o nieocenionej wartości. 

33 Nie przyszliście na ziemię, aby składać hołd światu, wasz obowiązek jest wyższy, czeka was 

zadanie uczniów waszego Ojca. A jeśli walczyliście, aby szerzyć Moją naukę, i wasze stopy są poranione 

przez osty, i wasze ubrania są podarte z powodu długiej podróży, przyjdźcie do Mnie. Nie bójcie się 

przyjść nago, bez ubrania dla waszych stóp, i bez prowiantu na podróż. Gdy bowiem rozdzielicie wszystko 

między waszych braci, zwrócę wam to, co im zostawiliście, i obsypię was łaskami za miłość i 

dobrodziejstwa, które im okazaliście. 

34 Czeka was wielka walka, w której wypełnienie waszego zadania nie zmęczy waszego ducha, 

ponieważ będziecie wspierani przez Dobrego Pasterza i przez świat duchowy. Jeśli mnie kochasz, jeśli 

masz wiarę, praca będzie dla ciebie łatwa. Pokonam niewiarę opornych duchów, a oni będą cię słuchać. 

Inni nie będą znali tego światła w obecnym wcieleniu, ponieważ już wam zapowiedziałem, że nie 

wszyscy, którzy żyją obecnie w materialnym ciele, będą znali światło tej Nauki Trzeciej Ery. Wielu będzie 

musiało udać się do Doliny Duchowej, a stamtąd będą kontemplować i wierzyć w to Dzieło Miłości. Ci, 

którzy Mnie słyszeli, a nie zrozumieli Mojego Słowa, ani nie rozpoznali Mojej Woli, będą pracować "w 

duchu" i w ten sposób wypełnią swoją misję. 

35 Chociaż Moje nauki są jasno zrozumiałe, nie wszyscy je zgłębiliście i zrozumieliście. Nie 

karmiliście się tym owocem, który wam ofiarowałem w tym czasie. Mówiłem ci, że każde drzewo poznaje 

się po jego owocach, a "smak" Mojego Słowa jest słodki, a jego istota ożywia ducha; ty jednak nie 

chciałaś poznać jego prawdy. 

36 Byliście kruchymi łodziami pośród wzburzonego morza i często pozwalaliście, aby wasza wiara 

zgasła. Nie czujecie Mnie, choć wiecie, że jestem z wami, i często wam mówiłem, że wasze rzęsy są dalej 

od waszych oczu niż Mój Duch od waszych. 

37 Obudź się, bo wilk w owczej skórze zawsze czyha, by cię oszukać. Kiedy już postanawiasz dzielić 

się tą Bożą miłością i miłosierdziem z braćmi, przychodzi pokusa i każe ci zmienić postanowienie. 

38 Gdy widzisz, że twoi bracia, którzy wyznają inną naukę, wytykają ci twoje błędy i pouczają cię, 

bądź pokorny i słuchaj ich słów, bo Moje natchnienia przychodzą do każdego, kto się przygotuje, a ty nie 

wiesz, czy nie jest Moją wolą użyć ich do naprawienia cię. Ze wszystkich warstw społecznych wybrałem 

Moich uczniów - tych, którzy żebrali, aby przynieść chleb (powszedni) do ich ust; ale są też tacy, którzy 

żyli wygodnie, a których powołałem. Nie rozumiejąc jednak skarbu, jaki otrzymali, wstydzą się 

przynależeć do tego ludu. 

39 Przebaczam wam grzechy, nawet jeśli grzeszycie ze świadomością popełnienia występku, i zawsze 

wskazuję wam drogę, którą powinniście przyjść do Mnie. Czy dziecko może pokazać się przed Ojcem z 

poplamioną duszą i bez dobrych uczynków? - Jego sumienie powie mu, że nie może przyjść do Mnie, 

dopóki nie wypełni (swojego zadania). 

40 Zrozumcie, że każda chwila, która mija, skraca czas, w którym dam wam Moje Słowo. Użyj go, 

abyś jutro nie płakał z powodu instrukcji, które przegapiłeś. 

41 Zastanówcie się nad tym, że musicie wypełnić misję niesienia Dobrej Nowiny waszym braciom, 

tak jak na waszej drodze był ktoś, kto was powołał. Któż może zapomnieć tego, który mówił do ciebie z 

Mojego Słowa i wprowadził cię do Mojej Obecności? Czy nie chcesz, aby ktoś wspominał Cię z miłością i 

wdzięcznością? 

42 Wytrwajcie w dobroci, niech wasze serce będzie oczyszczone w cnocie, a doświadczycie 

rozwinięcia waszych darów duchowych. Nie wycofujcie się, bo w przeciwnym razie poczujecie się tak, 

jakby te dary was opuściły. 

43 Nadszedł czas, abyście nie tylko prosili, ale abyście zrozumieli, jak prosić, abyście nie powiedzieli: 

"Ojcze, prosiłem o wiele rzeczy, a nie otrzymałem nic". 

44 Nie zapominajcie, że Ja mam więcej do dania wam, niż możecie ode Mnie żądać, i że gdy prosicie 

Ojca, aby wam dał, Ja proszę, abyście umieli przyjmować. 

45 Bądźcie Moimi dobrymi uczniami, tymi, którzy podchodzą do swojego zadania z prawdziwą 

miłością i wiarą. Jeśli wczoraj chodziliście po niepewnych i zakazanych ścieżkach, to dziś musicie 

chodzić po drodze Mojego Prawa. Jeśli w przeszłości, w swoim złudzeniu, podniosłeś rękę, aby zranić 
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bliźniego, teraz staraj się, aby ta sama ręka nauczyła się pieścić z czułością. Jeśli wczoraj sialiście ziarno 

nienawiści lub złej woli na waszej drodze życia, teraz stańcie się siewcami ziarna pokoju i braterstwa. 

46 Zaprawdę powiadam wam, kto pamięta wasze wczorajsze czyny i widzi was teraz przemienionych 

w moich uczniów, będzie musiał zrozumieć, że wasza wiara opiera się na prawdzie i nie będziecie musieli 

wiele mówić, aby przekonać tych, których próbujecie nauczać, bo wasze uczynki będą najlepszym 

świadectwem, jakie dacie przed waszymi braćmi. 

47 Matkom mówię: nauczcie dzieci stawiać pierwsze kroki tak w sferze materialnej, jak i duchowej. 

Ułatw im drogę, aby mogli mnie odnaleźć, pokochać i wznieść się (duchowo). Bądźcie świadomi, że w 

każdym nowym pokoleniu, które wzrasta wśród was, postęp duchowy, jaki ono osiąga, będzie coraz 

większy. Kierujcie się intuicją i nie dawajcie im złych przykładów ani głuchych owoców do (duchowego) 

odżywiania. 

48 Nie chcę, aby te nowe pokolenia potknęły się lub zbłądziły z waszej winy. Nie chcę widzieć, jak 

płaczą z powodu braku miłości wśród swoich. 

49 Dziś, widząc twego ducha pokornego, daję mu Moje nowe przykazania. W minionych czasach 

wszyscy marzyliście o władzy, bogactwie, chwale tego świata i rozkoszy. W owych dniach wołaliście 

przeciwko Jezusowi: "Ukrzyżuj Go!". Bo Chrystus głosił pokorę i nauczył was wyrzekać się wszystkiego, 

co zbędne. Dzisiaj jesteście zadowoleni z odrobiny spokoju, z kawałka chleba i solidnego dachu. Życie, ze 

swoimi lekcjami, uczyniło cię pokornym i dzięki niemu twój duch zdołał się uwolnić. 

50 Dopóki człowiek posiada pozorny spokój, jaki daje mu świat, i wierzy, że posiada wszystko, 

dopóty nie zbliży się do Mnie. Ale kiedy ludzkość osiągnie prawdziwą duchowość, posiądzie wszystko, a 

jej orzeźwienie i rozkosz będą głębokie i prawdziwe, tak jak Ojciec rozkoszuje się i zachwyca wszystkim, 

co stworzył. 

51 Miłość Ojca mego patrzy na was, o ludu Izraela, i osądza wasze uczynki. Sąd Boży objął już 

wszystkie istoty i nikt przed nim nie ucieknie. 

52 Pragnąłem dla Moich dzieci jedynie pokoju i dobrobytu, lecz one szukały bólu, oczyszczenia, gdyż 

Moje Prawo nie toleruje niedoskonałości, dlatego każdy, kto się zbezcześcił, musi się oczyścić, a kto 

zboczył z drogi, musi na nią powrócić. Widzicie z tego narodu wicher, który biczuje i niszczy ludy na 

swej drodze, a nie jesteście wstrząśnięci, ani nie doceniacie pokoju, którym się cieszycie, ani nie uznajecie 

przywilejów, które wam dałem. A nie zadowalając się Moją wolą, uważacie wasze próby za 

niesprawiedliwe i zwracacie się przeciwko Mnie. - Czekam, aż przejdziecie przez ten świat, abyście mogli 

sami ocenić swoje życie. Wtedy będziecie nieprzebaczającymi sędziami waszej duszy i będziecie widzieć 

we Mnie tylko Ojca, który przebacza, który błogosławi i kocha. 

53 Jesteś zmęczony przez ciągłe nieposłuszeństwo, a wynik tego sprawia, że płaczesz. Długo 

spaliście, a wasze przebudzenie będzie gorzkie. Obiecałem ludzkości, że wyślę armię złożoną ze stu 

czterdziestu czterech tysięcy istot, które będą rozproszone po całym świecie, a ta czeka na nią, wiedząc, że 

każdy z tych żołnierzy jest zwiastunem, tłumaczem Moich przykazań. 

54 Gdy ziemia zostanie dotknięta od bieguna do bieguna, gdy wszystkie narody, wszystkie instytucje 

i wszystkie domy zostaną osądzone aż do korzeni i gdy ludzkość zmyje z siebie wszelką plamę, 

wyruszycie wyposażeni w Moje imię, aby zanieść Moją naukę waszym braciom. 

55 Ja, Ojciec, płakałem nad tą ludzkością, gdy widziałem, jak osiąga ona największe wyżyny 

deprawacji, świadomie ignorując Moje Słowa i kalając Moje Prawa. Ale 

Zbliża się już godzina jej refleksji, a w tym dniu wyleję na nią wszystko, co mam dla niej w zanadrzu, bo 

jest Moją bardzo kochaną córką. 

56 Ci, którzy we Mnie wierzą, zobaczą Mnie wcześniej niż ci, którzy wątpią. Ileż to razy pukałem do 

twego serca, a ty nie słyszałeś, ani nie czułeś mojej obecności. Chcę wam tylko powiedzieć, abyście 

naprawili swoje drogi i weszli głośniej w ten czas światła i łaski. A jeśli posiadasz Moje nasienie, siej je i 

przemieniaj jałowe pola w owocne, a twoja modlitwa będzie tworzyć owocne nawadnianie. 

57 Miłujcie się wzajemnie i żyjcie w pokoju w waszych domach. Widziałem bowiem, że z pięciu 

osób, które tworzą rodzinę, dwie są przeciwko trzem, a trzy przeciwko dwóm. 

58 Jeśli znajdziecie się oddzieleni od istot, które były ciałem z waszego ciała i które teraz znajdują się 

w duchowej dolinie, nie zapominajcie o nich, zjednoczcie się z nimi poprzez waszą modlitwę i pomóżcie 

im. Jeśli czujesz, że zatrzymali się (w rozwoju), zachęcaj ich do pracy i podnoś na duchu. Pamiętajcie, jak 
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krótkie jest wasze życie na ziemi, dlatego używajcie swoich zdolności i mocy i czyńcie wielkie dzieła, 

które was odkupią i przyniosą wam zbawienie. 

59 Ja wam daję chleb ducha, wy zaś szukajcie chleba materialnego; ale tak jak chętnie szukacie 

odpoczynku i fizycznego dobrobytu, tak (również) szukajcie postępu duchowego. Twój krzyż nie jest 

ciężki; skoro pokazałem ci, jak wejść na górę Kalwarii, dźwigając krzyż trudów, cierpień i grzechów całej 

ludzkości, dlaczego ty, któremu powierzyłem (tylko) małą garstkę, miałbyś nie być w stanie wejść? Jeśli 

jednak siły wasze zawiodą pod jego ciężarem, macie Mnie, który wam pomoże, i nie pozwolę wam upaść. 

60 Ból, przed którym tak bardzo uciekasz, jest niewyczerpanym źródłem oczyszczenia i odnowy dla 

duszy. Sami często doświadczaliście, że po nawiedzeniu czujecie się odciążeni, oczyszczeni i spokojni o 

swoje sumienie. 

61 To słowo przywróci ducha mieszkańcom tych narodów, którzy dziś są wyczerpani cierpieniem. 

Jednak mówię wam, że wkrótce, bardzo wkrótce, znajdą Mnie z otwartymi ramionami jak na krzyżu, 

czekającego na nich, aby objąć ich z miłością i wprowadzić do Mojego Królestwa Pokoju. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 43  
1 Dlaczego odczuwasz strach w swoim sercu, kiedy przychodzę do ciebie jako Jehowa? Jeśli Ja 

jestem waszym Ojcem, Ja jestem Miłością, Ja jestem Tym, który daje wam chleb powszedni, który 

prowadzi waszego ducha i pomaga mu podnieść się z upadków. 

2 Daję wam siłę w tych chwilach próby, gdy naturalne królestwa stworzenia są wstrząsane rykiem 

wojny. Nie lękajcie się, starajcie się, aby wasze podniesienie na duchu i zapał ożywiły się i zbliżyły do 

bólu waszych braci - zgnębionych bratobójczymi wojnami - abyście mogli dzielić z nimi kielich goryczy, 

a modlitwa, którą w milczeniu zanosicie, była jak wezwanie do pokoju, jedności i dobrej woli wśród ludzi. 

3 Synowie twoi będą wezwani do wzięcia broni; pozwól im iść, nie zginą. Jeszcze dziś czynię ich 

nosicielami Mojej łaski, a oni będą szerzyć światło Mojej nauki wśród swoich braci. 

4 Chcę, abyście mimo całego zła, jakie wyrządziła wojna, nie uważali mieszkańców tych narodów 

za wrogów, abyście jutro mogli uważać ich za braci. 

5 Dziś ludzie połączyli się, by rozpętać wojnę. Narody rzucały się na narody, zacierając granice i 

mieszając języki. To nie miłość do siebie nawzajem doprowadziła do zjednoczenia: to nienawiść 

doprowadziła do bratobójczej wojny. Ale Ja, który jestem Mocą, udowodnię wam, że mogę was 

zjednoczyć, wykorzystując wasze wady. Gdy bowiem zakończy się ta walka, serca zostaną oczyszczone 

przez ból, w myślach pojawi się światło, a ludzie będą bliscy osiągnięcia pokoju. 

6 Błogosławieni ci, którzy walczyli i pracowali dla pokoju. Błogosławieni są ci, którzy uwierzyli 

Mojemu głosowi, wyruszyli i szerzyli po ścieżkach Moje światło i prawdę. 

7 Mój Duch jest głęboko poruszony bólem ludzkości, ich płacz słychać w niebiosach, ale zaprawdę 

powiadam wam, Mój ból jako Ojca zamieni się w rosę łaski i zstąpi na Moje dzieci. 

8 Opróżnij ten kielich cierpienia z cierpliwością i łagodnością, bo twój płacz zamieni się w radość. 

9 Gdyby w tej chwili Ojciec zapytał was, czy wypełniliście swoją misję na ziemi, czy nosicie w 

swoich rękach złoty kłos waszej pracy, czy kochaliście się wzajemnie i czy przebaczyliście sobie 

nawzajem, musielibyście mi odpowiedzieć, że nie wypełniliście żadnego z tych zadań. Czy myślicie, że 

przez swoje zasługi uczyniliście się godnymi słuchania Mojego Słowa? - Nie, mówi do mnie twój duch. 

10 Ludu mój, minęły wieki, a wy nadal jesteście pogrążeni w duchowym śnie; obudźcie się i 

uświadomcie sobie, że nie wykorzystaliście właściwie życia, którym cieszyliście się na tej ziemi. 

11 Mój głos obudził was miłością, dobrocią; ale nie bierzcie tego słowa jako kołysanki, abyście się 

bardziej uśpili, bo w jego istocie jest obecny Sędzia, który osądza każdy wasz czyn. 

12 Nie będziesz z tych, którzy czekają, aż Moja sprawiedliwość ich dotknie, aby uwierzyli i 

przebudzili się. 

13 Jeszcze nie mówcie, że Mnie miłujecie w prawdzie; czekajcie, bo gdy to się stanie, nie usta wasze 

będą to ogłaszać publicznie, lecz uczynki wasze. Nie chwalcie się swoją integralnością, a jednocześnie nie 

staraj się ukryć swoje plamy wstydu, bo w ten sposób można naśladować obłudnych faryzeuszy. 

14 Uświadomcie sobie, że wciąż przychodzę jako Mistrz i jako Ojciec; bo gdybym przyszedł tylko 

jako Sędzia, nie byłoby dla was miejsca, gdzie moglibyście się ukryć, bo gdziekolwiek byście poszli, moja 

sprawiedliwość byłaby obecna. 

15 Gdy wejdziecie w Moją obecność, będziecie musieli zdać rachunek ze Słowa, które usłyszeliście i 

które zobaczycie zapisane w waszym sumieniu. 

16 Czy nie czujesz niestrudzony duch Eliasza oświetlając swoją drogę, usuwając przeszkody w nim, i 

wspomagając cię z laską jego miłosierdzia, gdy czujesz się wyczerpany? Szukajcie go, wzywajcie go w 

waszej modlitwie, a poczujecie jego obecność bardzo blisko (do was). Jest on bowiem Pasterzem duchów 

w tej Trzeciej Erze, który zaprowadzi was prosto do bram Ziemi Obiecanej, którą jest "Niebiańska 

Zagroda". 

17 Niech duch wasz napełni się radością, wiedząc, że w trzech epokach słyszeliście głos Mojej 

Boskości, bo znowu będziecie Moimi świadkami. Dlatego przygotowuję cię i błogosławię twoje usta tak, 

że jutro słowa życia może płynąć z nich dla tłumów, które są jeszcze przyjść. 

18 Wasza wiara została rozpalona i ożywiona przez cuda, które wam dałem, a które uważaliście za 

niemożliwe. Bo Ja jestem drogą, dobrą drogą, którą zawsze wam wskazywałem. Kiedy nią idziecie, 

doświadczacie niebezpieczeństw, pokus i odstępstw, ale aby wam pomóc, dałem wam światło sumienia 
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jako latarnię, która wskazuje wam drogę i wskazuje właściwy kierunek. - Co więcej, dałem ci istotę 

duchową jako przewodnika i opiekuna na całe twoje życie. Czy myślisz, że gdybyś używał tej łaski 

właściwie, mógłbyś się zgubić na ścieżce życia? Czy jest wśród Moich dzieci ktoś, kto nie odczuwa 

radości w swoim duchu, gdy słyszy to słowo? Zaprawdę powiadam wam, jest to dla mnie radość, gdy 

słyszę wasz duchowy głos w waszym wzniesieniu na modlitwie. 

19 Obudźcie waszą duchową wrażliwość, abyście mogli cieszyć się blaskiem Mojego objawienia, 

które z braku wzniesienia przechodzi niezauważone przez waszego ducha. Bądź odświeżony duchową 

wizją Poza, tak jak czasami jesteś zdumiony, gdy kontemplujesz naturę, podziwiając jej harmonię, piękno 

i doskonałość, i odkrywasz, że żadna istota nie może żyć bez drugiej, ale że wszyscy żyją, ponieważ 

prawo harmonii ich łączy. - W zaświatach też tak jest. - Mówiłem wam: Dopóki istnieją duchy, które 

znajdują się poza duchową drogą ewolucji, nie będzie ani doskonałego pokoju, ani doskonałej harmonii, 

ponieważ jest to tak, jakby w kosmosie niektóre gwiazdy znajdowały się poza swoimi orbitami. Co 

stałoby się z resztą? Czy całość nie straciłaby równowagi? 

20 Gdyby ludzie przestrzegali przykazań Mojego Prawa i harmonizowali swoją materialną naturę z 

duchową, ich egzystencja byłaby przyjemniejsza, droga życia byłaby bez trudności, a praca łatwa. Żadne 

choroby nie będą ich nękać, ani nie będą się przedwcześnie starzeć. 

21 Duchy istniały przed powstaniem materii. Niewinnie wyszli oni ode mnie. Lecz aby wiedzieli, od 

kogo się narodzili, jakie jest ich przeznaczenie i kim są sami, sprawiłem, że usłyszeli Mój głos i 

przemówiłem do nich: "Oto wasz Bóg, Ja jestem waszym Ojcem, Ja jestem Duchem miłości". Jednak, 

choć wyszliście ode mnie, musicie rozwinąć i pojąć tego ducha miłości. Żyjcie, chodźcie, poznawajcie i 

trwajcie nieustannie w dobru, aby ten głos, który usłyszeliście, był na zawsze światłem nad waszym 

duchem; to wasze sumienie sprawi, że powrócicie do Mnie - już nie jako dzieci dopiero co narodzone, ale 

jako istoty rozwinięte w cnotach, w doświadczeniu i we wszystkich zdolnościach, które wam dałem. 

Wtedy będziecie mnie kochać, będziecie mnie naprawdę znać i będziecie w harmonii ze wszystkim, co 

istnieje. 

22 Istnieją istoty, które nigdy nie żyły na ziemi; ale jeśli ci, którzy zgrzeszyli i znieśli wielki ból na 

tym świecie, myślą, że to niesprawiedliwe, że jedni zamieszkują "dolinę łez", podczas gdy inni, bliscy 

Ojcu, nigdy nie poznali bólu, mówię wam: Chociaż niektórzy nie przyszli na ziemię, w zaświatach swoją 

miłością pomogli swoim braciom w ich zadośćuczynieniu. 

23 Dziś istoty zamieszkujące poszczególne doliny żyją duchowo oddzielone. Ale ja nie postawiłem 

dystansu między miłością braci. Gdybyście wiedzieli, jak blisko siebie jesteście! To człowiek swoim 

materializmem zerwał więzy łączące go z wszystkimi braćmi, a im bardziej ludzkość się pogrążała, tym 

większe były jej podziały i brak harmonii. Nie tylko odeszła od tego, co duchowe, ale nawet w swoim 

własnym świecie podzieliła się na królestwa, na ludy i narody, a czyniąc to, stawała się coraz bardziej 

odosobniona w samolubstwie. Wyrażenie to odnosi się zarówno do "doliny łez", czyli ziemskiego "vale of tears", jak i 

do "duchowej doliny", czyli wszechświata z jego różnymi sferami. 

24 Dlatego światło waszej wiary zgasło, a wewnętrzna wiedza o życiu wiecznym została zmącona. 

25 Dziś, gdy członek waszej rodziny żegna się z wami, by udać się do dalekiej krainy, żegnacie go ze 

łzami, bo wiecie, że jeśli odejdzie jako dziecko, może wrócić jako nastolatek, a jeśli jest młodym 

mężczyzną, wróci jako starzec. Ale zawsze pielęgnujesz nadzieję, że zobaczysz go z powrotem, by objąć 

go na nowo, bo wiesz, że on wciąż jest na tym świecie, choć daleko. Ale kiedy ten krewny odchodzi na 

tamten świat, a ty widzisz, że ciało pozostaje sztywne i zimne pod ziemią, twoje serce czuje się jakby 

przeszyte mieczem, ponieważ straciłeś nadzieję na ponowne zobaczenie go, (zapominając), że duch 

przetrwa ciało i że będziesz z nim znowu blisko zjednoczony, kiedy obaj odnajdą się na swojej drodze 

rozwoju. 

26 To było konieczne dla Boga, aby stać się człowiekiem w Jezusie i żyć wśród ludzi, tak, że można 

zapamiętać zapomniane nauki. Uczył was nowych lekcji i zapowiedział, że udzieli wam nowych objawień, 

gdy nadejdzie czas. 

27 Chrystus, Boski Mistrz, musiał przyjść, aby nauczyć was prawdy, ponieważ ludzkość była już w 

trakcie procesu utraty swojego nasienia uduchowienia, szukając w tym życiu swojej błogości, swojej 

wieczności i swojego szczęścia, zapominając o tym istnieniu, które czekało na nią nieubłaganie. 
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28 Ci, którzy nie cieszyli się żadnymi przyjemnościami i bogactwami w tym życiu, którzy wylewali 

tylko łzy, przeklinali je i nazywali niesprawiedliwym; w swoich pogmatwanych refleksjach nazywali swój 

los niekorzystnym i błędnym. Ale Chrystus przyniósł wam światło na nowo. Umarłym przywracał ducha, 

gdy ten żył już w innym świecie, opętanych uwalniał, a wszystkimi tymi jawnymi znakami dawał światu 

dowody, że życie duchowe istnieje i że jest prawdziwym życiem. Nawet po Jego ukrzyżowaniu, On 

pokazał się w duchu przed wierzącymi i niewierzącymi, jako dowód prawdy, że Jego Słowo głosił. 

29 Dlaczego zapominacie i uważacie za zmarłych tych, którzy opuścili wasz świat, podczas gdy oni 

czują, walczą i żyją? Dlatego mówię wam, że oni są żywymi, a wy umarłymi. Wkrótce będziecie płakać 

nad swoim brakiem wiary, jak w Drugiej Erze, gdy po śmierci Jezusa mówiliście: "To Chrystusa 

zabiliśmy, był on posłańcem Jehowy, który przyszedł, aby nas wykupić z naszych grzechów". On był 

prawdziwym życiem, który wskrzesił umarłych i który trzeciego dnia wstąpił do nieba." 

30 Teraz, kiedy powróciłem do was w duchu, widzicie Mnie spowitego w tajemnicy, choć ukazuję się 

wam w największej prostocie, a żebyście znaleźli wiarę, musiałem zmaterializować Moje objawienie i 

udzielić wam wszystkiego, o co prosicie. Wtedy lud uwierzył, bo ludzie widzieli Mnie - jedni z 

duchowym obliczem, inni przez wiarę, jeszcze inni w świetle sumienia. 

31 Moje światło oświeca was w tym czasie, abyście usłyszeli głos, który was wzywa z wieczności. 

32 Więzy, które łączą was z waszym Ojcem i ze światem duchowym, a które zerwaliście, wiążę na 

nowo, abyście poczuli, że wszyscy żyjecie w harmonii, że nie ma w tym żadnych odległości. Ale kiedy 

mężczyźni zwiążą swoje życie więzami miłości? - Gdy powrócą na drogę Mojego Prawa, gdzie mieszka 

sprawiedliwość. Gdy wypełniają Moje przykazanie, które mówi do was: "Miłujcie się wzajemnie". 

33 Uznajcie, uczniowie, że ci, którzy odeszli z tego świata, nie są martwi. Błogosławieni ci, którzy 

żegnają się z ciałem, które złożyli w ziemi, i nie szukają go więcej, aby mu powiedzieć o swoich 

kłopotach; bo ono już przestało istnieć i nie słyszy (ich). 

34 Kiedy ciało umiera, jest jak kwiat, który jest odcięty, a następnie więdnie; ale jego zapach jest jak 

duch, który jest uwalniany i zalewa otoczenie swoją esencją. 

35 Wtedy powiedziałem wam: "Niech umarli grzebią swoich umarłych". Dziś mówię do was: 

Podnieście jednych i drugich do nowego życia. 

36 Powiedz im, że podczas gdy ciało rozkłada się w ziemi, dusza oczyszcza się w zaświatach. Śmierć 

jest odpoczynkiem dla ciała, a wyzwoleniem dla ducha; lecz niech nikt nie próbuje wyzwolić się z własnej 

woli, to znaczy poza godziną wyznaczoną przeze mnie. 

Nie myślcie, że jesteście zbawieni, ponieważ w ostatniej godzinie macie spowiednika w waszym 

obozie, który pomoże wam duchowo, ani nie myślcie, że przez waszą skruchę dotrzecie do mnie w tej 

godzinie, myśląc, że osiągnęliście koniec waszej ewolucji. Naucz się kochać, przebaczać i błogosławić w 

swoim życiu, a przez uczynki miłości i miłosierdzia wobec braci dokonaj oczyszczenia swojej duszy. 

37 Wypełniajcie Moje Prawo na ziemi jako ludzie dobrej woli, a pokój zagości w waszych sercach. 

Kiedy wasz duch odłączy się od tego świata i wejdzie do świata duchowego, otworzy oczy i kontemplując 

to życie, wpadnie w zachwyt, oczekując powrotu wszystkich duchów, aby je odkupić i objąć swoją 

miłością i światłem. 

38 Jednak, aby osiągnąć zbawienie, musisz wyruszyć z zamiarem wypełnienia swojej misji. 

Przynoszę wam duchowe bogactwa o nieocenionej wartości, ponieważ jesteście dziedzicami Mojej łaski. 

Jeśli podejmiesz swój krzyż z miłością i będziesz szedł swoją drogą cierpliwie, będziesz ze mną w 

ostatnim dniu i wejdziesz do prawdziwego życia, gdzie znajdziesz pocieszenie i pokój, którego tak bardzo 

szukałeś. 

39 Wziąłem prostych ludzi (z niskim wykształceniem) za sługi w tym czasie, aby dać wam dowód, że 

to słowo, które słyszycie, nie pochodzi od teozofa lub naukowca, ponieważ z natury jesteście 

niedowiarkami. Dlatego na waszych oczach wybrałem waszych braci i siostry, waszych rodziców lub 

wasze dzieci, aby uczynić z nich Moich nosicieli głosu, którzy są obdarzeni Moimi duchowymi 

natchnieniami. Jednak mówię wam, że musicie studiować Moje Słowo w jego duchowym znaczeniu, 

ponieważ nadejdzie dzień, kiedy pojawią się mężczyźni i kobiety, którzy będą mówić do was słowa 

pozornego światła, używając Mojego imienia, a wtedy nie możecie dać się im zaskoczyć. 

40 Czuwajcie i módlcie się. Ja jestem spojrzeniem, które szuka i zna cierpienia, które są w każdym 

sercu. 
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41 Jesteście przygnębieni i zalęknieni, ponieważ wyznania wskazują na was i ganią wasze działania. 

Nie bójcie się, osuszcie łzy i przyjmijcie pocieszenie: 

42 Błogosławieni, którzy w utrapieniu w milczeniu szukają łączności ze Mną, bo Ja ich wzmocnię. 

Nie są przeze mnie opuszczone, lecz raczej wyszukałem je, aby obdarzyć je Boską łaską. Eliasz prowadzi 

was w Trzeciej Erze i w stopniu, w jakim posuwacie się naprzód na ścieżce, będziecie czuć się bliżej 

Mnie. 

43 Usłysz Moją przypowieść na ten dzień: 

44 (16) Na jednej z dróg stał starzec o prostym i czcigodnym wyglądzie, który nie miał przy sobie ani 

laski, ani torby. Na swojej drodze spotkał trzech młodych wędrowców, których serca były radosne, a 

gardła wypełnione słodkimi pieśniami. Starzec zwrócił się do pierwszego z nich i rzekł do niego: 

"Wędrowcze, jestem głodny, jestem spragniony i jestem skąpo odziany; daj mi coś z tego, co nosisz w 

swojej torbie podróżnej, i daj mi kawałek swojego ubrania." Młodzieniec szukał w swoim plecaku i nie 

znalazł ani chleba, ani wody, a z ubraniem nie chciał się rozstać. "Idź do mojego brata", powiedział mu, 

"on będzie mógł dać ci to, czego potrzebujesz; ja nie mam ci nic do zaoferowania". 

45 Stary człowiek zwrócił się do drugiego i zapytał go w ten sam sposób. Ten ostatni szuka w swojej 

torbie podróżnej, ale nie znajduje w niej ani jedzenia, ani wody, która mogłaby ugasić jego pragnienie. 

"Zwróć się do trzeciego", mówi do niego, "on da ci to, czego ja nie mogłem ci dać". Trzeci szuka na to 

samo żądanie, a jego odpowiedź jest taka sama: "Nie mam nic, co mógłbym ci dać". Wtedy starzec poczuł 

strach, pragnienie i głód zmęczyły go, ale widząc, że torby podróżne młodzieńców są puste, mówi do nich: 

"Jakże będziecie kontynuować tę drogę, którą ja przebyłem, nie wiedząc, co was czeka? Droga jest długa i  

pokryta ostami i cierniami. Pola są jałowe, nie ma drzew, na których można by znaleźć cień; nie ma 

owoców, słońce jest palące i nie ma ani rzek, ani źródeł, które mogłyby ochłodzić wędrowca". 

46 Wędrowcy posłuchali starca i powiedzieli: "To nie ma znaczenia, pójdziemy dalej, jesteśmy 

młodzi i silni, czujemy się pełni energii i zdolni do znoszenia przeciwności losu." Z szyderczymi 

uśmiechami chcieli już odejść od starca, ale ten powiedział do nich: "Poczekajcie, radzę wam najpierw 

poszukać czegoś do jedzenia. Zbierzcie do swoich worków z zapasami to, co jest potrzebne do podróży, 

abyście mogli przejść tę drogę bez zguby." 

Po wysłuchaniu starca, odpowiedzieli: "Jeśli jesteś wyczerpany, nagi i głodny, to dlatego, że jesteś 

stary; wysiłek cię zmęczył. Thou hast zobaczyć wiele jutrzenka pojawiać się, i twój głowa włosy zostać 

biały jako śnieg - thereou sztuka zniechęcać. Jesteśmy młodzi i nie boimy się życia". 

47 Wtedy starzec odpowiedział im: "Ja też byłem kiedyś młody i silny, ja też śpiewałem na ścieżkach, 

miałem energię w moim ciele, ale czas mnie nauczył i dał mi doświadczenie. Pokażę ci, przez co musisz 

wędrować". I wziąwszy ich na szczyt góry, pokazał im świat. 

Stąd widzieli burze wznoszące się po prawej i po lewej stronie, miotające narodami i powodujące w 

nich zniszczenie. Wody morskie zalały ziemie, a ludzie ginęli pod naporem rozpętanych żywiołów. 

Młodzieńcy powiedzieli do starca: "Co my mamy wspólnego z tymi wydarzeniami?". I odpowiedział im 

starzec: "To, co teraz widzicie, a co was dotyka, będziecie musieli doświadczyć, przechodząc tymi 

drogami." - Ale ci zwątpili. 

Jeszcze raz rzekł do nich: "Patrzcie!" i wskazał na wschód. Tam zobaczyli narody walczące ze sobą w 

okrutnej wojnie. Widzieli płaczące matki i synów, i jak ci ostatni tracili życie na polu walki, wołając w 

ostatniej godzinie o swoich bliskich. Widzieli zrozpaczone kobiety opłakujące stratę małżonka lub syna, 

widzieli głodujące i nagie dzieci. 

Później, na ich oczach, świetlisty duch rozpostarł swój płaszcz jak śnieg nad opustoszałą ziemią, a z 

niego wydobył się rozdzierający serce lament i tam, gdzie pojawił się ten duch, życie ludzi zostało odcięte 

jak wzrost na polach, gdy nadszedł czas zbiorów. A młodzieńcy pytali: "Co to wszystko znaczy?". - 

"Pokazuję ci czasy, które mają nadejść" - odpowiedział starzec - "czasy, których doświadczysz". 

48 W końcu starzec powstrzymał ich, by spojrzeli, i ujrzeli rozpętane siły natury: ogień trawił lasy i 

miasta, zaraza spowijała ludzi jak mgła, wulkany pluły ogniem i zasypywały popiołem całe regiony. 

Pokazał im morze, na którym miały miejsce wielkie katastrofy: podczas gdy jedne morza wyschły, inne 

zmieniły swoje położenie. W końcu ujrzeli czterech aniołów z trąbami, którzy pojawili się na firmamencie 

i ogłosili zakończenie wieków. 
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49 Młodzi mężczyźni byli przerażeni. Wtedy starzec powiedział do nich: "Zobaczcie, teraz ukazałem 

wam wydarzenia, które muszą nadejść i które musicie przetrwać." 

50 Ze zniekształconymi twarzami ci młodzi mężczyźni wołali do natury, ale ona ich nie słyszała. Ale 

w chwili, gdy serca ich płakały ze strachu i bez pociechy, głos starca, pełen ojcowskiej dobroci, przemówił 

do nich: "Nie rozpaczajcie, uklęknijcie i módlcie się do Wszechmogącego - bezgłośnie wyciągnął rękę i 

nastała cisza, spokój i ukojenie. Wizja zniknęła. Ujrzeli światło nowego dnia i zdając sobie sprawę, że 

starzec przepowiedział te wydarzenia, rzucili się na ziemię i powiedzieli: "Módlmy się, aby Ojciec 

Wszechmogący przygotował nam drogę i abyśmy mogli chodzić w Jego światłości do końca naszego 

życia." (koniec przypowieści) 

51 Ludzie, zastanówcie się głęboko i otwórzcie oczy na światło. Jesteście trzema wędrowcami, 

których wezwałem i nauczałem przez wieki, abyście byli pełni Mojej mądrości i rozpalili waszą wiarę; 

abyście przygotowali się do podróży życia, osiągnęli cel i weszli do Życia Duchowego, gdzie znajdziecie 

Mój pokój. 

52 W dawnych czasach nie daliście się przekonać słowu Mojemu, a gdy Mistrz odszedł od was, duch 

wasz nie znalazł spokoju. Powiedziałem wam: Błogosławieni, którzy wierzą. Błogosławieni ludzie wiary, 

albowiem oni będą mieli życie wieczne. 

53 Mówię do was, spustoszonych tego czasu: jestem głodny i spragniony waszej miłości. Moje dzieci, 

z braku duchowości nie mogliście obcować z waszym Bogiem. Odrzuciłeś cnoty, którymi cię obsypałem i 

straciłeś swój skarb. 

54 Teraz mówię do was: Przyjmijcie Moją naukę, której udzielam wam podczas szóstego czasu 

objawienia. Nie szukajcie w księgach świata światła dla waszego ducha, bo go tam nie znajdziecie. Nie 

szukajcie w nich odpowiedzi na wasze pytania lub rozwiązania waszych problemów. Módlcie się, łączcie 

się ze mną, wysłucham waszych próśb. 

55 Zanim jeszcze przedstawisz mi swój ból serca, Boska Matka wstawia się za tobą i błogosławi cię, 

prosząc, abyś z kolei ty wstawiał się i modlił za tych, którzy cierpią. Prosi ludzkość o zaprzestanie dążenia 

do władzy i wojen oraz o zaprzestanie przelewania niewinnej krwi. Jej miłujący Duch chroni was i czeka 

w pokorze na wypełnienie się Mojej Woli. 

56 Ty także błogosławisz ją i uwielbiasz, wiedząc, że jest twoją nieodłączną towarzyszką w dniach 

pokoju i w dniach nawiedzenia. 

57 Moja krew została przelana, aby pokój i sprawiedliwość panowały wśród ludzi, ale nie zostałem 

właściwie zrozumiany. Gdybyście skorzystali z tej lekcji, osiągnęlibyście wyższy stopień ewolucji, a 

światło, które rozpowszechniłem przez wieki, w pełni oświeciłoby waszego ducha. 

58 Nie wzięliście mnie za przykład: Uczyłem was pokory, a wy jesteście aroganccy. Dałem wam 

tajemnicę pokoju i zdrowia, a wy żyjecie w wojnie i chorujecie. Uczyłem was pocieszać tych, którzy 

cierpią, a wy nie czujecie bólu waszych braci i jesteście zatwardziali. 

59 Ludzkości, jakże zaprzeczyłaś Mojemu istnieniu i twoim darom duchowym! Zaprawdę powiadam 

wam, nie chodzicie po litej skale, lecz po sypkim piasku, a ta droga nie doprowadzi was do celu, dla 

którego zostaliście stworzeni. 

60 Czytajcie i uczcie się w wielkiej "Księdze Prawdziwego Życia", którą wam dałem, i jeśli będziecie 

postępować zgodnie z jej nauką, bądźcie pewni, że w ten sposób dojdziecie do Mnie. Ale pamiętaj: Jeśli 

tego nie uczynisz, odejdziesz ode Mnie, a twoja pokuta będzie bardzo wielka. 

61 Mężczyźni i kobiety, którzy błądzicie bez pociechy, dlaczego nie umacniacie się we Mnie? Nie 

nazywajcie mnie niesprawiedliwym Ojcem, kiedy płaczecie i cierpicie na waszym wygnaniu. Zanim 

przyszliście na ziemię, oznajmiłem wam, że ten świat jest doliną łez, że nie jest to dolina pokoju i 

nagrody. Ziemia nie jest waszym wiecznym domem. "Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą 

pocieszeni". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 44  
1 Z miłością przyjmuję syna marnotrawnego, który od dłuższego czasu jest nieobecny, a dziś 

przychodzi, szukając pokoju i pociechy dla swego serca. Niektóre z Moich dzieci zbliżają się do Mnie w 

poszukiwaniu swego dziedzictwa, inne są jeszcze daleko od niego, ale we wszystkich duch jest uważny i 

ma nadzieję, że Mój głos powie mu: Oto jestem. 

2 Oni nie zapomnieli Moich słów z Drugiej Ery i choć ich ciało jest słabe, duch jest mocny; wierzy i 

ufa w Moją obietnicę powrotu jako Duch Pocieszyciel. 

3 Wy, którzy mnie dziś słuchacie, pamiętajcie o ciemnościach, przez które przeszliście, o trudach 

drogi, którą przebyliście, aby do mnie dotrzeć. Jesteście nad brzegiem rzeki, w cieniu drzewa i słyszycie 

ten głos, na który czekaliście od dawna. Ale pomimo całego światła, które posiadasz, nie osiągnąłeś 

jeszcze szczytu góry, ani nie jesteś na szczycie doskonałości. Przyszliście tylko przed waszego Mistrza, 

który przychodzi w duchu, i kiedy mnie usłyszeliście, staliście się uczniami, a potem uczniami mojej 

nowej nauki. Gdy będziecie się uczyć ode Mnie, staniecie się mocni i choć na ziemi jesteście ubodzy, 

posiądziecie bogactwa ducha. 

4 wieść o Moim Słowie w krótkim czasie przekroczy granice waszego narodu, uczeni i ci, którzy 

badają święte pisma, przygotują się do zaprzeczenia Mojemu objawieniu; lecz Ja będę dawał znaki i czynił 

cuda przez Moich wybranych i w ten sposób pobudzę ludzi do wielkiego podniecenia. 

Po wszystkich narodach rozproszeni są mężowie wysokiego ducha, prorocy Mojej trynitarnej, 

duchowej nauki maryjnej, którym dałem miecz świetlany do walki z każdą fałszywą teorią i nauką wiary, 

aby wytrwali tylko ci, którzy mają za podstawę miłość i prawdę. 

5 W każdym czasie posyłałem na ziemię cnotliwe duchy, aby was nauczały i swoimi dziełami 

wskazywały wam, jak macie żyć, aby mnie osiągnąć. Doradcy, słudzy Mojego Prawa, prawodawcy i 

przewodnicy: oni wskazali wam wasze obowiązki, powiedzieli wam, że wasz obowiązek nie ogranicza się 

do miłości własnej rodziny, ale że poza tymi granicami musicie kochać i pomagać waszym bliźnim. 

Nauczyli was również, że po tych życiowych próbach czeka na was życie duchowe, gdzie będziecie 

zbierać owoce waszych nasion na ziemi. 

6 Wyposażyłem duchy i uczyniłem je ludźmi po obdarzeniu ich mądrością i mocą; a kiedy ich ciała 

zostały rozwinięte i byli w pełnym posiadaniu swoich zdolności, ich duchy okazały się silne i wielkie. Są 

to naukowcy, pastorzy i władcy, ale jest ich niewielu, którzy wypełnili swoją misję, rozwinęli swoje dary i 

pracowali z mocną wiarą. Większość z nich stała się próżna lub źle wykorzystała swoje zdolności i nie 

karmiła ducha ludu, nie rozumiała, jak prowadzić, ani jak łagodzić ból swoich braci. 

7 Dlatego w tym czasie, gdy widziałem Moją trzodę zagubioną i bez przewodnika na ziemi, 

przyszedłem jako dobry pasterz, aby dać wam Moją czystą i prawdziwą Naukę. Dałem wam przykazania 

Mojej Nauki, abyście żyli w pokoju, wypełniali Moje Prawo i wznosili się na drodze waszego duchowego 

rozwoju, naśladując przykład, który wam dałem Moimi dziełami miłości. 

8 Gdzie są naśladowcy Moich pokornych apostołów, którzy padli ofiarą niegodziwości ludzi? Jakie 

są korzyści, które nauka pokazała ludzkości? - Jest wielu, którzy twierdzą, że są mądrzy, a którzy nie 

kochają, ani nie uczą miłości. Mądrość oznacza światło, a światło to miłość i zrozumienie praw boskich i 

ludzkich. 

9 W Drugiej Erze stałem się człowiekiem z miłości do ludzkości. To ciało było dziełem Mojego 

Ducha, a jakże uczeni roztrząsali tę tajemnicę, która należy do Moich najskrytszych rad! Zaprawdę 

powiadam wam, dzieła Boskie nie mogą być ocenione przez naukę ludzką. 

10 Duch, który ożywił Jezusa, był Moim, waszym Bogiem, który stał się człowiekiem, aby 

zamieszkać wśród was i być oglądanym, bo to było konieczne. Ja, jako człowiek, odczuwałem wszystkie 

ludzkie cierpienia. Naukowcy, którzy badali naturę człowieka, przyszli do mnie i odkryli, że nic nie 

rozumieją z Mojej Nauki. Wielcy i mali, cnotliwi i grzeszni, niewinni i winni, otrzymali istotę Mojego 

słowa, a Ja zaszczyciłem ich wszystkich Moją obecnością. Ale chociaż wielu zostało powołanych, tylko 

nieliczni zostali wybrani, a jeszcze mniej pozostało ze Mną. 

11 Broniłem grzeszników. Czy nie pamiętasz cudzołożnicy? Gdy przyprowadzono ją do Mnie, 

prześladowaną i potępianą przez tłum, przyszli faryzeusze i zapytali Mnie: "Co z nią zrobimy?". - Kapłani 

spodziewali się, że powiem: "Niech się stanie sprawiedliwość", tylko po to, by odpowiedzieć: "Jak to jest, 
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że głosisz miłość, a pozwalasz, by ten grzesznik został ukarany?". A gdybym powiedział: "Puść ją wolno", 

odpowiedzieliby: "W Prawach Mojżesza, które potwierdzasz - zgodnie z twoimi słowami - jest przepis, 

który mówi: "Każda kobieta przyłapana na cudzołóstwie będzie ukamienowana". 

Znając ich zamiar, nie odpowiedziałem na ich słowa, pokłoniłem się i napisałem w prochu ziemi 

grzechy tych, którzy ich potępili. I znowu zapytali Mnie, co mają uczynić z tą kobietą, a Ja im 

odpowiedziałem: "Kto z was jest wolny od grzechu, niech pierwszy rzuci kamień". Wtedy poznali swoje 

przewinienia i odeszli, zakrywając twarze. Żaden z nich nie był czysty, a czując, że przejrzałem ich do 

głębi serca, nie oskarżali już tej kobiety, bo wszyscy zgrzeszyli. Ale kobieta, a wraz z nią inni, którzy 

również złamali małżeństwo, pokutowali i nie grzeszyli więcej. Mówię wam, łatwiej jest nawrócić 

grzesznika przez miłość niż przez surowość. 

12 Moja nauka została zapisana w sumieniu i nie może być wymazana, ponieważ jej istota jest 

nieśmiertelna jak duch, który posiadasz. 

13 Wy, którzy Mnie teraz słuchacie, uczcie się i nauczajcie tych, którzy mieszkają w innych 

narodach. Przypominaj im Moje słowa z Drugiej Ery, dopóki nie przyjdzie do nich Moje przesłanie z tej 

Trzeciej Ery. 

14 Chcę, abyście dopilnowali, aby Moje Słowo dotarło do innych krain, zanim ich mieszkańcy 

przygotują się do mówienia o Moim nowym objawieniu, i abyście, gdy się spotkacie, nie oceniali się 

wzajemnie źle, lecz abyście dawali świadectwo, a oni potwierdzali Moje słowa i dzieła, wypełniając Moje 

przykazanie, które mówi wam: "Miłujcie się wzajemnie". 

15 Ja "wezwałem" was do moich nauk, aby was uczyć i uwolnić od grzechu. Choć wielkie są wasze 

przewinienia, większe jest Moje przebaczenie. Żyjcie, zdobywajcie doświadczenie, poznawajcie Moje 

Prawo na tej drodze prób i zmienności, a jeśli będziecie kierować się sumieniem, nie naruszycie Mojego 

Prawa, ani praw świata. Ale jeśli popełnicie błędy, będziecie za nie żałować i oczyszczać swoje 

przewinienia; a wtedy, gdy dojdziecie do końca drogi, nie będzie ani bólu, ani wyrzutów sumienia - 

będziecie w pokoju. 

16 W tym trzecim czasie Księga Mistrza zostaje na nowo otwarta przed uczniami, aby nauczyć ich 

lekcji prawdziwego życia. Podczas gdy twoje ciało poddaje się ciszy i skupieniu, twój duch wznosi się, 

aby odświeżyć się w Moim słowie. Przychodzi do Mojego stołu, aby karmić się jedynym chlebem, który 

daje mu życie. 

17 Dla każdego, kto umie się wznieść (duchowo) w tych chwilach, znika ciało, przez które 

przekazywane jest Moje słowo, a on otrzymuje je z Boskiego źródła bezpośrednio do swojego ducha. 

Uświadamiacie sobie, że od chwili, gdy po raz pierwszy mnie usłyszeliście, w waszym umyśle zabłysło 

światło. To światło Mojej Mądrości zaczyna oświetlać waszą drogę, choć muszę wam powiedzieć, że ci, 

którzy Mnie słuchają, a nie zgłębiają Mojej nauki, nadal chodzą w ciemności. Światło ich duszy jest nadal 

zgaszone. 

18 Moją wolą jest naznaczyć dwanaście tysięcy dzieci z każdego plemienia. Ale zaprawdę powiadam 

wam, nie tylko ci, którzy są naznaczeni, posiądą Moje światło; każdy, kto idzie za Moją nauką, będzie 

nazwany "dzieckiem światłości". 

19 Nie ogłaszajcie, że jesteście uczniami Moimi, udowodnijcie to uczynkami miłosierdzia. Wielu 

ogłasza publicznie, że należy do Moich wybranych. Lecz wystawiam go na próbę, ukrywając się w sercu 

jego własnego wroga, któremu zamiast przebaczyć, oddaje cios - cios większy niż policzek jego brata, 

który uderzył Moją Twarz. W tym momencie przemówiłem do niego przez jego sumienie, a on, chlubiąc 

się tym, że jest Moim uczniem, powiedział do Mnie z nikłą skruchą: "Wybacz mi, Mistrzu". Potem, 

uważając się znowu za oczyszczonego i godnego Mojego przebaczenia, powrócił na swoją drogę. 

Potem ujrzałem, jak przyszła do niego dziewica, której serce i młodość są jak wonna róża. Mówi do 

niego: "Przychodzę do ciebie pełna ufności w twoją cnotę, aby prosić cię o radę, która będzie jak tarcza 

przeciwko pokusom w moim życiu". Ale tamten, zapominając o swoim zadaniu i o Moich naukach, 

pozwala, by rządziły nim nieczyste instynkty i patrzy na dziewczynę z nieczystymi intencjami. W tym 

momencie daję się poznać złemu uczniowi, mówiąc do niego: "Czy to jest więc to, czego cię nauczyłem?". 

Złapany odpowiedział mi: "Panie, nic nie jest ukryte przed Tobą". Zawstydzony, kontynuował swoją 

dzienną pracę, podczas gdy Mój głos pytał go bezlitośnie, tak często, jak często chełpił się naśladowaniem 

Mojego przykładu: "Czy ty jesteś Moim apostołem?". 
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Potem pozwoliłem mu cierpieć głód i natychmiast ukryłem się w sercu bogatego chorego, który choć ma 

skrzynie pełne złota, nie ma zdrowia, by się nim cieszyć. Gdy ten ostatni dowiedział się, że jeden z Moich 

uczniów jest w jego okolicy, udał się do niego i mówi: "Wiem, że możesz przywrócić mi zdrowie, dlatego 

cię szukałem. Jestem bogaty, ale całe moje bogactwo nie pomogło mi znaleźć lekarstwa na moją chorobę." 

Ciemne myśli wstępują do serca apostoła, gdy słyszy to wyznanie i mówi do chorego: "Położę rękę 

moją na głowę twoją, a wymawiając imię Pana mego, przywrócę cię do zdrowia; lecz łaskę tę będziesz 

musiał odpłacić hojnie." Bogaty pacjent odpowiedział mu: "Weź moje szaty ceremonialne, moje skrzynie, 

mój dom, weź wszystko, ale mnie uzdrów!". I chory wyzdrowiał, bo jego wiara i ból były tak wielkie, że 

Mistrz zlitował się nad nim. 

Chory, pełen radości, oddał wszystko, co posiadał, człowiekowi, o którym sądził, że go uzdrowił, a zły 

apostoł powiedział do siebie: "Teraz już nie jestem biedny, bo skoro walczyłem i trudziłem się, 

sprawiedliwe jest, abym otrzymał swoją nagrodę." Ale oto w tym momencie Mój nieubłagany głos 

zabrzmiał w jego sumieniu i rzekł do niego na nowo: "Czy to jest moja nauka? Czy pamiętasz, że Jezus, 

kiedy był na świecie, wziąłby zapłatę za swoją miłość? - On, który mógł włożyć korony i posiąść 

wszystkie skarby, gdy uzdrawiał samym dotykiem i wskrzeszał umarłych swoim krzykiem?". 

20 W sercu tego ucznia rozgorzała walka i rzekł on do swego Mistrza: "Dlaczego jesteś tak nieugięty 

wobec swoich uczniów? Dlaczego nie pozwalasz nam posiąść czegoś na tym świecie?" 

Ale Mistrz odpowiedział mu miłym głosem: "Ponieważ w chwili wyboru obiecałeś wyrzec się ludzkich 

marności w zamian za prawdziwy skarb". 

21 Uczeń wciąż odpowiada: "Ciężka jest droga, bardzo długi dzień pracy, wiele pracujemy, a nie 

zbieramy żniwa na ziemi. Ty chcesz, abyśmy bardzo kochali ludzi, nawet jeśli oni nas nie kochają." 

Gdy Mistrz usłyszał, że tak bluźni, rzekł do niego: "Dobrze, dziecko, postępuj według twej woli, 

osiągnij to, do czego tak bardzo dążysz". A ten człowiek, który mówił o sobie, że jest sługą Moim, który 

trąbił, że jest apostołem Moim, i który nie słuchał głosu sumienia, wyruszył w drogę i znalazł na niej 

mnóstwo chorych, których zwołał, aby im powiedzieć, że jest posiadaczem balsamu uzdrawiającego, który 

leczy wszelkie zło; ale też mówi do nich: "Jestem potrzebujący, co możecie mi dać za to, co wam 

udzielam?". 

Ci, którzy są biedni, mówią mu, że nie mają nic, ale że są gotowi pracować, przezwyciężając swoje 

cierpienia, aby uzyskać to, co jest niezbędne do jego zapłaty. - Ta umowa wydaje się dobra dla tego 

człowieka, który zaczyna nakładać ręce na chorych, otrzymując jednocześnie z ich rąk zapłatę, która od 

czasu do czasu wzrasta. On "namaszczał" chorych, ale oni nie wyzdrowieli, wręcz przeciwnie, stali się 

bardziej nieszczęśliwi. Próbował ich zachęcać, ale oni coraz bardziej popadali w rozkład. Następnie, gdy 

apostoł zobaczył, że ludzie stracili do niego zaufanie, potajemnie zniknął z ich grona, zabierając ze sobą 

fortunę w pieniądzach i pozostawiając ich w strachu. 

22 Będąc już daleko od nich, skierował się do rezydencji bogatego człowieka, któremu powiedział: 

"Panie, mogę ci świadczyć usługi, wiem, jak pracować, pragnę, abyś mnie zatrudnił w swojej wspaniałej 

rezydencji. Mogę cię pocieszyć, gdy jesteś smutny, mogę zadbać o twoje interesy, gdy czujesz się 

zmęczony." 

"Kim ty jesteś?" zapytał go bogacz, na co apostoł odpowiedział: "Jestem posiadaczem prawa, doktryny 

tak potężnej i przekonywującej, że jeśli twoi poddani kiedykolwiek zbuntują się przeciwko tobie, 

wystarczy, że przemówię do nich, aby przywrócić ich do posłuszeństwa". 

23 Ten bogaty człowiek był pod wrażeniem tych słów, uwierzył w tego człowieka i powiedział mu: 

"Twoje słowa ujawniają wielkość, a jeśli wypełnisz je tak, jak mówisz, zawsze będę wierzył, że są 

prawdziwe." Wtedy bogacz dał temu człowiekowi stanowisko i wręczył mu klucze do swojego pałacu. 

Ten ostatni pochlebstwami zdobył serce swego pana; ale wyrzuciwszy swego pana ze swego serca i nie 

słuchając głosu sumienia, wkrótce spowodował zmiany w życiu tego dostojnego domu: poniżał 

maluczkich, wywyższał tych, którzy mu pochlebiali, sprawił, że najlepsi słudzy opuścili dom, a swoje 

bogactwa trwonił na festynach za plecami pana. 

Lecz nadszedł dzień, gdy oczy pana tej posiadłości zostały otwarte na rzeczywistość i przekonany o 

fałszywości tego, w którym pokładał całą swą ufność, gdy usłyszał go wypowiadającego słowa wielkiej 

mocy i mądrości, zawołał go do siebie, aby mu powiedzieć z oburzeniem: "Czy to jest nauka, którą ty 

głosisz? Czy w ten sposób dowodzisz mocy, którą twierdzisz, że posiadasz?" I natychmiast kazał go 
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zaprowadzić do lochu, by później skazać na szubienicę. Tam w więzieniu, tamten nie rozumiał, jak uczeń 

Boskiego Mistrza mógł dostać się do niewoli, a tym bardziej, że miał być skazany na śmierć. Nie mógł 

uwierzyć, że te próby były sygnałem alarmowym, który wzywał go do pokuty, aby powrócił na właściwą 

drogę. Uczynił więc gorącą prośbę do bogatego pana, którego oszukał, i obiecał mu, że już więcej nikogo 

nie będzie namawiał ani oszukiwał, a bogacz, przekonany o tym, puścił go wolno. 

24 Kiedy ten człowiek był już wolny, poczuł pragnienie poznania nowych dróg, a znalazłszy je, 

zagłębił się w nie. Ponownie zignorował wezwanie sumienia i oddał się, jak nigdy dotąd, przyjemnościom, 

a jego usta stały się ustami bluźnierstwa. Jego ciało obrzydło, a serce pogrążyło się w najgłębszej odrazie. 

Z kroku na krok pogrążał się stopniowo, aż wpadł bezmyślnie w głębiny otchłani (deprawacji). 

Nie wiedział, ile czasu tam spędził, ale kiedy się obudził, zapytał: "Gdzie ja jestem? Gdzie jest moje 

dziedzictwo? Mówię do mojego Ojca, a On mi nie odpowiada; jestem chory i przygnębiony, a On nie 

przychodzi mi z pomocą; proszę o słowo pociechy, zachęty, a On nie przychodzi do mojego serca. Gdzież 

więc jest ta instrukcja i ten balsam uzdrawiający, który On mi dał, a przez który mógłbym się uwolnić od 

tak wielkiego smutku? Chcę zamknąć rany, ale one krwawią bardziej. Chcę dać pokój mojemu sercu, ale 

ono boi się bardziej. Kim jestem? Czy to jest oszustwo, co dał mi Ojciec?". I płakał rozdzierająco. 

25 Ludzie z różnych środowisk przechodzili obok niego i patrzyli na niego obojętnie, nikt go nie 

słuchał, nikt się nad nim nie zastanawiał, nie zatrzymywał, nikt nie czuł jego bólu. Wtedy zdawało mu się, 

że ogarnęła go głęboka ciemność, i kiedy myślał, że nie może już dłużej znieść tak wielkiego cierpienia, i 

czuł, że jego duch jest bliski opuszczenia nieczystego ciała, usłyszał znany mu miły głos, mówiący: "Oto 

jestem; zszedłem tam, gdzie się pogrążyłeś, aby ci pomóc". 

Kiedy ten człowiek usłyszał miły głos ojca, pełen przebaczenia i czułości, nie mógł już wytrzymać 

ciężar jego wyrzutów sumienia, i powiedział do swego Pana: "Nie zbliżaj się do mnie, nie zstępuj do tej 

otchłani, nie wchodź do tej jamy wady, bo tu jest ciemność i bagno. Nie rozdzieraj swej szaty na ostach; 

zostaw mnie tu, bo sam się na to skazałem." 

26 Syn płakał, a przez jego łzy zrozumiał, jak sprawiedliwy był jego ojciec. Ojciec nie patrzył na 

zanieczyszczenia syna, ani na ciemności, które go otaczały, ani na bagno, w którym się znalazł. Widział 

tylko, że był to Jego bardzo umiłowany Syn, którego zapytał: "Dlaczego tak się stało z tobą?". A Syn Mu 

odpowiedział: "Bo ja sądziłem, że nie jesteś tak blisko mnie, ani nie chciałem wierzyć, że głos mojego 

sumienia jest Twój. Nie uzdrawiaj mnie, dziś rozumiem, że nie zasługuję na zdrowie. Nie przebaczaj mi, 

nie zasługuję na Twoje przebaczenie. Pozwólcie mi cierpieć w tej otchłani, pozwólcie mi odpokutować 

moje przewinienia". 

Widząc, że Syn wreszcie zrozumiał rozmiar swoich przewinień, Ojciec nie pozwolił mu dłużej cierpieć 

i pozwolił, aby w tej istocie stało się jasne, aby te łzy zmyły plamy hańby, a potem Ojciec wycisnął na to 

pochylone czoło pocałunek pokoju; podniósł słabe i pokonane ciało i przycisnął je do siebie z 

nieskończoną miłością. 

27 Kiedy to serce poczuło czułą miłość swego Ojca, przygotowało się do pójścia za Nim na zawsze i 

do kochania Go na zawsze. Wtedy spostrzegł, że światło, które Pan umieścił na jego czole*, zabłysło na 

nowo; bo darów, których Bóg udzielił, nigdy nie odbiera swoim dzieciom. Ale to, co wstrzymuje Jego 

łaskę od nich, to ich wykroczenia przeciwko Mojemu Prawu. 

Duch ten wyruszył więc w drogę, by rozpocząć życie od nowa, ale z większym światłem - światłem 

swoich bolesnych doświadczeń. Głos sumienia był przez niego słyszany z całą wyrazistością. 
Podczas nauk od czasu do czasu powoływani byli ludzie, którzy należeli do grona 144 000 wybranych. Pan 

symbolicznie umieścił swoje światło na czole tej osoby. 

28 Któż z tych, którzy dzień po dniu przyjmowali Moją naukę, może pragnąć przemierzać drogi 

cierpienia? Uznaj, że już chodziłeś tymi drogami, że twój duch przeszedł już przez wielkie próby, dzięki 

którym dziś możesz z determinacją iść za Mną. 

29 Wysłałem was, abyście pomnażali wasze potomstwo, i w tym celu naznaczyłem was światłem 

Moim na czołach waszych, abyście wyposażeni rozproszyli się po drogach (świata), gdzie czekają na was 

ludzie. Drzwi domów otworzą się, aby was powitać, a serca powitają was z radością. 

30 Będą tam chorzy z nadzieją na ich wyzdrowienie. 
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31 Ja, Boski Zbawiciel, przyjdę do wszystkich przez Moich wiernych uczniów. Ale nie tak jak w 

Drugiej Erze: dzisiaj, ukryty w sercu Moich wysłanników, przyjdę do ludzi, przemawiając przez ich usta i 

pozwalając, aby Moje natchnienia weszły do ich umysłów. W ten sposób, przez uczynki miłości i 

miłosierdzia uczniów Moich, przyjdę do chorych, do potrzebujących, do spragnionych pokoju duszy i 

ciała. 

32 Błogosławione narody, które nie zagradzają dróg swoich i nie otwierają bram swoich posłańcom 

Moim, bo zaprawdę powiadam wam: Naród ten będzie zbawiony. 

33 Podczas tej walki, niektórzy będą powołani i wybrani wcześniej niż inni, ale dla wszystkich 

nadejdzie ta godzina i wszyscy zobaczą wypełnienie (swojej misji) wśród ludzi. Niektórzy rozpoczną i 

zakończą swoją pracę wcześniej, inni przyjdą później; ale w końcu, gdy osiągniecie granice doskonałości, 

nie będzie ani wielkich, ani małych, wszyscy będziecie równi w miłości Ojca i będziecie należeć do Jego 

doskonałej rodziny. 

34 Dałem im wszystkim te same dary na początku ich życia, ale podczas gdy jedni, dzięki rozwojowi 

ich cnoty, zdołali się wznieść i stać się wielkimi, inni stanęli w miejscu, a jeszcze inni zbłądzili. 
* W duchowym stworzeniu 

35 Rozdzieliłem między wszystkie Moje dzieci dary równej wielkości, dlatego nie sądźcie, że jednym 

dano więcej niż innym, ani że jeden porządek jest większy od drugiego. W Mojej doskonałej mądrości i 

sprawiedliwości, znając winę każdego z Moich dzieci, dałem im według tego, czego potrzebowali. 

36 Daję wam te wyjaśnienia, abyście mogli być oddani, ponieważ nie wiecie nic o waszym 

przeznaczeniu, o waszej przeszłości i o waszym ciężarze zadośćuczynienia. 

37 Jeśli uważacie Moje dzieci, przez które Ja się ujawniam, za bardzo uzdolnione i nawet pożądacie 

ich daru, to mówię wam w tym względzie, że jest to naprawdę wielka łaska, tak samo jak duchowy 

obowiązek, który mają wobec Ojca, a ich odpowiedzialność nie zna granic. 

38 Każdy bierze na siebie swój krzyż z miłością, ale nie szukajcie przyjemności, zaszczytów ani 

nagród, bo będziecie zbierać tylko cierpienie. 

39 Pamiętajcie, że uzdrowiłem was Moją miłością, że oczyściłem was z waszych plam i zamknąłem 

wasze rany. Pamiętaj, że zabrałem gorycz z twoich ust, że pozbawiłem cię brudnego i poszarpanego 

ubrania, które nosiłeś, aby zastąpić je innym, białym jak płatki śniegu. Byłeś najbardziej pogardzany, a 

teraz już cię nie ma. Przyszliście bez dziedzictwa, a dziś wiecie, że macie dar. Nie kwestionujcie już bólu, 

nie stańcie się pariasami, nie wracajcie do bycia grzesznikami, nie uważajcie się za nietykalnych dzięki 

umiejętności przebaczania, gdy jesteście obrażani. 

40 Ile razy obiecałeś mi przebaczyć swoim braciom, bez względu na to, w jaki sposób cię obrażają. 

Prosiliście Mnie o siłę do spełnienia, a Ja wam ją dałem. A jednak jakże rzadko spełniasz swoje 

przyrzeczenia. 

41 Tych, którzy próbowali udzielić przebaczenia dzielę na trzy grupy: Pierwszą tworzą ci, którzy, gdy 

otrzymali zniewagę, nie umieli się opanować i zapominając o Moich pouczeniach, dali się ponieść 

ciemnym uczuciom i mścili się, oddając cios za ciosem. Ta grupa, pokonana przez pokusy, jest 

niewolnikiem swoich namiętności. 

42 Druga grupa składa się z tych, którzy doznawszy obrazy, pamiętają o Moim przykładzie, zamykają 

usta i powstrzymują swoje impulsy, aby potem powiedzieć do Mnie: "Panie, zostałem obrażony, ale 

zamiast się mścić, przebaczyłem". Lecz Ja, który przenikałem serca, odkryłem w tym jednym pragnienie, 

abym pomścił go przez wymierzenie Mojej sprawiedliwości na jego bracie. 

Ta grupa jest nadal w środku walki. 

43 Trzecia grupa, najmniejsza, składa się z tych, którzy biorą Jezusa za wzór, i którzy, gdy zostali 

obrażeni, wstają do Ojca pełni współczucia dla swoich braci i mówią do Mnie: "Panie, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią". Oni mnie obrazili, ale w rzeczywistości nie obrazili mnie, lecz siebie. Dlatego proszę 

dla nich o Twoje miłosierdzie i o to, abyś mi dał odpłacić im tylko dobrem." To jest grupa, która 

zwyciężyła. 

44 Wasze sumienie, które żąda i oczekuje od was doskonałych uczynków, nie zostawi was w spokoju, 

dopóki nie będziecie wiedzieli, jak sprawować prawdziwe przebaczenie nad waszymi braćmi. 
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45 Dlaczego masz nienawidzić tych, którzy cię obrażają, gdy są one tylko etapy tak, że można dotrzeć 

do mnie? Jeśli przebaczysz, zyskasz zasługi, a kiedy znajdziesz się w Królestwie Niebieskim, rozpoznasz 

na ziemi tych, którzy pomogli ci w twoim duchowym wznoszeniu się. Wtedy będziesz prosić Ojca, aby i 

oni znaleźli środki do zbawienia i przyjścia do swego Pana, a twoje wstawiennictwo sprawi, że dostąpią 

tej łaski. 

46 Nie próbuj też odkrywać ukrytych uczuć bliźniego, bo w każdej istocie istnieje sekret, który tylko 

ja mogę znać. Jeśli jednak odkryjesz to, co - ponieważ należy tylko do twego brata - powinno być dla 

ciebie święte, nie ujawniaj tego, nie rozdzieraj tej zasłony, raczej ją pogrubiaj. 

47 Jak często widziałem ludzi, którzy penetrowali serce brata, aż odkryli jego moralną lub duchową 

nagość, aby się nią chlubić i natychmiast ją ujawnić. Niech nikt z tych, którzy w ten sposób 

sprzeniewierzyli się zaufaniu bliźniego, nie dziwi się, gdy ktoś go zdemaskuje i ośmieszy w ciągu jego 

życia. Niech więc nie mówi, że mierzy go łokciem sprawiedliwości, bo będzie to łokciem nieprawości, 

którym mierzył swoich braci. 

48 Szanuj innych, przykryj płaszczem miłosierdzia tych, którzy są narażone, i bronić słabych od 

plotek mężczyzn. 

49 Uczniowie, nie zabraniam wam studiować w książkach, które uczą was dobroci, ale jeśli ich nie 

znajdziecie, oto macie Moją naukę, która w całej swej prostocie i skromności zawiera więcej mądrości niż 

wszystkie książki. Dlatego odciśnij go w najgłębszej części swojego serca, zgłębić go, tak, że może to być 

ten, który prowadzi cię we wszystkich swoich pracach. 

50 Ci, którzy przychodzili płacząc pod cień tego drzewa przez wiele prób życia, znajdowali 

pocieszenie i umocnienie w Mojej miłości. 

51 Błogosławiony ten, kto słucha Mojego słowa w Trzeciej Erze, bo nie zbłądzi. W momencie 

śmierci (fizycznej) jego duch zostanie wskrzeszony do życia wiecznego i będzie bezpiecznie kroczył 

ścieżką, która czeka na niego poza tym życiem. 

52 Błogosławiony ten, kto cierpliwie znosi swoje cierpienia, bo właśnie w swojej cichości znajdzie 

siłę, by dalej nieść swój krzyż na drodze rozwoju. 

53 Błogosławiony, który znosi upokorzenie z pokorą i potrafi przebaczyć tym, którzy go obrazili, bo 

Ja go oczyszczę. Ale biada tym, którzy osądzają czyny swoich braci, bo oni będą osądzeni z kolei! 

54 Błogosławiony, kto wypełnia pierwsze przykazanie Prawa i miłuje Mnie ponad wszystko, co 

stworzone. 

55 Błogosławiony, który pozwala mi osądzić swoją sprawiedliwą lub niesprawiedliwą sprawę. 

56 Moja Nauka odnawia was, wzmacnia waszego ducha, tak że gdy wasze usta otwierają się, by 

powtarzać Moją Naukę, zamykają się na bluźnierstwo lub przekleństwo. 

57 W tym czasie przyszedłem podlać na nowo ziarno, które zasadziłem w waszych sercach w Drugiej 

Erze. 

58 Od pierwszych czasów szukałem formy, w której mógłbym uczynić siebie słyszalnym i 

zrozumiałym dla ludzi. Dlatego posłałem na ten świat ludzi sprawiedliwych i proroków, aby swoimi 

słowami i uczynkami byli posłańcami mojej woli i moich przykazań. 

59 W Pierwszej Erze zawarłem przymierze miłości z Abrahamem z powodu jego posłuszeństwa 

Mojemu rozkazowi i nagrodziłem jego niezłomność, jego gorliwość i jego wierność błogosławiąc i 

rozmnażając jego potomstwo. Aby sprawdzić jego posłuszeństwo i wiarę, zażądałem od niego życia jego 

syna Izaaka, którego tak bardzo kochał, a wraz z poddaniem się wielkim duchom był gotów złożyć go w 

ofierze. Ale powstrzymałem go, ponieważ w swoim sercu udowodnił już swoje posłuszeństwo, a to mi 

wystarczyło. 

60 Izaak był ojcem Jakuba, któremu dane było oglądać drogę doskonałości ducha, symbolizowaną w 

drabinie, która stała na ziemi i była zagubiona w nieskończoności, a na którą wstępowały i zstępowały 

duchy w postaci aniołów. 

61 Ci trzej patriarchowie tworzą pień narodu izraelskiego, z którego wyrosło dwanaście gałęzi i 

nieskończona ilość liści, ale jego owoc jest jeszcze niedojrzały. 

62 Naród izraelski otrzymał Prawo podczas pielgrzymki u stóp góry Synaj. Mojżesz, jej przywódca, 

otrzymał tablice z prawem i natchnienie (boskie). Przejście przez pustynię odbyło się w celu oczyszczenia 

serc, aby je uduchowić i rozpalić w nich wiarę w niewidzialnego Boga. 
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Gdy ludzie przybyli do Ziemi Obiecanej i objęli ją w posiadanie, mieli wiarę w swego Pana głęboko 

odciśniętą w swych umysłach i praktykowali proste, lecz wzniosłe uwielbienie Boga, w którym ich serca 

zostały wzmocnione. Ale oto dzieci dzieci nie wytrwały w wierze i uduchowieniu, a gdy inne plemiona - 

pogańskie - wprowadziły swoje bałwochwalstwo i zabobon na łono ludu izraelskiego, podzieliły go 

duchowo i ziemsko. Wtedy powstali prorocy, którzy napominali tłumy i ogłaszali Mój sąd nad nimi za ich 

niewierność i grzech, lecz prorocy zostali wyśmiani, a niektórzy z nich zostali zabici. 

63 Mówię wam to, ponieważ duchowo jesteście w prawdzie nasieniem tych pierwszych patriarchów i 

"owcami" Mojżesza; ale mówię wam również, że jesteście wśród owoców, które osiągną dojrzałość w tym 

czasie i dadzą życie i przyprawę ludzkości. 

64 Chrystus wtedy podlewał drzewo życia swoją krwią, a dziś przychodzi, aby podlać go ponownie 

swoim boskim słowem, aby owoce miłości i miłosierdzia wszystkich Jego dzieci mogą dojrzewać. 

65 W tym czasie przychodzę zwalczać wszelki fanatyzm i bałwochwalstwo waszych serc, ponieważ 

uduchowienie nie pozwala na materializację. Ten, kto z fanatyzmem praktykuje Moją duchową naukę, nie 

pełni Mojej woli, ani nie zinterpretował Mojej nauki prawidłowo. 

66 Dlaczego jeszcze w tych czasach ludzie materializują cześć Mojej Boskości, chociaż od pierwszej 

ery zabroniłem w pierwszym przykazaniu Mojego Prawa, aby oddawano Mi cześć w figurach i obrazach 

wykonanych rękami ludzkimi? 

67 Moje Słowo w tym czasie będzie walczyć jak miecz obosieczny, aby usunąć z ludzkiego serca 

wszelki błąd, aby mogło ono wznieść się wolne od niewiedzy do Mojej Boskości i osiągnąć zjednoczenie 

ducha z duchem. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 45  
1 Światło Mojego Ducha zstępuje na ciebie. Przychodzę, aby dać wam skarb pokoju i przyodziać 

was odświętną szatą pokory. Jeśli ludzkość chce rozerwać Twoją szatę na strzępy, niech to zrobi, bo te 

strzępy posłużą do przykrycia ich nagości. 

2 Wśród tych tłumów tutaj są ci, którzy, nie widząc mnie, wierzą mi, kochają mnie i chodzą za mną. 

Błogosławieni, bo oni będą w Ziemi Obiecanej. 

3 W tym dniu obchodzicie pamiątkę zmartwychwstania waszego Mistrza i zaprawdę powiadam 

wam, wielu z was zostanie wskrzeszonych do życia w łasce przez światło Mojego Słowa. 

4 Tylko jako człowiek narodziłem się i umarłem, bo jako Bóg nie miałem początku, ani nie będę 

miał końca. Jezus narodził się z czystości miłości, jaką Ojciec ma dla ludzkości, przyjmując ludzką postać 

w łonie czystej dziewicy, wybranej wcześniej przez Stwórcę. 

5 Słowa i dzieła Jezusa były drogą, którą On wytyczył dla ciebie, drogą, która zaprowadzi cię do 

Królestwa Niebieskiego. Przez ciało Jezusa, Chrystus czuł wszystkie bóle i lęki świata, doświadczył 

agonii śmierci, i był gotów wejść w duchu do jaskiń ciemności, gdzie istoty duchowe również czekał na 

niego. Ale mówię wam, ból Jezusa w wzniosłej godzinie Jego agonii na krzyżu nie został zrozumiany 

przez nikogo. Był moment, w którym poczuł się osamotniony między niebem a ziemią, biczowany przez 

rozpętane żywioły i opuszczony przez swoich uczniów. Zdarzyło się wtedy, że zawołał: "Boże mój, Boże 

mój, czemuś mnie opuścił?". - Ludzie wyrzucili Go spośród nich, a Jego Duch opuścił Go. 

6 Ze względu na Moją moc Jezus mógł być nieczuły na ból fizyczny, ale nie przyszedłem, aby was 

oszukać co do Mojej ludzkiej natury. Mój ból był bezprecedensowy, Moja śmierć była prawdziwa, a Moja 

krew prawdziwie krwawa. 

7 Podczas gdy ciało Mistrza spoczywało w grobie, Boski Duch oświecał miejsca, gdzie oczekiwali 

Go sprawiedliwi i grzesznicy, aby Jego miłosierdzie wprowadziło ich w nowy wiek. Krew Baranka 

otworzyła bowiem drogę duchowego rozwoju nie tylko dla istot tego świata, ale także dla istot z duchowej 

doliny. 

Gdy ta misja miłości została wypełniona we wszystkich, Ciało Chrystusa połączyło się z Boskim 

Duchem w taki sam sposób, w jaki przyjął On ludzką postać. 

8 Skoro ciało Jezusa nie wyszło z "ziemi "* - dlaczego miałby oddawać mu hołd, jak wszyscy 

ludzie? 

On powiedział wam: "Królestwo moje nie jest z tego świata". 
* Tzn. stworzony zgodnie z naturalnymi prawami ziemi 

9 Słuchając Mojej nauki, duch wasz budzi się do nowego życia, bo spożywał chleb życia wiecznego, 

którym jest Moje Słowo. Umacniajcie się Moją nauką, bo zbliża się czas, kiedy ludzie rzucą się na was jak 

wygłodniałe wilki, aby was osądzić, a nie jest Moją wolą, abyście zostawili waszą wiarę i wasz pokój w 

rękach waszych prześladowców. 

10 Wykorzystajcie ten czas, gdy Moje objawienie jest jeszcze z wami w tej formie, bo jeśli dziś nie 

zapalicie swoich lamp, jutro będziecie tęsknić za tym czasem nauk i łask, i będziecie płakać z pragnienia, 

by jeszcze raz usłyszeć Moje Słowo. Wielu powie: "Mistrzu, co ja bym dał, aby jeszcze raz usłyszeć, 

przez tych, których tak potępiłem jako niedoskonałych, jedno z Twoich pouczających przemówień". 

11 Używajcie prawdziwie Mojej nauki, teraz, gdy Ja wam ją przynoszę przez pośrednictwo tych 

dzieci Moich, które wybrałem i przygotowałem. Sprawiłem, że z ich ust płyną słowa mądrości i miłości. 

W poddaniu się odwrócili się od świata i z Twojego powodu piją kielich cierpienia, wiedząc, że są 

narzędziem Ojca dla Jego zjednoczenia z Tobą. 

12 Nawet jeśli, aby usłyszeć Moje słowo w tym czasie, spieszycie się do tych skromnych miejsc 

spotkań, to i tak możecie wznosić swoją modlitwę w miejscu, w którym się znajdujecie: Czy to w cichej 

izbie, czy tam, gdzie zarabiacie na chleb powszedni, na drodze, w dolinie, czy nad brzegiem rzeki - 

wszędzie słyszę wasze prośby. 

13 Naucz się oczyszczać swoje serce i wznosić swojego ducha do Mnie, abyś mógł otrzymać 

duchową komunię (ze Mną). Nie zapominajcie, że nosicie mnie w najgłębszym wnętrzu waszej istoty. 

Podnieście się do Mnie, aby gdy nadejdzie ostatnia chwila roku 1950, duch wasz nie był pełen 
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przerażenia, mówiąc: "Mistrzu, odwróciłeś się od nas". Zaprawdę powiadam wam, kto się przygotuje, od 

tej chwili zjednoczy się z ducha w ducha z Moją Boskością. 

14 Gdybyście skorzystali z jednej z wielu nauk, które wam dałem, a nauka ta byłaby Prawem, które 

kieruje wszystkimi czynami waszego życia, zaprawdę powiadam wam, nie byłoby już potrzeby, abym był 

wśród was, gdyż w tym, co dotąd słyszeliście, zawarta jest cała Moja nauka. 

15 Jeszcze raz daję ci Moje słowo, aby twój duch poczuł, że jest na uczcie życia wiecznego. Jak Mój 

apostoł Jan, odświeżajcie się kontemplacją objawień świata pozaświatowego. 

16 W tym czasie zniknie wszelka niewiara wśród was, bo zostawię was jako lampę wiary rozpaloną 

wśród ludzi. 

17 Za każdym razem, gdy ci się przedstawiam i gdy przekazuję ci Moje Słowo, twój ból ustępuje, 

ponieważ twój duch odczuwa Moją obecność i jest odświeżany Moją miłością. 

18 Nie tylko ci, którzy gromadzą się w tych miejscach spotkań, słuchają Mnie, lecz wielkie legiony 

duchów są obecne na tej manifestacji i otrzymują Moje światło. Wśród tych tłumów są ci, którzy na ziemi 

byli twoi rodzice, twoi towarzysze, twoje dzieci. Wszyscy są w procesie wznoszenia się po drabinie 

ewolucji. 

19 Wasze serce wypełnia się radością, gdy słyszycie, jak mówię w ten sposób, i czujecie, że to chwała 

samego Ojca otwiera się w tych chwilach, by wylać swoją łaskę na każde stworzenie Pana. 

20 Światło Mojej miłości, które oświetla drogę rozwoju wszystkich Moich dzieci, sprawiło, że 

niektórzy naukowcy pomylili swoje poglądy, gdy odkryli, że pochodzenie stworzenia nie jest takie, jak 

sobie wyobrażali. Lecz Ja przemówię do nich z góry, a siła głosu Mojego wstrząśnie ziemią przez żywioły 

i ukaże im prawdę. 

21 Ludzie, jeśli chcecie dojść do obcowania z Moją Boskością, nie patrzcie na tych głosicieli, przez 

których Ja się objawiam, jak na wyższe istoty. Studiujcie i zgłębiajcie Moje Słowo, a wtedy poczujecie się 

tak, jakbyście byli w Moim sanktuarium i rozkoszujcie się duchowym znaczeniem Mojej nauki. W ten 

sposób staniecie się silni, by dawać świadectwo, że jest to Trzecia Era i że w niej objawiłem się ludziom 

jako Duch Święty. 

22 Obecnie wybieram Moich nowych uczniów spośród ludzkości, mówiąc do mężczyzn: "Odnówcie 

się", a do kobiet: "Nie grzeszcie więcej". Wszystkich was Moje przebaczenie oczyściło, abyście mogli 

rozpocząć nowe życie. 

23 Wy, którzy zakosztowaliście wiele goryczy - teraz pijcie mleko i miód z tego kielicha miłości, 

który wam ofiaruję. 

24 Cieszcie się, że posiadacie to duchowe dobro. Nie smućcie się zbytnio nad utrzymaniem ciała; 

pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 

pochodzi od Boga." 

25 Wszystkich was odnalazłem zagubionych i wskazałem wam drogę, mówiąc do was: "Ja jestem 

Drogą, Prawdą i Życiem; pójdźcie za Mną aż do końca". 

26 Nikogo nie zmuszałem do pójścia za mną i nie grożę nikomu, jeśli tego nie zrobi. Z pewnością 

istnieje prawo zadośćuczynienia, które każdy sam powoduje, aby jego dusza mogła się rozwijać i osiągnąć 

oczyszczenie i światło. Ale piekło wiecznego ognia nie istnieje, tak samo jak nie istnieje kara Boża. Nie 

interpretujcie błędnie tego, co zostało wam powiedziane w przeszłości poprzez alegorie. 

27 Dzisiaj słuchacie Mnie i każdy rozpoznaje swoją misję, podczas gdy Eliasz, jako niestrudzony 

sługa Pana, gromadzi 144 000 nowych uczniów, 12 000 dzieci z każdego plemienia tego ludu, aby 

otrzymali na czołach znak, który identyfikuje ich jako spirytualistów trynitarno-maryjnych. 

28 Kiedy czujesz się wyczerpany na drodze życia, przyjdź do mnie i odpocznij, słuchając tego słowa, 

bo ja wciąż jestem z tobą. 

29 To słowo jest chlebem, który podaję do ust twoich. Jego duchowe znaczenie to krystalicznie czysta 

woda, która pomaga oczyścić duszę z wszelkich zabrudzeń. 

30 Boicie się, że burze zmiotą was z tej drogi, a wy z kolei staniecie się słabi przed namiętnościami 

ciała. Boicie się rozmów ludzi, ich sądów, boicie się świata, który oddala was ode mnie swoimi 

wielorakimi pokusami. 

31 Ponieważ nie zrozumieliście Mojego słowa, sądzicie, że żądam od was, abyście porzucili i 

wyrzekli się wszystkiego, co materialne, podczas gdy Ja uczę was, abyście oddawali duchowi to, co do 
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niego należy, a materii to, co należy do was. Dopóki jesteś w dolinie łez, nie osiągniesz doskonałości. 

Musicie jednak wyposażyć się w miłość i miłosierdzie, które szerzycie wśród waszych braci, aby dotrzeć 

do duchowej doliny i zebrać owoce waszego zasiewu. 

32 Tajemnica, którą wam objawiam, to Mój własny Duch, który jest poza drabiną Jakuba. Nie jestem 

na drabinie, bo jestem doskonały. Na nim są tylko istoty, które zmierzają ku doskonałości. - Kto może 

czuć, że Moja nauka jest jak ciężkie brzemię dla jego ducha? Jeśli porównacie jego ciężar z ciężarem 

krzyża, zrozumiecie, że jestem teraz waszym pomocnikiem*.  

* Patrz uwaga 8 w Załączniku. 

33 Kto może oddalić się ode Mnie, skoro jestem wszędzie? Niektórzy próbują usunąć się od Mojej 

Obecności, aby potajemnie siać nasiona, które im powierzyłem i zbierać żniwo dla siebie, lecz Ja daję 

wam żyzne pola. Ci, którzy próbują się usunąć, będą musieli iść na pustynię. - Kiedy widzieli, żeby jakieś 

nasionko wykiełkowało w rozgrzanym piasku? Tam nie będą uczestniczyć w uczcie, którą cieszycie się ze 

mną, ani nie będą słuchać w swej samotności treli ptaków, które zachwyciły was swą pieśnią. 

34 Ten, kto w swoim sercu odczuwa pragnienie porzucenia krzyża, nie poznał jego celu ani 

przeznaczenia. 

35 Ilu z was przyznaje się przede Mną do winy i grzechu, a jednak jest wśród tych, którzy Mnie 

miłują! Jak wielu twierdzi, że mnie kocha, a nie mają nawet wiary we mnie! Oni wierzą, kiedy otrzymują 

korzyści, a kiedy spotyka ich próba, zapierają się Mnie! 

36 Ten Trzeci Czas był zaproszeniem dla waszego ducha, wezwaniem dla was, abyście mieli łaskę 

być wśród tych, którzy otrzymują Boski owoc Trzech Czasów. 

37 Kiedy ludzkość była na najwyższym poziomie zepsucia, zstąpiło światło Mojego Ducha, 

przemienione w słowa zrozumiałe dla człowieka, aby go zbawić. Pokazują mu drogę jego pokuty, 

pomagają mu ją wypełnić i sprawiają, że rozumie nagrodę, która go czeka. 

38 Wam, którzy Mnie słuchacie, mówię: Nie noście brudnego pyłu na waszych "sandałach", szukajcie 

Mnie, Ja jestem waszym zbawieniem. Ja jestem łodzią, która uratowała cię z katastrofy statku, wywiozła 

cię z szalejącego morza grzechu, aby doprowadzić cię do ziemi obiecanej. 

39 Dlaczego napotkałeś ból na swojej drodze przez życie? Dlaczego twoje stopy obijają się o 

kamienie na ścieżce? Dlaczego pragnienie dręczy was jak znużonych wędrowców? Dzieje się tak dlatego, 

że kiedyś podążaliście tą samą ścieżką i nie oczyściliście drogi tym, którzy przyszli po was, ponieważ nie 

wiedzieliście, że będziecie musieli przejść przez nią ponownie. Ale jeśli nigdy nie ugasiłeś pragnienia 

tego, który pragnie, jak możesz oczekiwać, że ktoś ugasi twoje? 

40 Tylko ja gaszę pragnienie waszego ducha miłości i pokoju. Moje słowo jest krystalicznie czystą 

wodą wylaną wśród was. Cieszcie się nim, gdy go pijecie, zapraszajcie do tego waszych braci, a zaprawdę 

powiadam wam, w końcu doświadczycie jedności i pokoju w duszach. 

41 Jeśli w Drugiej Erze oczy wasze widziały Mnie, bo przyszedłem jako człowiek, to dziś przychodzę 

w duchu. Jeśli wasze oczy fizyczne mnie nie widziały, to wrażliwość waszego ducha na pewno mnie 

odczuła, bo Ja czynię moją obecność namacalną dla was. Kto z tych, którzy mnie słuchają, nie poczuł 

mnie w przyspieszonym biciu swego serca? Któż z was nie zadrżał na Moje słowo, które jest jak 

przenikliwe spojrzenie, które swoim światłem dociera do waszego ducha? 

42 Mówię do ciebie jako Mistrz, a nie jako sędzia. Nie szukajcie mnie jako sędziego, bo zamiast 

wyroku będę szerzył wśród was pociechę i życie. 

43 Otworzyłem wam oczy, abyście poznali, że Moje Prawo jest zachowane na ziemi, ale nie po to, 

abyście osądzali tego, kto je narusza. Uczcie się Mojego Prawa, abyście nie zbłądzili, gdy ludzie ukrywają 

je przed wami, i abyście wiedzieli, jak prowadzić tego, który chodzi w ciemności. 

44 Nie przyszedłeś (na świat), aby kogokolwiek upokorzyć. Zaprawdę, powiadam wam: Zanim to 

nastąpi, byłoby lepiej dla ciebie, abyś nie mówiła o Moim dziele, bo inaczej śmierć odetnie twoje życie. 

45 Ludzie, nie wiecie, co mam dla was w zanadrzu. Nie myślcie, że to, co słyszeliście do dziś, to 

wszystko, co mam wam do powiedzenia; jeszcze objawię wam wielkie nauki, rozwiną się w was bardzo 

wielkie dary. 

46 Moje pouczenie przychodzi wam z pomocą, abyście zdołali zjednoczyć się duchem z Ojcem 

waszym, bo w tym jest wasze zbawienie. Otwórz swoje serce, abyś zachowała w nim skarb Mojego 
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Słowa, aż nadejdzie chwila, kiedy będziesz musiała objawić je swoim braciom. To jest bowiem Słowo, 

które przemienia grzesznika i uzdrawia chorego. 

47 Ślad, który zostawiam wam w tym czasie, nie jest z krwi, ale ze światła. Przyjdźcie do Mnie, 

uczniowie, i odzyskajcie zdrowie po waszych cierpieniach. Słowem Moim zaspokajajcie wasz głód i 

pragnienie miłości i pokoju, abyście, gdy was obsypię dobrami duchowymi, byli jak dziewice z Mojej 

przypowieści: z płonącymi lampami, oczekując czystego Oblubieńca, abyście mogli Go przyjąć, gdy 

zapuka do waszych drzwi. 

48 Kto zachowuje moje słowo w swoim sercu i wierzy w to, będzie miał pokój i szczęście na drogach 

świata i osiągnie swój duchowy wzrost na ścieżce, która prowadzi do mojego królestwa. 

49 Z miłością daję wam Moje słowo, aby dać wam prawdziwe życie i nauczyć was czynić to samo 

wśród ludzi, gdzie jest tak wielu umarłych dla wiary. Wszystko, co czynicie w imię moje, będzie 

owocowało w waszych braciach. Lecz jeśli zamiast błogosławić, bluźnicie lub osądzacie swoich bliźnich 

po drodze, zaprawdę powiadam wam, sami siebie potępiacie, bo miarą, którą mierzycie, będziecie 

mierzeni. 

50 Jeśli mnie skrzywdziłeś, poproś mnie o przebaczenie. Jeśli twój brat cię skrzywdził, przebacz mu, 

może on nie wie, co zrobił. Jeżeli natomiast nadal ranicie, mimo że macie tak wiele światła dzięki 

naukom, które otrzymujecie, nie możecie powiedzieć, że jesteście niewinni. 

Gdybyście się zgorszyli, bylibyście twardsi niż skała; bo ja was uczę, abyście byli szlachetni dla braci 

waszych. 

51 Studiujcie Moje Słowo, aby śmierć nie zaskoczyła was nieprzygotowanych i aby ciemność nie 

zasłoniła drogi waszemu duchowi do rozwoju. Moja Instrukcja jest jedyną książką, która zawiera prawdę 

od pierwszego do ostatniego słowa. Tę księgę otworzyłem na nowo przed wami w tym czasie, aby was 

obudzić do życia wiecznego i zjednoczyć was w Mojej zagrodzie miłości, bo widzę was zagubionych jak 

owce bez pasterza. 

52 Oto głos Tego, który wzywa duchy, aby uwolnić je od kłopotów tego świata. Niektóre z Moich 

dzieci rozpoznały ten głos, inne nie, ponieważ ich umysły, zaślepione materializmem tego czasu, nie 

rozpoznały go. Ale Ja, Pasterz, który mam dziewięćdziesiąt dziewięć owiec w owczarni Mojej miłości, 

która jest Moim Królestwem, zstąpiłem na ziemię w poszukiwaniu zagubionej. 

53 Jak długo karmiliście się gorzkimi owocami, które sprawiały, że zapominaliście o słodyczy 

owoców prawdziwego życia, i dopiero gdy usłyszeliście Moje słowo, ponownie doświadczyliście, czym 

jest prawdziwy pokarm ducha. 

54 W przeszłości na próżno szukaliście drogi do waszego duchowego wzniesienia, ponieważ 

przygnębiał was ból waszych grzechów. Dziś zjednoczyłem was, powiększyłem was i sprawiłem, że 

znacie wasze dary. Ale zaprawdę powiadam wam: Zanim popadniecie w próżność z powodu tej łaski i 

zechcecie osądzać grzesznika lub starać się poniżyć tego, który zbłądził, przypomnijcie sobie i rozważcie 

naukę, którą wam dałem w Drugiej Erze, gdy postawiono przede mną kobietę cudzołożną; przypomnijcie 

sobie przypowieść o faryzeuszu i celniku oraz o dobrym Samarytaninie. Duchowe znaczenie tych nauk 

jest wieczne. Dziś, jutro i po wsze czasy możecie je zastosować w praktyce w swoim życiu. Są to 

przypowieści, które dałem wam w Drugiej Erze, czasami nad brzegiem rzeki, innym razem na pustyni lub 

na górze; było to Boskie Przesłanie, które przyniosłem wam w Jezusie, zanim ludzie pochwycili mnie, aby 

mnie potępić i ukrzyżować w Jerozolimie. 

55 Wolą Moją było, aby słowo Moje mieszkało w sercach waszych, aby z niego płynęło miłosierdzie 

i miłość, abyście wyruszali uzdrawiać chorych, nie oczekując nagrody, bo czynicie dobro z miłości do 

braci. 

56 Nie nazywajcie siebie spirytystami, jeśli w waszym sercu czujecie odrazę do chorych lub 

obrzydzenie, gdy ich ciała są zawinięte w szmaty. Nie będziecie Moimi uczniami, dopóki będziecie się 

oddzielać od grzeszników z obawy, aby wasze serce nie zostało zakażone. 

57 Oto Moje nowe słowo, które połączycie z tym, które dałem wam w minionych czasach. Poprzez 

umysły różnych pośredników dałem go wam w tym czasie, abyście mieli w nim potwierdzenie, że to, co 

zostało powiedziane przez jedne usta, zostało powiedziane przez wszystkie. 

58 Przygotujcie się, mężczyźni i kobiety, bo wśród was są ci, przez których przekażę wam Moje 

Słowo. 
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59 Oto mąż, który zapukał do drzwi dziewic, a gdy one go oczekiwały, otworzyły mu, kazały wejść i 

w ich domu odbyła się uczta. 

60 Niektórzy z was zasiedli przy stole miłości, aby jeść chleb Mojego Słowa i pić wino, które jest 

Boską esencją Mojego Słowa. Ilu z was było ze mną także w Drugiej Erze, słuchając mnie. Inni widzieli 

Moich apostołów na prowincji, siejących ziarno wiary w Chrystusa w sercach i przynoszących ludziom 

dowody prawdy, uzdrawiających chorych, czyniących trędowatych czystymi i pocieszających strapionych. 

Ale ci, którzy nie brali udziału w posiłku w tamtych dniach, będą jedli dzisiaj, a ci, którzy nie byli na 

świecie, będą dzisiaj. 

61 Jestem w trakcie wybierania na nowo Moich uczniów. Pamiętajcie, że w Drugiej Erze umyłem 

nogi dwunastu apostołom, których wybrałem według miłosierdzia Mojego, i wycisnąłem na nich 

pocałunek miłości, abyście mogli zrozumieć: Jeśli Pan to zrobił, co powinieneś zrobić dla swoich braci? 

62 Pełen pokory przychodzę, aby was pocieszyć i zbawić, abyście wypełniając swoją misję 

wskazywania ludziom drogi, pozostawili po sobie ślad łagodności. Kto nie umył swoich "stóp" przed 

rozpoczęciem pracy - jaki ślad czystości będzie mógł po sobie pozostawić? 

63 Oto Baranek, który dobrowolnie złożył siebie w ofierze, aby Jego krew mogła być symbolem 

życia we wszystkich Jego dzieciach, a Jego znamię mogło wyznaczać duchową drogę rozwoju dla 

ludzkości. 

64 Widzę wśród was tych, którzy pójdą za Mną, ale także tych, którzy będą musieli wylać łzy i którzy 

złożą wielkie śluby, aby później odwrócić się ode Mnie. Jestem jeszcze wśród was; wykorzystajcie te 

chwile, bo wkrótce was zostawię i będę kontemplował z nieskończoności spełnienie tych, którzy otrzymali 

to dziedzictwo. Każdy, kto oczyszcza swoje serce, aby przekazywać Moje Słowo, będzie silny swoją 

czystością, miłosierdziem, miłością i pokorą. Ale ten, kto się wywyższa i zdradza Moje dzieło, będzie 

słaby w obliczu pokus. 

65 Twój naród otworzył swoje bramy, przez które przybyły wielkie rzesze z różnych narodów; 

powiedziałem ci bowiem, że w tym czasie nie będzie dwunastu wybranych, lecz po dwanaście tysięcy z 

każdego z dwunastu plemion - sto czterdzieści cztery tysiące, którzy przyniosą Moje Słowo ludzkości. 

Niektórzy są w Dolinie Duchowej, inni w Materii. Tych, którzy żyją w zaświatach i nie poznali tej nauki, 

sprawię, że przyjdą ponownie w ciele, aby zgromadzić ich wszystkich na ziemi. To właśnie oni, z miłości 

do swoich braci, poniosą krzyż ofiarny i wypiją kielich goryczy. 

66 Dzisiaj jecie chleb i pijecie wino Królestwa Niebieskiego poprzez duchowy sens Mojej nauki, 

podczas gdy ludzkość nadal przedstawia tę naukę za pomocą chleba i wina ziemskiego. 

67 Zbierzcie się wokół mnie, abyście się wzajemnie chronili i czuli się silni, bo wilki czyhają na was, 

a faryzeusze, którzy ukrywają się wśród tłumów, są tymi wczorajszymi. Nie mogą mnie jeszcze 

rozpoznać, ponieważ ich zmysły zostały pomieszane. Są to hipokryci, którzy ukrywają swoje grzechy za 

udawaną czystością. 

68 Czuwajcie i módlcie się, bo oni pierwsi powiedzą wam, że jestem fałszywym Chrystusem. 

Niektórzy wskażą wam proroctwa Pierwszej Ery, a inni proroctwa Drugiej Ery, starając się udowodnić 

wam, że ta została przepowiedziana jako fałszywa. Powiedzą wam, żebyście nie dali się zwieść tym 

zapowiedziom. Zaprawde, powiadam wam! Strzeżcie się ich i tych, którzy odwołują się tylko do Mojego 

Słowa i nie mają mocy do czynienia dzieł, które przekonują przez swoją prawdę. 

69 Czy robicie sobie rachunek sumienia i pytacie się, czy chorzy wyzdrowieli, czy słuchając Mnie, 

odczuwaliście pokój, czy czuliście się natchnieni do czynienia dobra i do wzajemnej miłości, czy się 

odnowiliście? - Tak" - odpowiedziało ci twoje sumienie. 

70 Przypomnij sobie i przeżyj na nowo dawne czasy. Oto stół, na którym znajduje się pokarm, który 

daje życie wieczne. Ponownie mówię wam, że Moje Ciało i Moja Krew są dziś reprezentowane przez 

Moje własne Słowo. Okruch tego chleba wystarczy, aby dać życie wieczne duchowi. Chorzy, którzy 

skosztują tego chleba, osiągną zdrowie, a kto pije to wino z podniesieniem ducha i czcią dla Mojej nauki, 

otrzyma pokój na wieki. 

71 Kto w wzniosłej godzinie śmierci ludzkiej pamięta o Moim Słowie, w jego duchu będą dary i 

łaski, które są w nim (Moim Słowie), aby na swej drodze mógł ujrzeć światło Mojego Ducha Świętego. 

72 Tajemne myśli Ojca zostały objawione dla ubogich i pokornych. Kto pije to wino, czuje, że duch 

jego jest wzmocniony; kto zamyka usta, aby go nie pić z obawy przed śmiercią, śmierć będzie w nim, a 
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tylko miłość Moja będzie mogła go wskrzesić. Lecz potem, jeśli taka będzie Moja wola, przyjdę do niego i 

powiem: "Dlaczego nie piłeś z Mojego wina? Powstańcie, Ja jestem Tym, który przemówił przez usta 

człowieka, i tym samym, który was dziś podnosi do życia w łasce. Kto oprócz mnie ma władzę 

wskrzeszać umarłych do życia?" 

73 Podczas gdy udzielam wam Mojego nauczania, kontempluję serce każdego z obecnych. Niektórzy 

dają mi swoje serce, które karmiło się Moim słowem, aż zaspokoiło głód miłości i pociechy. Inni myślą o 

tym, w jaki sposób mogą zniszczyć to Dzieło, ponieważ nie wierzą w nie i niepokoją ich wielkie tłumy o 

gorących sercach, które gromadzą się w tych miejscach spotkań, aby usłyszeć Moje Słowo. 

74 Jedzcie z tego chleba, w nim jest życie wieczne. Pijcie wino, jego duchową zawartością jest boski 

smak dobra, który posiada Moje Słowo. 

75 Nie zapominajcie o dziełach, które Ja wam uczyniłem, abyście i wy mogli je czynić wobec braci 

waszych. Jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie swoich bliźnich. Posadź potrzebujących przy swoim 

stole i daj im najlepsze miejsce przy nim. 

76 W każdym Moim słowie* jest bogactwo objawień dla was, abyście zanurzyli się w jego 

studiowaniu, gdyż zbliża się chwila Mojego odejścia, kiedy poczujecie się samotni. Zostaniecie 

pozostawieni jak owce wśród wilków, ale Ja was pocieszę. Wtedy rozpocznie się wasza misja i niektórzy 

pójdą do domów, inni do prowincji, a jeszcze inni do innych narodów. Bądźcie dobrymi robotnikami na 

Moich polach i niestrudzenie siejcie Moje nasiona pokoju i miłości. Ale nie będziecie musieli nosić 

podwójnych worków z prowiantem na podróż - Ja wam to zapewnię. Nie będziecie się bać ani rygorów 

pogody, ani żywiołów, Moja obecność jest we wszystkim, co jest stworzone. 
Termin "słowo" nie oznacza tutaj pojedynczego słowa, ale uosabia wyrażenie boskiej myśli poprzez ludzkie słowa. 

77 Zaprowadzę was do domów, w których mieszkają ci, którzy będą podzielać waszą wiarę. Przyjmą 

was z radością i tam będziecie wzywać innych na modlitwę i przynosić im Moje przesłanie. Ci "ostatni" 

staną się "pierwszymi" i wyruszą jako nowi apostołowie, aby siać tak, jak ich nauczyłeś. 

78 Bardzo rozległe są Moje pola, a siewcy są jeszcze bardzo skąpi; lecz Moją wolą jest, aby w czasie, 

kiedy jeszcze udzielam wam Mojej Instrukcji w tej formie, sto czterdzieści cztery tysiące zostały 

wylosowane. Będą to bowiem ci, przez których pośrednictwo dam się poznać ludzkości w tym czasie, a o 

każdym, kto daje świadectwo o Mnie, Ja również dam świadectwo, tak jak każdy, kto Mnie zdradza, 

będzie musiał stanąć przed Moim sądem. 

79 Oto wszyscy jedliście z Baranka, a jednak widzę wśród was tego, który Mnie zdradzi. Nie w tej 

chwili, ani w tej nocy, ale kiedy, uwiedziony pokusami świata, przyjmuje błyszczące monety za nagrodę 

swoich braci. Ponieważ nikt nie wie, kto to może być, pytacie w swoich sercach: "Mistrzu, kto to jest?". - 

Mówię wam tylko: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie". 

80 Jest też jeden, który się Mnie zaprze w tym czasie, i to już niedługo; tej właśnie nocy ktoś się 

zaprze, gdzie był i do kogo należał. - Niech nikt nie zaprzecza Mnie z obawy przed światem, bo jego ból 

będzie bardzo wielki. 

81 Raz Jezus poszedł do ogrodu oliwnego, aby się modlić, bo Jego ofiarna podróż zbliżała się. Dziś 

mówię do was: Módlcie się i przywołujcie ten przykład, abyście mogli znaleźć siłę w Panu. Bo zaprawdę 

powiadam wam, kielich, który piłem tamtej nocy, był bardzo gorzki, ale i ten, który ta ludzkość podaje mi 

dzisiaj ponownie, jakże gorzki jest! W nim są wszystkie łzy, krew i ból ludzi. 

82 Dlatego, o umiłowani uczniowie, uczę was modlić się, aby być przygotowanym na wielkie 

wizytacje. Nigdy jednak grzech wszystkich ludzi nie spocznie na jednym. Tylko Chrystus wziął na swoje 

barki grzech całej ludzkości, od Adama do ostatniego. 

83 Ci, którzy szydzą wewnętrznie z tych manifestacji, są tymi, którzy pluli mi w twarz, a ci, którzy 

mnie teraz osądzają, są tymi, którzy biczowali mnie w tamtej Drugiej Erze. Grzech i ciemność tego 

człowieczeństwa są lochami, w których otrzymuję wszystkie męki. 

84 Przygotujcie się, bo tłumy niewiernych i legiony duchów pomieszanych będą was ścigać. Lecz 

wtedy Ja im powiem: Odejdźcie od uczniów moich, oni nie są winni. 

85 Czuwajcie i módlcie się, żyjcie w pokoju, a będziecie mieli Moją siłę w waszym duchu, bo 

karmicie się chlebem życia wiecznego. 
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86 Nadeszła godzina, abyście przypomnieli sobie Chrystusa, Boskiego Mistrza, w Jego ostatnich 

chwilach na Krzyżu, w tych godzinach ciemności świata, kiedy Moja Obecność oświecała duchy, które na 

Mnie czekały. 

87 Na nowej Golgocie ludzkość wywyższyła Mnie w tej Trzeciej Erze, a z Mojego krzyża 

kontempluję was, ludzie. Światło Mojego Ducha zstępuje na ludzi, jak w owym czasie, kiedy Moja Krew 

wylewała się kropla po kropli na ludzkość. Moje Boskie cierpienia są jak rany, które otwierają się w 

obliczu niewdzięczności i grzechów ludzi. Ale dziś z nich wytryskają wody łaski, aby niewidomi 

przejrzeli, a bezbożni zostali odkupieni. Jeśli zranisz drzewo, wypłyną z niego soki życia: Ja jestem 

drzewem prawdziwego życia, które daje wam życie, gdy staracie się je zniszczyć. 

88 Kto mi pomoże nieść Mój krzyż w tym czasie? - Wy, uczniowie! A kto płacze nad swoimi 

grzechami, żałuje ich i odnawia się, ten pozostanie w pamięci ludzkości jak ta grzesznica, która zwilżyła 

Moje stopy swoimi łzami i osuszyła je swoimi włosami. 

89 Błogosławieni ci, którzy czują w sercu ból swego Pana, Jego pragnienie miłości, bo pozwolę im 

ujrzeć Mnie w całej Mojej chwale w zaświatach. 

90 Podczas gdy na ziemi śmierć, którą ludzie zgotowali Jezusowi, oddzieliła Go od ramion Jego 

kochającej Matki, dziś w wieczności Matka i Syn są zjednoczeni w Boskiej miłości. Musicie bowiem 

wiedzieć, że jeśli Chrystus jest Słowem Bożym, to Maryja jest macierzyńską czułością Boga i od 

nieskończoności, blisko krzyża, który na nowo dla mnie przygotowaliście, Ona z miłością rozpościera 

swój płaszcz, aby was okryć, i kieruje na was swoje macierzyńskie spojrzenie pełne przebaczenia. 

91 Nie zapominajcie o tych manifestacjach, a kiedy rok 1950 dobiegnie końca, zbierzcie się razem, 

aby przypomnieć sobie te nauki. Wtedy oczy wasze zaleją się łzami, ze smutku i jednocześnie z radości - 

ze smutku, bo będziecie wspominać czas, kiedy słuchaliście Moich słów, i z radości, bo wreszcie 

weszliście w czas zjednoczenia ducha z duchem. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 46  
1 Błogosławieni jesteście, którzy spieszyliście się tutaj, gdy usłyszeliście wezwanie miłości, która 

zaprosiła was na duchową ucztę, aby cieszyć się pokarmem życia wiecznego. Przyniosłem ci je w 

wypełnieniu obietnicy, którą dałem twemu duchowi przez Jezusa. 

2 Kiedy widzę, że jesteście coraz bardziej zmęczeni na drodze waszego rozwoju, zbliżam się, aby 

napełnić was siłą i mówię wam: "Idźcie krok po kroku do końca drogi życia, z nadzieją dotarcia do Ziemi 

Obiecanej". Tam znajdziesz nagrodę za swoją wiarę i wytrwałość w tym błogosławionym i prawdziwym 

pokoju, za którym tak tęskni twój duch." 

3 O ludu, który sobie upodobałem i którego nazwałem Izraelem, dziecko światłości i uczniu Ducha 

Świętego: Nie zwracaj uwagi na to, czy twoje ciało jest odziane w łachmany, czy twoje stopy są nagie - 

twoja duchowa godność nie opiera się na tym, co materialne. Zbadaj dzieła swojego życia w świetle 

sumienia, tak, że możesz wiedzieć, czy twoja dusza jest czysta od grzechu. 

4 Jeśli odczuwasz ból w obliczu zwątpienia i szyderstwa twoich braci, potwierdzaj go. Czy wiesz, 

czy w tym czasie nie wołałeś do Piłata, aby mnie ukrzyżował? Czy wiesz, czy nie byłeś wśród tych, którzy 

prześladowali Moich apostołów i dali im do picia kielich cierpienia? 

5 Na to pytanie milkniecie, ale Ja wam mówię: "Przebaczcie, gdy się obrazicie, nie czyńcie z Moich 

słów broni obosiecznej, aby ranić waszych braci. W tym czasie twój rozwinięty duch osiągnie spokój, 

będzie kierował wszystkimi twoimi pracami, słowami i myślami. Wasz duchowy wiek nie jest już 

wiekiem dziecka, a dzięki Mojemu pouczeniu przestaliście być małymi dziećmi, a staliście się uczniami. 

Czyńcie wasze dzieła w ramach Mojej nauki, nie zmieniając jej i nie profanując. Nie usuwaj nikogo ze 

swojej firmy, nawet jeśli widzisz plamy lub wady u jednego z braci. Nie mówcie, że to jest kąkol, jeśli 

ktoś dodaje niedoskonałe pomysły do Mojej nauki lub źle wykorzystuje swoje dary. - Poprawić go z 

miłością i prowadzić go z miłosierdzia. 

Tylko w przypadku, kiedy on usztywnia się w swoich złych skłonnościach i źle was osądza, odstąpcie 

od niego, módlcie się za niego i pozostawcie tę sprawę Mnie. 

6 Przygotowuję was, abyście moim światłem wskrzeszali tych, którzy nie żyją życiem łaski, aby 

wasza modlitwa ich zbawiała, a wasze uczynki były zbawczym przykładem dla waszych braci. Dzieci 

moje, pomyślcie o tym, co ofiarujecie waszemu Ojcu, kiedy będziecie w Jego Obecności. 

7 To jest Duch Prawdy, który mówi do ciebie. Poznałeś drzewo po jego owocach, a to źródło po 

jego czystej wodzie; dlatego podążasz tym szlakiem. Trzeba jednak, abyście tę wielką miłość, jaką 

czujecie do Mnie, oczyścili z wszelkiego egoizmu, z wszelkich sporów z bliźnimi, aby była czysta i godna 

Ojca. 

8 Bądźcie pokorni, nawet jeśli czujecie, że Stwórca umieścił w waszej istocie wielkie dary. Pamiętaj, 

że nie przyniosłem nikomu korony, aby uczynić go królem. 

9 Rzesze ludzi, którzy są zgromadzeni i słuchają Mojego Słowa: zbliża się już dzień, kiedy nie 

będziecie już słyszeć tego Słowa i czuć się samotni, choć Moja duchowa obecność jest z wami. Wtedy 

rozpocznie się nowy okres, w którym oczyszczę was na ciele i duszy, w którym oczyszczę kult Boży i 

związane z nim zwyczaje tego ludu, tak aby mogli oni następnie udać się do innych prowincji i innych 

krajów, aby nieść dobrą nowinę Mojego Słowa i świadczyć swoimi dziełami o naukach miłości Mojej 

Nauki. 

10 Przepowiedziałem, że po roku 1950 rzesze, które tworzą ten lud, będą już dążyły do osiągnięcia 

zjednoczenia ducha z duchem, bo wtedy nie będę już dawał wam Mojego Słowa poprzez ludzki umysł. Co 

wtedy zrobicie z Moimi przykazaniami i Moimi naukami? W czym będzie zawarty przykład 

uduchowienia, posłuszeństwa i wiary, który ofiarujesz tym, którzy dopiero wejdą do twojego kręgu? Jaki 

przykład i nasienie pozostawicie przyszłym pokoleniom? 

11 Uświadom sobie, że ten czas jest już bliski, i że będzie to początek duchowego zjednoczenia (z 

Bogiem), koniec panowania bałwochwalstwa i fanatyzmu religijnego. 

12 Z odległych krain grupy ludzi będą przybywać do tego narodu w poszukiwaniu tego świadectwa. 

Przyjmiecie ich z całą miłością waszego serca i pokażecie im "Księgę Prawdziwego Życia", którą 

uformowaliście z nauk, których wam udzieliłem, nie zapominając o tym, że wasze dzieła i doznania 

powinny stanowić część tej księgi, którą prezentujecie. 
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13 Wykorzystajcie te lata, które pozostają dla waszego pouczenia i duchowej rozkoszy przez 

słuchanie Mojego Słowa; nie dawajcie powodu, aby ten czas był czasem sądu i skargi. Nie dopuśćcie do 

tego, aby od pierwszego słowa, które przyniósł wam Eliasz Posłaniec na początku tego zwiastowania, aż 

do ostatniego, które wam dam, płaciliście pokutą i bólem (za wasze nieposłuszeństwo). 

14 Aby uniknąć wszelkiej profanacji, oczyszczę to "pole pracy" i odwiedzę wszystkich, którzy 

otrzymali urzędy. Rozszerzę to oczyszczenie na wszystkie dziedziny waszego życia, nie tylko duchowe. 

Ci, którzy sprzeniewierzyli się Mojemu Prawu, dopilnują, aby zostały zmyte plamy, które na nim położyli. 

15 Ludzie, chcę, aby Mój pokój objawiał się poprzez waszego ducha, wasze spojrzenie i wasz 

uśmiech. Nie chcę, aby twarz zszargana cierpieniem była wyrazem goryczy lub braku spokoju. Jesteście 

ludem, który narodził się w bólu i który ma za zadanie go przezwyciężyć; który dźwiga swój krzyż z 

ofiarą i miłością, zginając kark i pokonując słabości ciała. Opróżnij swój kielich z cierpliwością, uznając, 

że Moje Boskie Słowo w każdej chwili uzdrawia cię z twoich ran. 

16 Kiedy to słowo dotrze do całej ludzkości? Tryle tych "słowików "* nie dotarły daleko, nie 

sprawiły, że słodki dźwięk Mojej nauki dotarł do luksusowych domów wielkich czy rezydencji potężnych. 

Nie dotarli do pól bitewnych splamionych krwią ludzi, ani do duchów zajętych budową nowej wieży 

Babel, czy zamieszkujących nową Sodomę. Jednak słowo, które przejdzie przez wasze usta w ostatnich 

latach Mojego objawienia, będzie przesłaniem, które jutro dotrze do wszystkich waszych braci, ponieważ 

w tych chwilach oczyszczam was i przygotowuję. 
* Poetyckie wyrażenie boskiego słowa poprzez nosicieli głosu. 

17 Do waszych uszu dotarły tylko lamenty wdów i sierot, wraz z pogłoskami o wojnie, wieści o 

wielkich trudach i tragediach, których jeszcze nie doświadczyliście i nie przecierpieliście. 

18 Przeze mnie dowiedzieliście się, że jesteście dziećmi narodu izraelskiego, a z historii wiecie, że w 

dawnych czasach naród ten nazywał siebie "ludem Bożym", wybranym, tym, na którego spłynęły 

wszystkie łaski Ojca Niebieskiego. Dziś chcę, abyście wiedzieli, że ten lud, który na nowo posłałem na 

ziemię w tym czasie, nigdy nie był kochany bardziej niż inne narody, a kiedy otrzymał ode Mnie wiele 

łask, to z zamiarem podzielenia się nimi z innymi, aby był światłem, drogą, otwartą księgą i zbawieniem 

dla wszystkich swoich sąsiadów. 

19 Czy ten naród wypełniał swoją misję w minionych czasach? Czy w dzisiejszych czasach wypełnia 

to prawo miłości i braterstwa? - Jeśli znasz starożytną historię tego ludu, to nie będzie dla ciebie nieznane, 

że wielkie cierpienia, trudności, niewoli, głodu, zarazy i upokorzenia były również na nich, z powodu ich 

wiarołomstwa i nieposłuszeństwa. To nie była miłość, ani posłuszeństwo Mojemu Prawu, ani 

uduchowienie tego ludu, który napisał księgę dla przyszłych pokoleń. Księga tego ludu jest zapisana krwią 

braci, proroków i sprawiedliwych; jest splamiona złą wolą, nieposłuszeństwem i rozłamem, i jest 

zapieczętowana krwią Syna Bożego. 

20 Konieczne jest, aby ten lud zmył i oczyścił wszystkie te plamy hańby, aby wymazał z księgi 

wszystkie swoje przewinienia, a na ich miejsce wprowadził dobre uczynki, uczynki godne swego Pana. 

21 Wy, uczniowie, nie piszcie w tym czasie nowej książki pełnej nieposłuszeństw i profanacji, bo 

później nie będziecie mieli dość łez, aby usunąć swoje plamy z tej książki. Napiszcie nową historię, ale 

niech ona składa się z odnowy moralnej, pojednania, braterstwa, posłuszeństwa i uduchowienia. Twoje 

przymierze (z Bogiem) w tym czasie jest spisane przez twoje sumienie. 

22 W latach, w których nadal udzielam wam Mojego pouczenia i które służą przygotowaniu was na 

Moje odejście, wypełnicie zadanie, o które was proszę. Wiedz, że po tym czasie nie chcę, aby ludzie 

poznali oszustwo, ani twoje obecne niedoskonałości. Kiedy nadejdzie ten czas, ludzie poznają Moje Słowo 

poprzez Pisma, które powierzyłem Moim Złotym Piórom. W tej książce będziecie się zanurzać, gdy 

studiujecie Moje dzieło, gdy odczuwacie niepokój z powodu nawiedzeń lub gdy pragniecie pocieszenia. 
To przenośne wyrażenie odnosiło się do osób, które robiły notatki i zbierały boskie nauki. 

23 Światło Mojego Ducha wlewa się do waszych umysłów, abyście wiedzieli, jak prowadzić tych, 

którzy będą podążać waszymi śladami. 

24 Dziś daję wam Moje pouczenie, jak w tamtym czasie, gdy żyłem z wami i pokazałem wam Moim 

przykładem, jak odkupuje się rodzaj ludzki. 
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25 Ludzkość, niezadowolona z tej lekcji, w obecnym czasie nadal żąda, aby niewinna krew została 

przelana jeszcze raz, lecz Boski Mistrz przyszedł w duchu i ten dowód miłości nie będzie powtórzony w 

tej samej formie. Dziś mówię do was poprzez umysł człowieka, zsyłając wam niezliczone promienie 

Mojego światła, którymi daję wam Moją mądrość, abyście znaleźli zbawienie, a wasz duch podążył drogą 

miłości do braci. 

26 Widziałam, że z Mojej nauki o miłości i pokorze w sercach wielu ludzi nic nie pozostało. Jedni 

powstają przeciwko drugim, silni poniżają słabych, a Moi duchowi posłańcy, którym powierzyłem zadanie 

wzbudzania pokoju i zgody wśród rządzących, wracają do Mnie ze smutkiem w duszy, bo nie są słuchani i 

nie są posłuszni. Wtedy pozwoliłem ludzkości opróżnić swój kielich, aby ten ból mógł ich oświecić i 

spowodować powrót na ścieżkę ich (duchowej) ewolucji. 

27 W tej godzinie próby masz Eliasza, aby zaszczepił w tobie modlitwę i dobre uczynki, aby 

przeciwdziałać złu. Macie swoją Niebiańską Orędowniczkę, która bardziej niż kiedykolwiek czuwa nad tą 

ludzkością, która nie słuchała jej rad i ostrzeżeń. I macie Mnie, waszego Ojca, niezmiennego w Mojej 

miłości, który daje wam kolejną sposobność do odnowienia się i rozwoju waszego ducha, abyście mogli 

otrzymać nagrodę, którą wam obiecałem. 

28 Gdy poza waszym narodem wasi bracia bezlitośnie ranią i zabijają się nawzajem, niszczą pokój, 

niszczą słabe narody i sieją terror, nędzę i smutek na swojej drodze, wy, których przygotowałem i którym 

zapowiedziałem te wydarzenia na długi czas, czuwajcie i módlcie się. Rozsyłaj myśli o pokoju, niech 

twoje serce szerzy miłość i miłosierdzie wśród twoich braci. Niech moja nauka stanie się czynem, w ten 

sposób przeciwdziałacie złu. 

29 Wybrałem was spośród wielkich mas, które tworzą tę ludzkość, aby przedstawić wam Moją 

Naukę, Moją Wolę i zaprosiłem każdego ducha do doskonalenia się w wypełnianiu (Moich przykazań). 

Ale wy jesteście bardziej odpowiedzialni, ponieważ byliście świadkami wypełnienia się wszystkich Moich 

słów. 

30 Żywioły i siły natury zostaną uwolnione, aby oczyścić i przywrócić wszystko, co zostało 

splamione i zbezczeszczone przez człowieka na ziemi. 

31 Dzieci tego czasu są wstrząśnięte chaosem, którego są świadkami z bliska, a ich niewinne serca 

wznoszą się do mnie, aby prosić mnie o światło dla tych, którzy rządzą i o właściwe wskazówki w ich 

decyzjach. Oni też wstawiają się u mnie za ludami, które cierpiały pod jarzmem innych, silniejszych, i 

proszą mnie, abym je znowu uwolnił. Ich cnoty miłości i sprawiedliwości są w nich żywe, a ich lament 

wzywa do pokoju i dobrej woli między ludźmi. Przyjmuję ich modlitwę i niech stanie się ona balsamem 

na potrzeby tych zwaśnionych narodów. 

32 Wy, dusze dziecięce, nie zbaczajcie z drogi poddania, posłuszeństwa i dobrych uczuć. Nie daj się 

zainfekować, uciekaj od wpływu zła. Zaufajcie Mi i pozwólcie, by Moje światło prowadziło was i 

oświetlało drogę waszego rozwoju. 

33 Was, którzy jesteście dorośli, uważam również za dzieci i oceniam wasze prace. Przyjmijcie 

światło Mojej nauki i powierzcie Mi wasze troski. Bądź silny w obliczu bólu i poddaj się swojemu losowi. 

W swojej modlitwie kładziecie mi do serca waszych cierpiących braci, a ja przyjmuję wasze 

wstawiennictwo. Tobie, jak i wszystkim Moim dzieciom, daję moją miłość w równej mierze. Przyjmuję 

waszą modlitwę i przez was błogosławię wszystkie Moje dzieci, zarówno te, które Mnie kochają i wierzą 

w to Słowo, jak i te, które wątpią i wciąż się Mnie wypierają. Twoje serce, które wcześniej było 

bezwładne jak skała, dotknąłem, a z niego zaczynają wypływać wody miłości i przebaczenia dla ludzi. To 

jest to, o co zawsze cię prosiłem: Jest to wieczne prawo bez początku i końca, prawo miłości, miłosierdzia, 

które do tej pory nie było wykonywane przez rodzaj ludzki. 

34 Dziś zbliżasz się do mnie, pragnąc Słowa, które wymazuje cierpienie, które pieści twoje serce 

targane ciężkimi burzami. Daję wam ciepło, jak kochający skowronek swoim młodym, bo widziałem, że 

zima weszła do wielu serc: jedni drżą z zimna, inni umarli. Moja Obecność daje wam siłę w próbach. Nie 

chcę, aby wasza wiara zgasła. 

35 Tylko wiara będzie dla was oparciem w tym czasie bólu, jeśli chcecie być przykładem dla waszych 

braci i chcecie swoimi uczynkami świadczyć o moim słowie. Bądźcie silni, przygotujcie się, żyjcie czujnie 

i niech się stanie czynem to, czego uczy was moja nauka, abyście uwierzyli. Chcę widzieć was silnymi i 

oświeconymi poprzez moje nauczanie, tak abyście znów nadrobili stracony czas. 
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36 Jeśli Mnie kochacie, wasze serce się zmieni: poczujecie się pełni życia, pełni zapału do walki o 

waszą duchową wspinaczkę. Będziecie Moimi prawdziwymi uczniami, a gdy uderzą was przeciwności 

życia, nie odwrócicie się ode Mnie, ani nie będziecie Mi czynić wyrzutów z powodu prób waszego 

zadośćuczynienia. Zgodzicie się z wypełnieniem (waszej misji), ponieważ wiecie, że dusza oczyszcza się i 

doskonali w tych próbach. 

37 Korzystajcie z czasu, w którym otrzymujecie Moje pouczenia, gdyż po upływie tego czasu nie 

będziecie już otrzymywać Moich pouczeń tego rodzaju. Ale poczekajcie też, aż wam powiem: "Oto liczba 

serc, które macie wziąć pod swoją opiekę". To są granice, które wam wyznaczam; nie granice w kochaniu 

czy przebaczaniu, ale granice w waszej pracy. Bo nawet jeśli ofiarujecie mi skromny plon, to jeśli był on 

pielęgnowany z miłością, wystarczy mi, przyjmę was i pobłogosławię waszą pracę. 

Musicie czuwać, aby wasze kroki nie zboczyły z drogi dobra i aby światło, które wam dałem, było jak 

latarnia morska, która oświetla drogę każdemu duchowi. To rozwieje wszelkie wątpliwości i da Ci 

poczucie bezpieczeństwa w Twoich działaniach. Lecz gdy zejdziecie z (właściwej) drogi, ona zawsze 

będzie was wzywać do powrotu do wypełnienia waszej misji. 

38 Do innych dzieci Moich mówię: Nie bądźcie niecierpliwi, nie proście Mnie o urząd, nie 

rozumiejąc najpierw odpowiedzialności, jaka na was spoczywa. Nie idźcie w pośpiechu, bo szybko się 

zmęczycie, a zmęczenie sprawi, że zaśniecie, by obudzić się w innym czasie. Podróż życia jest długa, a 

droga wyboista; musisz iść naprzód krok po kroku, bez zatrzymywania się. Gdy przezwyciężycie bodźce 

materii i będziecie w stanie wywyższyć swojego ducha, będziecie żyć na wyższych planach, skąd 

będziecie mogli z największą jasnością zobaczyć czekające was życie duchowe. 

39 Zrozum miłość moją, pamiętaj, że nie jestem jak bogaty skąpiec, który chce mieć wszystko dla 

siebie. Wszystko, co jest Moje, jest również wasze, bo jesteście Moimi bardzo umiłowanymi dziećmi. 

40 Jesteście pokoleniami wybranymi w tym czasie do otrzymania Moich przejawów. Wylewam na 

ciebie Moje łaski i błogosławieństwa, bo nie chcę, abyś wracała na ziemię, aby odpokutować za dawne 

przewinienia. Chcę, abyście po wypełnieniu swojego zadania cieszyli się pokojem Mojego Królestwa. 

41 Mówicie mi, że ziemia jest miejscem cierpienia i udręki, lecz ja wam mówię, że to wy uczyniliście 

ją światem nieszczęścia i sporów z powodu waszego braku spełnienia. Uczyłem was uległości i 

posłuszeństwa, i zawsze radziłem wam, abyście czynili dobro. Powiedziałem wam, abyście siali pokój, 

abyście mogli zbierać pokój, abyście przygotowali drogę nowym pokoleniom i abyście dali im z waszego 

nasienia, abyście widzieli, jak ono zakwita i przynosi owoc wśród nich. 

42 Udzieliłem wam darów, które przybliżają was do mnie. Pozwoliłem wam spojrzeć poza wasz świat 

i dać świadectwo Moim naukom w Trzeciej Erze. Nikt nie będzie mógł przeszkodzić w objawieniu się 

tych darów duchowych, tak jak nikt nie może uzurpować sobie udzielonego wam Mojego miłosierdzia. 

Tylko Duch Święty sprawi, że zrozumiecie, jak wielkie są łaski, którymi was obdarzyłem. Oczyszczajcie 

się i pracujcie, abyście wkrótce mogli być ze Mną i mieć satysfakcję, że zrozumieli i wypełnili Moje 

przykazania. 

43 Dziś, w czasie zadośćuczynienia, zwróć pokój tym, których "zabiłeś" w wierze; uzdrów tych, 

których zraniłeś swoim słowem; spłać swój dług, niech dobrodziejstwa twojej miłości spłyną na twoich 

braci, a wypełnisz Moje Prawo. 

44 Człowiek, odwracając się od wypełniania Mojego Prawa, stworzył różne idee, teorie, religie i 

doktryny, które dzielą i dezorientują ludzkość, wiążąc ducha z materią i uniemożliwiając mu swobodne 

wznoszenie się. Ale światło Mojego Ducha Świętego oświeca wszystkich ludzi i wskazuje im drogę 

prawdziwego życia, na której jest tylko jeden przewodnik, którym jest sumienie. 

45 Gdy wybuchną wielkie epidemie, a uczeni, z powodu braku miłości i wewnętrznego współczucia, 

nie będą w stanie uzdrowić cierpiących, pojawią się "robotnicy", uczniowie, którzy z miłością wypełnią 

swoje zadanie leczenia i pocieszania braci. A Świat Duchowy, jednocząc się z nimi, obdarzy swoimi 

dobrodziejstwami ludzkość ugiętą w bólu. Czuwajcie i módlcie się, bo jeśli teraz daję wam Moje 

pouczenia za pomocą umysłu, to jutro tylko ci, którzy się przygotują, otrzymają Moje natchnienia i będą 

obcować ze Mną z ducha na ducha. 

46 Złote pióra" zapiszą Moją naukę dla przyszłych pokoleń, bo Moje Słowo nie zaginie, będzie jak 

skarb, który zachowasz przez wszystkie wieki. Ale mówię wam, że ten, kto znajdzie Boski sens na dnie 

Mojego Słowa, będzie tym, który z największą wytrwałością i stanowczością podąża za Moim 
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przykładem. Ten, kto wierzy w to Słowo, jest jak ten, kto niesie zapaloną pochodnię, aby oświetlić swoją 

drogę, nie będąc zdezorientowanym przez fałszywe teorie lub pięknie brzmiące słowa. Wtedy bowiem 

odkryje tajemnicę, jak znaleźć prawdę, wtedy zrozumie ogromną miłość, jaką mam dla was, i poczuje, że 

Ja Jestem ze wszystkimi Moimi dziećmi i dodaję im odwagi, by kontynuowali "pracę dnia". 

47 Przetrwaliście burze i nawałnice, które pozostawiły wasze "szaty" w strzępach, ale wstaliście w 

modlitwie i prosiliście, aby Moje miłosierdzie zapobiegło zgaszeniu waszej lampy, i znaleźliście Mistrza 

gotowego przyjść wam z pomocą. 

48 Droga jest bolesna, a na tym świecie nie zbiera się owoców nasienia, ale zaprawdę powiadam 

wam, w tym czasie prób i sądu, odrobina spokoju ducha i kawałek suchego chleba na stole jest więcej wart 

niż piękne ubrania lub wystawne jedzenie, a nawet niż trony panów ziemi. Ja, który wchodzę do tych serc, 

mówię wam, że są one jak groby, a na ich ustach jest gorycz. 

49 Na tej drodze pokory znajdują się radości, satysfakcje i skarby o wielkiej wartości dla ducha. 

Błogosławiony ten, kto umie je docenić. 

50 Wśród was są tacy, którzy przybyli tu zdegustowani przyjemnościami tego świata, do którego już 

nie powrócą. Ale niektórzy są nadal przyciągani przez fałszywe przyjemności, które one zapewniają. Lecz 

gdy zły przyjaciel zaprasza ich na złą drogę, a w tym momencie chory zwraca się do nich po kroplę 

"balsamu", duch i materia wewnętrznie walczą ze sobą, uczucia miłości i miłosierdzia dla ich braci 

triumfują, a oni odchodzą od tego, który ich skusił, aby wejść do obozu tego, który w swoim nieszczęściu 

był szalupą ratunkową dla tego "robotnika". Jak wielka była radość i pokój, którego doświadczyło to 

serce, gdy zobaczyło chorego człowieka! Podniosło się w modlitwie i powiedziało do mnie: "Dziękuję Ci, 

Mistrzu, że dałeś mi siłę, by zwyciężyć w próbie. 

51 Zobacz, jak błogosławią cię ci, którzy zostali uzdrowieni przez twoje pośrednictwo; zobacz, ile 

radości jest w tym, który opuścił swoje łóżko dzięki twojej pomocy. Usłysz słowa wdzięczności tych, 

którzy zbłądzili, a których sprowadziłeś z powrotem na drogę dobra. Jak bardzo wasze serca zostały 

orzeźwione w wypełnianiu waszego zadania! Lecz biada tym, którzy nie pojmują tych radości! 

52 To słowo, które daję wam przez pośrednictwo człowieka, nie jest ludzką teorią. Rdzeniem tej 

manifestacji jest boskie objawienie. 

53 Mój Duch musi przekroczyć progi waszej niewiedzy, aby objawić wam życie wieczne, ponieważ 

dopóki jesteście wcieleni, z całym waszym natchnieniem i wyniesieniem, nie jesteście w stanie pojąć tego, 

co jest wasze, ale co czeka na was jako Moja Tajemnica. 

54 To jest Trzecie Objawienie, Trzeci Testament; dlatego jesteście trynitarzami. Każdy, kto w tym 

czasie otrzymał duchowe znamię na czole, był już ze mną w dwóch poprzednich okresach. 

55 Wysłałem was, abyście stoczyli wielką bitwę wśród ludzkości. Dlatego często pokazujecie mi 

swoje "ubrania" podarte w bitwach życia. Wiecie jednak dobrze, że wasz kochający Mistrz leczy wasze 

cierpienia i rany, tak jak wy leczycie w imię Moje ból waszych chorych braci. 
Jest to przenośne wyrażenie dla "szaty ducha", duszy, która jest zraniona, rozczarowany, zasmucony, i przygnębiony przez 

niegodziwość i niewdzięczność ludzi, z powodu ich odrzucenia i sprzeciwu wobec nauki Chrystusa. 

56 Błogosławię twoje noce spędzone na czuwaniu, pocieszenia i pieszczoty, które dawałeś 

cierpiącemu, łzy, które wylewałeś za cierpiącego na świecie; a wszystko, co wniosłeś, przyjmuję. Nie 

zapominajcie, że to, co czynicie bliźniemu, czynicie Ojcu waszemu i sobie samym. Na Moich polach nie 

ginie ani jedno ziarno nasienia. 

57 Jeśli słowo, które przynoszę do waszych uszu, i wszystko, czego was uczę, jest doskonałe, to 

dlatego, że duch wasz jest doskonały, gdyż wyszedł ode Mnie. Zobacz, jak oświecony przez sumienie, 

aprobuje dobre uczynki i nie akceptuje niedoskonałości. 

58 Kto z was może udowodnić, że nie istniał on przed tym życiem? Który z tych, którzy są absolutnie 

pewni, że przeżyją kolejne wcielenie, może udowodnić, że jego rachunek z Ojcem został rozliczony i że 

nadal ma zasługi po swojej stronie "posiadania"? 

59 Nikt nie wie, na jakim poziomie doskonałości się znajduje. Dlatego walczcie, kochajcie i 

wytrwajcie do końca. 

60 Dla niektórych "dzień pracy" w ciele będzie jeszcze długi, inni wkrótce będą musieli kontynuować 

go w duchu. Zaprawdę powiadam wam: Bardzo pięknie jest pracować w duchu, gdy się spełniło na ziemi. 

Nie myślcie jednak, że osiągnęliście cel doskonałości, ponieważ wypełniacie swoje zadanie w świecie. 
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Drabina duchowej doskonałości jest bardzo wysoka i aby osiągnąć jej szczyt, trzeba przejść przez siedem 

etapów. 

61 Módlcie się, abyście byli mocni w nawiedzeniach. W tym roku ból będzie wyjątkowo odczuwalny 

w sercach ludzi, ponieważ po raz kolejny gorzki owoc nauki i ludzkiej żądzy władzy zatruje i zabije 

wielkie masy ludzi. 

62 Wszystko, co jest splamione, zostanie oczyszczone, a każdy chwast zostanie wyrwany z 

korzeniami. Właśnie tych, którzy dziś błądzą, będę umiał użyć, aby wymierzyć Moją Boską 

Sprawiedliwość, a ta dolina, która dotąd była doliną łez, stanie się doliną krwi, bo popłynie rzekami po 

ziemi. 

63 Dałem człowiekowi wolną wolę, ale jeśli w swoim złudzeniu posunie się do tego, że będzie mi ją 

zarzucał, powiem mu, że dałem mu również siłę woli i zrozumienie. Równocześnie objawiłem mu Moje 

Prawo, które jest drogą, aby się nie potknął i nie zbłądził, i rozpaliłem w nim światło sumienia, które jest 

wewnętrzną latarnią oświetlającą drogę duszy i prowadzącą ją do życia wiecznego. 

64 Dlaczego istnieje grzech, dlaczego zło zwycięża, dlaczego wybuchają wojny? Ponieważ człowiek 

nie słucha głosu sumienia i źle wykorzystuje swoją wolną wolę. 

65 Ludzie dojdą do końca swojej drogi i powrócą na nią, zbierając owoce tego, co zasiali - jest to 

jedyna procedura, dzięki której w sercach rodzi się skrucha. Bo kto nie rozpoznaje swoich przewinień, nie 

może nic zrobić, aby poprawić swoje błędy. 

66 Nowy świat jest w przygotowaniu, nowe pokolenia wkrótce nadejdą, ale najpierw głodne wilki 

muszą zostać wyeliminowane, aby nie wzięły owiec na ofiarę. 

67 Jesteście posłani jako żołnierze pokoju. Nie cofajcie się przed walką, nie dajcie się zaimponować 

przedstawicielom sekt i wyznań. W całej swojej pokorze nie jesteś mniejszy od nich. 

68 Na drodze doskonałości, na tej nieskończonej drabinie stopni, zawsze były istoty, które szły z 

przodu i inne, które szły z tyłu. Ale wszyscy dojdą do tego samego domu, ponieważ w sferze Mojej 

Boskości nie ma szeregów, lecz tylko dzieci, wszystkie bardzo kochane przez Mojego Ducha. Jestem we 

wszystkich, ukrywam się tak samo w sercu możnych, jak i w sercu żebraka. Dlatego właśnie mówię wam: 

Kiedy widzisz potrzebującego, który przychodzi do twoich drzwi, nie odmawiaj mu swojej miłującej 

pomocy, bo to będzie twój ojciec, który pulsuje w twoim sercu. 

69 Pragnę waszej miłości, o bardzo kochane dzieci! 

70 Moje przepowiadanie w tym czasie jest kolejnym dowodem, że daję wam Moją miłość. Lecz 

przygotujcie wasze serca, bo wkrótce skończy się to przepowiadanie, a ja wam jeszcze raz powtarzam, że 

w ostatnim dniu roku 1950 przemówię do was po raz ostatni. Bowiem po tym dniu będziecie mnie szukać 

duchowo w Nieskończoności, a gdy będziecie przygotowani, usłyszycie mój głos w formie natchnienia - 

teraz bez niedoskonałości ludzkiego nosiciela głosu. 

71 Módlcie się, ludzie, bo w chwilach waszej modlitwy uspokaja się walka, serca odpoczywają, matki 

znajdują pocieszenie, a dzieci schronienie. 

72 Biada tym, którzy nie wiedzieli, jak się przygotować, bo będą się czuli jak sieroty na ziemi! 

73 Na świecie będą miały miejsce wielkie wydarzenia duchowe; w narodach pojawią się prorocy, 

treść siedmiu pieczęci stanie się znana wszystkim, światło szóstej pieczęci zostanie rozpoznane jako to, 

które świeci w obecnym czasie; w tym objawieniu bowiem wszyscy ludzie się zjednoczą, a wszystkie 

wyznania i rasy ziemi połączą się. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 47  
1 Ludzkości, pouczam was w tym czasie Moim Słowem, abyście mogli zrozumieć Moją Naukę. 

Posyłam wezwanie do duchów, aby im ujawnić ich dary duchowe i aby badali Moje przejawy i nie dziwili 

się im, lecz znaleźli w nich potwierdzenie tego, co zostało obiecane na ten czas. 

2 Chcę, aby każdy z was jako uczeń zajął miejsce, w którym go umieściłem. Wszyscy zostaliście 

wysłani na ziemię, aby wypełnić zadanie. Czekałem cierpliwie na jego realizację, dałem wam wiele 

możliwości, a wy wciąż nie udoskonaliliście się. Czy chcecie, aby ta nowa era przeminęła bez 

skorzystania z niej, ponieważ krzyż wypełnienia waszego zadania wydaje się wam zbyt ciężki? Czas jest 

wasz, ale jest ograniczony i nie chcę, abyście jutro, kiedy przystąpicie do pracy, byli na skraju grobu, 

bliscy rychłego odejścia do duchowej doliny, i straciliście siły fizyczne. Pracujcie od momentu waszego 

oświecenia, czy jesteście w dzieciństwie, w pełni dojrzałości, czy w starości. Siejcie, abyście mogli żąć, a 

ziarno swoje przechowujcie w Moim spichlerzu, gdzie czas go nie zniszczy, a złodziej nie ograbi. 

3 Dzisiaj człowiek jest uwikłany w wielkie zmagania: podczas gdy jedni prowadzą okrutne wojny, 

wy inni walczycie, aby pokonać namiętności i uwolnić ducha. Ludzkość stała się podzielona, a życie jest 

jak łódź, która wywraca się w środku burzy. Nawet wy, którzy żyjecie w tym narodzie, który pozostał w 

pokoju, nie czujecie pokoju; wszyscy opróżniacie kielich bólu. 

4 Dlaczego jest tak, że niektórzy, choć słyszą dźwięk niebiańskiego dzwonu, nadal pozostają głusi 

na jego wezwanie? Ten dzwon to Mój głos, który w tym czasie słychać we wszystkich miejscach, gdzie 

mieszkają Moje dzieci. Słuchając Mojego słowa, czujesz, że nie jest to echo ludzkiego głosu, którym 

posługuję się, by do ciebie mówić, ale że Mój głos przenika twoje serce, że cię zachęca i daje ci życie. 

5 Przyjmę od was tylko czystą cześć; tylko wasze dzieła miłości i miłosierdzia dadzą wam Mój 

pokój. 

6 Słuchajcie Mojej ojcowskiej rady, nie uciekajcie ode Mnie! Powiedziałem wam, że przez wzgląd 

na sprawiedliwego człowieka ziemia będzie zbawiona. Jeśli jednak nie potraficie być sprawiedliwi*, to 

przynajmniej poprawcie swoje drogi, pracujcie, bo w ten sposób odzyskacie łaskę i będziecie Moimi 

wysłannikami we wszystkich narodach. Nie bądźcie obojętni w obliczu bólu, niech wasza modlitwa dotrze 

do mnie, wtedy wiele łez zostanie przez nią osuszonych, a wasi bracia otrzymają pokój i 

błogosławieństwo. Zanim ludzkość upadnie pod ciężarem swego krzyża, będę jej pomocnikiem i wezmę 

na siebie jej ciężkie brzemię, aby mogła dalej iść naprzód. 
Oznacza to życie całkowicie zgodne z Bożym prawem miłości i Jego wolą. 

7 Błogosławieni, którzy wiedzą, jak oczyścić swoje serca, aby przyjąć Moje Słowo, bo to będzie ich 

karmić wiecznie. Błogosławieni ci, którzy wzdychają i cierpią, gdy rozmyślają nad zgorszeniem, w jakim 

żyją ich bracia, bo ich modlitwa dotrze do Mnie; będą oni świadkami rozkwitu i odnowy cnoty w sercach 

ludzkich. 

8 "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie". Dałem wam poznać Mojego Ducha, 

abyście w Niego weszli, i przypominam wam słowa, które powiedziałem wam w Drugiej Erze: "Tomaszu, 

włóż palce twoje w Mój bok i nie bądź niedowierzający". - Przyjdźcie do Mnie przez wiarę, porzućcie 

waszą niewiarę, uświadomcie sobie, że ukazuję wam w nieskończoności Ziemię Obiecaną, która czeka ze 

swoimi otwartymi bramami na przybycie Moich umiłowanych uczniów. 

9 Dałem wam "chleb" w obfitości, abyście byli syci i nie czuli się głodni jutro tego słowa, którym 

dziś gardzicie. Wznieś się duchowo, abyś mógł osiągnąć swój cel rozwoju. Módlcie się za wszystkich i 

pamiętajcie, że jesteście jak promień światła na drodze życia waszych braci. Bądźcie dobrymi pasterzami 

tej trzody, którą jest ludzkość. Wszyscy, którzy mają światło, rozum i natchnienie w duchu, będą w stanie 

poprowadzić i sprowadzić z powrotem tych, którzy zbłądzili. 

10 Jest przepowiedziane, że ból będzie bardzo duży. Pozostaniecie spokojni, gdy będziecie się modlić 

i praktykować Moją naukę, bo będziecie odczuwać Moją moc w każdej chwili. Biada jednak tym, którzy, 

choć słuchali tej nauki, nie uwierzyli w Moje objawienie się, gdyż ich zwątpienie sprawi, że będą 

przygnębieni podczas Nawiedzenia. 

Wy, którzyście słowa proroków wzięli w pamięć i zachowaliście je - nie bluźnijcie Bogu, gdy 

nadejdzie czas, gdy ból ogarnie ludzkość, nie rozpaczajcie, milczcie i przygotujcie się, bo Ja was ochronię 

Moją miłością. 
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11 Nie proście Mnie, abym się cofnął w Moich prawach i wyrokach. Proście z pokorą, a dam wam to, 

co jest wam należne w sprawiedliwości, abyście znaleźli zbawienie. 

12 Zgłębcie i zrozumcie nauki, których niestrudzenie udzielałem wam w Trzeciej Erze. Moje słowo 

ukazało się wam jak lśniąca latarnia morska, która wskazuje drogę zagubionym rozbitkom. 

13 Moja nauka dała wam duchową siłę, nie tylko do wytrzymania przeciwności, które są nieodłączne 

w świecie, ale również do wypełnienia duchowej misji, którą przynieśliście ze sobą. Nie oczekujcie, że 

wszyscy przyjmą was z otwartymi ramionami, gdy będziecie szerzyć Moją Naukę. Niektórzy będą 

zastawiać sidła, aby cię powalić. 

14 Oczyszczam was i przygotowuję duchowo i fizycznie, abyście mogli zrozumieć natchnienia Ojca, 

a potem umieścić je w sercach waszych braci w tej samej czystości, z jaką je wam posłałem, świadcząc 

swoimi uczynkami o prawdzie Mojej nauki. 

15 W sercach obdarzonych łaską Moją słyszałam tę modlitwę: "Panie, Ty nam udzielasz nieustannie 

darów i dobrodziejstw duchowych". Ale ja wam mówię: Ja jestem waszym Ojcem i znam wasze potrzeby. 

Jakżeby Mój Duch nie miał być poruszony waszą modlitwą i prośbą? Pocieszyłem cię w samotności 

swojej komory, i oświeciłem cię, że twoje nabożeństwa mogą być korzystne. Przychodzisz z pośpiechem, 

aby słuchać Mojego słowa, ale najpierw przygotowujesz swoje serce jak ołtarz i na nim składasz Mi swoje 

dzieła na ofiarę. 

16 Przychodzicie do Mnie jak dziecko, które wyciąga rękę do swego ojca, aby ten wskazał mu drogę; 

i rzeczywiście, przede Mną jesteście dziećmi! A oto Ja jestem jak Pasterz, który troszczy się o swoje 

owce, wzywając je z owczarni głosem pełnym miłości. Słyszeliście Mój głos w tej Trzeciej Erze przez 

pośrednictwo ludzkiego umysłu, ale szukaliście Mnie tylko wtedy, gdy wasze usta wyschły z pragnienia, 

gdy przemierzaliście pustynię waszych namiętności. Dopiero wtedy usłyszeliście wezwanie Ojca 

Niebieskiego. 

17 Ilekroć będziecie wzywać Mnie na pomoc, odczujecie Moją obecność, która da wam pociechę i 

pokój. Ale nadeszła chwila, gdy poczuliście głód słuchania mnie i wyruszyliście w poszukiwaniu mojej 

nauki. 

18 Dla każdego z nich zegar wieczności wskazywał godzinę, a dzwon dzwonił, oznajmiając, że 

nadeszła chwila, w której twój duch powinien znaleźć wodę, która ugasi jego pragnienie. 

19 Niektórzy wątpili z powodu nieoczekiwanego sposobu, w jaki mnie znaleźli, ale później, gdy 

wniknęli w znaczenie usłyszanego słowa, stwierdzili, że jego "smak" i duchowy sens mógł pochodzić 

tylko od Boga. Wtedy wewnętrznie powiedzieli do Mnie pełni radości: "Ojcze, Ojcze, wierzymy w Twoje 

nowe objawienie się wśród ludzi!". - Widzieliście, że zostaliście przyozdobieni darami duchowymi, 

doświadczyliście pokoju w waszych sercach, a w waszych domach zajaśniało światło zgody. I podczas 

gdy dzieci odświeżały się w obecności i pod spojrzeniem Ojca, On również odczuwał, że Jego pragnienie 

miłości jest gaszone, gdy kontemplował radość swoich małych dzieci, widział ich odnowę moralną i 

otrzymywał ich pieszczoty poprzez ich modlitwy. 

20 Wtedy powiedziałem do ciebie: Pójdźcie za Mną, już dałem wam dowody Mojej Obecności, już 

światło wiary zapaliło się w waszych sercach. Dlatego od tego czasu, ilekroć na waszej drodze życia 

pojawiały się próby, nie rozpaczaliście, ani nie buntowaliście się przeciwko Mojemu Prawu. 

21 Widzieliście, jak wasi bliscy odchodzą na tamten świat, widzieliście, jak zamykają się drzwi do 

pracy, jak brakuje chleba na stole, straciliście swoje dobra ziemskie, ale wiara, jak latarnia morska, 

pozwoliła wam dotrzeć do bezpiecznego portu. 

Byli też tacy, którzy stali się słabi pośród prób i zadawali sobie pytania dotyczące Mojego Słowa i 

czuli, że ich wiara wygasła. 

22 Lecz Słowo Moje, które weszło do ich serc przez sumienie, tak do nich przemówiło: Dlaczego 

staliscie sie slabi? Dlaczego nie zachowaliście wiary i zapomnieliście o Moich słowach? Pamiętaj, że 

powiedziałem ci, że wybrani są zawsze testowane, że ich wiara, ich wytrwałość i ich miłość może okazać 

się. 

23 Ci, którzy pozostali silni, widzieli, jak burze mijają i na ich drodze pojawiło się nowe światło. 

Zobaczyli, jak wraca pokój, zdrowie i utracone dobra. 

24 W ten sposób stopniowo formuję twarde serca tych, którymi się posłużę, aby jutro byli Moimi 

dobrymi świadkami i sługami wśród ludzkości, w której będą siać ziarna Mojej Prawdy. 



U 47 

115 

25 Duch jest szlachetny w obliczu napomnień Mojego Słowa, ciało jest słabe. Dlatego mówię do was: 

Jeśli wzmocnię i podniosę twojego ducha, musi on wziąć na siebie ożywienie i podtrzymanie materii na 

swój sposób. 

26 Zostaliście poddani wielkiej próbie, drodzy uczniowie. Ponieważ każda próba ma dla ciebie 

tajemnicę, nie wiesz, czy ma cię wzmocnić w walce, ujawnić ci coś, czego nie wiesz, czy odpokutować za 

jakieś przewinienie. Ale nigdy nie cofaj się przed próbami, bo nie zostały one wysłane w tym celu, ani nie 

przekraczają twoich sił moralnych lub duchowych. 

27 Bądź z tych, którzy pozostają silni w wielkich próbach. Z ciebie wyprowadzę pokolenia pełne 

światła i łaski. 

28 Przyjdźcie przyjąć Moją Naukę Miłości dla waszego przygotowania, poprzez którą wszystkie 

pomieszane pojęcia, które mogliście zgromadzić na ziemi, zostaną usunięte z waszych umysłów. To słowo 

wskaże wam prawdziwą drogę, jeśli ją zgubiliście. Mój niebiański głos przychodzi do waszego serca, aby 

ogłosić i mówić o Trzeciej Erze. 

29 Wasze wady i niedoskonałości nie były przeszkodą dla Mojego objawienia się wśród was - 

przeciwnie, były jego przyczyną. Przyszedłem cię szukać, bo zgubiłeś drogę, a tam, na wygnaniu, byłeś 

chory i zmęczony cierpieniem. Do tego czasu wasz Mistrz zstąpił, aby wam powiedzieć: "Przyjdźcie do 

Mnie!". Wtedy wyruszyliście w pośpiechu, aby podążać drogą Prawa napisanego przez Tego, który jest 

Właścicielem i Panem Stworzenia. 

30 Światło Trzeciego Czasu oświetla ścieżki, aby wasze oczy mogły odkryć ciernie i abyście mogli je 

usunąć, ponieważ ta ścieżka jest usiana próbami. 

31 Nieustannie miłość Moja puka do drzwi waszego "mieszkania", abyście się przebudzili. Jak może 

być ktoś, kto po tylu dowodach miłości, wciąż zaprzecza Mojemu Słowu: Bo choć ma oczy, nie widzi, 

choć ma rozum, nie pojmuje, choć ma serce, nie czuje. 

32 Wciąż mnie nie znasz. Tylko wtedy, gdy będziecie się wzajemnie miłowali tak, jak was uczyłem, 

zdobędziecie wielką wiedzę i zrozumienie darów duchowych. Powiedziałem wam, że wasze usta będą 

mówić o obfitości dobrych uczuć w waszych sercach. Ale czy może mówić o miłości ten, kto nie ma jej w 

swoim sercu? Czy nie szokuje was myśl, że ci, którym udzielam tych nauk, są dokładnie tymi, którym w 

innych czasach udzielałem nauk miłości? 

Oto Ja powierzam wam w Mojej miłości jako Ojciec i jako Mistrz tę naukę jako księgę, którą będziecie 

zachowywać z czystością i mądrością, jaką w niej umieściła Boska łaska Pana, aby gdy ludzie ją poznają - 

wśród których będą zwiadowcy jak nowi uczeni w Piśmie i faryzeusze, aby wystawić mnie na próbę - 

będziecie mogli ukazać im dzieło doskonałe, duchową naukę przepełnioną sprawiedliwością i miłością, 

uwielbienie Boga głębokie w swym wnętrzu i proste na zewnątrz, potwierdzone waszymi uczynkami 

miłości i miłosierdzia wobec braci. 

33 Czuwajcie i módlcie się, bądźcie przygotowani, gdyż Moja Nauka będzie prześladowana. 

Objawienia te nie powinny was niepokoić; pozwólcie im, gdy staną się rzeczywistością, zaskoczyć was w 

waszej misji, gdy będziecie leczyć chorych i pocieszać cierpiących. Dam wam siłę, dając wam, że soki z 

drzewa życia są w każdym z was. Usiądź przy tym stole, pod tym kloszem, ale uważaj, żeby nie poplamić 

olśniewająco białego obrusu. Ta czysta biel jest podobna do drogi, którą będziecie musieli potem przebyć. 

Mój płaszcz miłości okrywa wszystkie Moje dzieci, a Moje miłosierdzie przygotowuje drogę życia dla 

wszystkich, którzy mają Mnie słuchać w tym czasie. 

34 Rozpętane siły natury wstrząsają ludzkością w każdej chwili. Uważajcie, aby nie pozostawili 

śladów swojego biegu na waszych ziemiach. 

35 Niech tłumy przyjdą do Ciebie, każde serce i duch nosi w sobie smutek. Przyprowadźcie ich do 

kontaktu z Moim światem duchowym, teraz, gdy jest to jeszcze czas tej manifestacji, aby mogli otrzymać 

duchowy balsam, który zstępuje z Mojego Królestwa. Chcę widzieć was wyposażonych, pracujących z 

oddaniem w Moich dziełach miłości, aby godzina Mojej sprawiedliwości spotkała was, gdy będziecie 

uzdrawiać chorych, pocieszać żałobników, nauczać spragnionych prawdy i doradzać tym, którzy zbłądzili. 

Pamiętajcie: Jeśli ten dzień nie zaskoczy was w tym wypełnianiu misji, będziecie utrapieni. 

36 Nie chcę was widzieć w Mojej obecności z pochylonymi głowami, chcę was widzieć zawsze 

godnych i radosnych. Z tym pokojem i siłą zostawię was wśród ludzi, gdy nadejdzie chwila Mojego 

odejścia, bo zaprawdę powiadam wam, będziecie musieli walczyć. - W tych próbach widzę tych, którzy 



U 47 

116 

pójdą za Mną i tych, którzy się ode Mnie odwrócą. Każdego z was bowiem doświadczyłem i 

wypróbowałem, aby uczynić go silnym. 

37 Chcę, aby liście i owoce drzewa, które uformujesz, były zdrowe i ożywcze. Wtedy Moja roztropna 

opieka przyprowadzi do ciebie tych, którzy tylko czekają na chwilę, aby zostać powołani, ponieważ 

kielich, który piją, jest bardzo gorzki. 

38 Chorzy na duszy, umyśle i ciele, wdowy, sieroty, bezradni mężczyźni i kobiety, spragnieni miłości 

i pokoju będą tymi, którzy przyjdą, aby złożyć swoje brzemiona i odzyskać wiarę. Za tych, którzy nie 

mogą przyjść, będziecie się modlić, prosić Mnie, a Ja was wysłucham. 

39 Wytrwajcie w odnowie, nie pozwólcie, aby natura ciała pozostawała w tyle w rozwoju (na lepsze). 

Zrozumcie, że kiedy robicie ten postęp, położyliście fundamenty pod swoją duchowość. 

40 Poczujcie, o ludzie, to uniesienie, które odczuwa Boski Duch, gdy mówi do was i czuje, że jest 

wysłuchany. Zobacz, jak wiele światła Moje Słowo rzuca na wiele tajemnic, których nie byłeś w stanie 

pojąć. 

41 Ludzie tego czasu, którzy myśleliście, że jesteście pod wieczór życia - moje pouczenie zaskoczyło 

was jak świt i ożywiło waszego ducha. 

42 Błogosławieni ci, którzy uznają swoje zadanie i przyjmą swój krzyż w tym czasie; bo pola, na 

które wejdą, będą owocne dla Mojego Słowa i będą mogli zasiać na nich ziarno Mojej nauki. 

43 Uspokójcie się, małe dzieci i uczniowie, uspokójcie w waszych umysłach i w waszych sercach 

burze, które szaleją w nich, i niech tęcza pokoju pojawi się na duchowym firmamencie. 

44 Zdziwicie się Moją Boską nauką, gdy odkryjecie ukryte w waszej istocie niezliczone dary i moce, 

dzięki którym w przyszłości będziecie mogli zwyciężać w próbach i triumfować w przeciwnościach życia. 

45 Waszym przewodnikiem w tym czasie będzie Mój Duch. Uczynię wam drogę przez nowe Morze 

Czerwone, jak za dni Mojżesza. Uratuję cię i będę cię podtrzymywał na pustyni. Proszę was tylko o to, 

abyście niestrudzenie żyli Moim przykładem miłości i abyście byli wierni aż do końca. Bo ostateczny cel 

znajdziesz, gdy twój duch dotrze do bram Ziemi Obiecanej, gdzie odpoczniesz od ludzkich zmagań i 

znajdziesz wyzwolenie od namiętności i nędzy tego świata. Tam poznasz prawdziwe światło ducha, które 

ukaże ci prawdę w takiej pełni, w jakiej możesz ujrzeć światło słońca na tym świecie. 

46 Od Ojca wyszliście i do Niego będziecie musieli powrócić, posiadając nie tylko swoją pierwotną 

czystość, lecz także wielkość, którą da wam rozwinięcie darów, które posiadacie, gdy będziecie wypełniać 

Moje Boskie prawa. Ale nikt nie przyjdzie do Mojej Obecności sam; każdy przyprowadzi ze sobą tych 

wszystkich, których uratował, których uzdrowił, których pocieszył i których prowadził na drogę 

zbawienia. Aby pomóc waszemu duchowi na jego drodze ewolucji, udzieliłem mu w tym czasie Moich 

nauk miłości. 

47 Teraz jest czas na naukę. Zobacz, jak Mój Duch wylewa się na wszelkie ciało i na każdego ducha. 

Jedni głoszą Moje Słowo w swoim uniesieniu, inni bez uniesienia. Starzy, młodzi i dzieci mówią o Moim 

duchowym Królestwie. Czyż nie są to dowody, które zarówno Moi prorocy, jak i Ja kiedyś wam 

zapowiedzieliśmy odnośnie Mojego nowego objawienia się? 

48 Oczyszczaj swoje serce i swój umysł, aby twoja dusza mogła powstać i oczyścić się. Wtedy 

objawię Moje światło poprzez wasze istnienie i zadziwię ludzkość waszymi dziełami miłości. Przez 

dziecko będę mówił do starca, przez niewykształconego i ignoranta do uczonego, a przez pokornego do 

aroganckiego. Dziś jeszcze nie rozumiecie, co was czeka, ale jutro będziecie wiedzieć i wyruszycie z 

ochotą do prowincji, które dziś (jeszcze) śpią, a jutro, gdy otrzymają Moje Boskie przesłanie, będą gotowe 

pójść za Mną. 

49 Dziś czekacie z utęsknieniem na waszego Mistrza, który zejdzie, by was nauczać i przypomnieć 

wam nauki minionych czasów. Żyjesz czujnie, z chętnym uchem i sercem, które bije w miłości do mnie. 

Twój umysł jest uważny, gotowy do rozważania Mojego Słowa, a potem w ciszy przypominasz sobie 

Moje rady i Moje przykazania i starasz się je zrozumieć, aby wprowadzić je w życie. Wtedy rozumiecie 

jak czysta jest Moja Nauka i jak trudne jest wasze zadanie i pytacie Mnie, czy jest konieczne, abyście dla 

większej gorliwości najpierw stali się istotami duchowymi przez odrzucenie cielesnej powłoki, którą 

nosicie dzisiaj, ponieważ czujecie, że jest ona przeszkodą w waszym duchowym wznoszeniu się i 

wypełnianiu waszej misji. Jednak mówię wam, abyście przyjęli tę osłonę z miłością i używali jej z 

umiejętnością. Nie stworzyłem go na próżno i nie dałem go wam. Jeśli umiecie nim kierować, będzie on 
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waszym współpracownikiem, a wy będziecie mogli docenić i cieszyć się swoim istnieniem na ziemi dzięki 

plonom, które zdobędziecie z waszego miłosnego nasienia z waszymi braćmi. 

50 Bierzcie Mnie za wzór i czyńcie cuda, bo jesteście Moimi wybranymi. Bądźcie lekarzami i 

doradcami waszych braci, orędownikami i wstawiennikami ludzi, i wkładajcie całą duszę w swoją pracę, 

aby doprowadzić ich do bezpiecznego schronienia i aby czuli, że stąpają po bezpiecznym gruncie na 

drodze zadośćuczynienia. 

51 Idźcie na pola, które przygotowałem, i zasiejcie na nich ziarno. Rozluźnijcie glebę jak dobry rolnik 

swoją miłością, bo serce ludzkie stwardniało i trzeba je cierpliwie obrabiać. - Kiedy spotykaliście się z 

duchami niesfornymi, chcieliście ich unikać, mówiąc: "On nie jest z tych, których Bóg szuka: chce 

pokornych serc". - Czy nie wiecie, że to właśnie tych serc przyszedłem szukać i przemieniać? Pytam cię: 

Czy kiedy przyszedłeś do Mnie, twoje serce było już dla Mnie jak dom, jak świątynia? Odwróćcie swój 

wzrok i uświadomcie sobie, że już złożyliście swoje ciężkie brzemię i że odrodziliście się do prawdziwego 

życia. 

52 Dlaczego czasami wątpicie w Moje objawienie się poprzez ludzki umysł i żądacie ode Mnie 

dowodu, i dlaczego brakuje wam wiary, dopóki nie widzicie, że łaska, o którą prosicie, została spełniona? 

Chcecie usłyszeć Mnie mówiącego w bardziej wybranym języku, aby uwierzyć i wtrącić się w Moje 

wysokie rady. Pytam was: Czy jesteście już na szczycie duchowości, aby móc odczytywać Moje 

natchnienia? Czy jesteś już tak wysoko wyewoluowany, że możesz czytać Moją Wolę w Moim Duchu? - 

Jesteście jeszcze za mali, aby Mnie zrozumieć, ale prowadzę was drogą, która doprowadzi was do 

duchowego kontaktu ze Mną, abyście mogli poznać Moją tajemnicę. 

53 Zdewaluowaliście misję powierzoną waszemu duchowi, choć dałem wam własne przeznaczenie, 

które ma was doprowadzić do pokoju i do doskonałości życia wiecznego. 

54 Jeśli jesteś pokorny, będziesz wielki. Wielkość nie polega na arogancji i próżności, jak wielu 

uważa. "Bądźcie łagodni i pokornego serca" - mówiłem do was przez cały czas. Poznajcie Mnie jako Ojca 

i kochajcie Mnie, nie szukajcie dla waszej powłoki ciała tronu ani imienia, które wyróżni was spośród 

innych. Po prostu bądź mężczyzną wśród innych mężczyzn i miej w sobie dobrą wolę. 

55 Wyposażcie się, abyście mogli oglądać Mnie w całej Mojej chwale i świadczyć o Mnie, a gdy 

wzniesiecie się duchowo wyżej, wleję w was Moją wiedzę. 

56 O ludzie, którzy nie potrafiliście oderwać się od próżności tego świata, aby wypełnić prawa ducha! 

Kochacie tę ziemię, która powoduje wasze łzy, i ciągle na nią przychodzicie, nie rozumiejąc celu, w jakim 

zostaliście posłani. Mówię wam: wypełnijcie waszą misję i przygotujcie się do drogi do ziemi, którą wam 

obiecałem, abyście mogli usłyszeć głos Ojca mego, który was przyjmie i da wam odpoczynek, jaki 

uzyskaliście przez wasze uczynki miłości i miłosierdzia wobec braci. 

57 Nie obawiajcie się prób tego czasu. Uzbrójcie się w siłę i pomóżcie swoim sąsiadom. Znajdziecie 

wśród nich wielu, których ból zniechęcił. Zobaczycie swoich braci w udręce i będziecie mieli balsam 

uzdrawiający dla wszystkich, słowo umocnienia i zachęty oraz promień światła od waszego Ojca. 

Uczyńcie ból tych, którzy cierpią waszym, a będziecie dzielić z nimi ucisk i dacie im miłość i 

miłosierdzie. 

58 Wam, którzy płaczecie w ciszy, mówię: Błogosławieni, którzy przychodzicie szukać pociechy. Nie 

prosiliście o symbole czy obrazy do modlitwy, bo wiecie, że jestem z wami i odnaleźliście mnie w sobie. 

Napełniłem siłą twoje ciało i twojego ducha. 

59 Błogosławieni ci, którzy wiedzieli, jak prowadzić tłumy, i którzy, gdy czuli ciężar krzyża, szukali 

mnie jako pomocnika. Oświetlam drogę wszystkim istotom, które żyją w duchowych i materialnych 

regionach. Nie uważajcie jedni drugich za obcych, dajcie sobie nawzajem ciepło i miłujcie się w prawdzie; 

bo jeśli miłujecie braci waszych, to Mnie umiłowaliście. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 48  
1 Wy, tłumy, które szukacie cienia dalekosiężnego drzewa, gdzie możecie odpocząć - tutaj słyszycie 

moje słowo, które daje wam pociechę i siłę, abyście mogli z poddaniem kontemplować drogę, którą macie 

do przebycia. 

2 Kiedy poczujesz, że twój duch słabnie, poproś Eliasza o jego laskę, abyś opierając się na niej mógł 

dotrzeć do krystalicznie czystego źródła Ojca, gdzie wody Jego miłości i mądrości przelewają się jako 

zachęta i błogość dla wędrowców. 

3 Uczę was budować prawdziwą świątynię, bo wielu jest takich, którzy budowali świątynie, nie 

dając im fundamentów wiary. Moja świątynia musi być jak drzewo, którego gałęzie rozpościerają się z 

miłością na cały wszechświat, gdzie ptaki radują się na różne sposoby, a łącząc swoje głosy tworzą 

harmonijny, słodki i doskonały koncert, który ofiarowują Stwórcy. W tym, twój duch wzniesie się, aby 

szukać swego Pana - jako Ojca, jako Mistrza, jako Lekarza; ale nigdy nie będziesz Go szukał jako 

Sędziego. 

4 Prawdziwy Bóg będzie kochany w prawdziwy sposób, fałszywe bóstwa zostaną zniszczone, a 

nieczyste i niedoskonałe kulty ustąpią miejsca kultowi Ducha, który będzie pieśnią miłości do Ojca. 

5 Zaprawdę powiadam wam, wiele mówiłem do was w tym czasie, lecz czasami nie rozumiecie 

Mnie, a innym razem pozwalacie Mi mówić tylko w pustkę. Jednak echo tego niebiańskiego słowa nie 

pozostanie bez echa, i będzie słyszany przez ludzi w całym wszechświecie. 

6 Gdyby to, co duchowe, przemieniło się w rzeczy materialne, zobaczylibyście siebie w tej chwili 

siedzących przy stole o ogromnych wymiarach, a przed każdym z was stałby chleb Mojego Słowa, 

reprezentowany przez wybrane potrawy. 

7 Ci, którzy stopniowo się uduchawiają, mówią Mi, że nie zamieniliby Mojego Słowa na 

najsmaczniejszy i najbardziej kuszący pokarm. Ci, którzy jeszcze nie byli w stanie pokonać ich 

materializm wolałby, że ich ojciec, zamiast przynieść im duchowe dary i dobra, przynieść im obficie 

bogactwa świata. 

8 Ilu pozostawiło przy Moim stole pokarm, który im ofiarowałem z taką miłością, nie dotknąwszy 

go nawet? Kiedy jeszcze kiedykolwiek doświadczą czasu łaski, jak ten obecny, w którym zostali 

przeznaczeni do przyjścia na ziemię, aby usłyszeć Moje Słowo? - Są to twarde skały, które potrzebują 

burz i czasu, aby się zużyć. Ich dziedzictwo będzie wstrzymane od nich, dopóki nie będą wiedzieli, jak go 

strzec i pielęgnować. Jednak posiądą ją ponownie, bo powiedziałem wam, że to, co Ojciec daje swoim 

dzieciom, nigdy nie będzie od nich odebrane, ale tylko zachowane dla nich. 

9 Jest to potężne drzewo, pod którego cieniem odpoczywają wędrowcy, aby odzyskać siły po 

męczącej wędrówce, żywiąc się jego owocami. 

10 Pod tym drzewem czekam na wszystkich, jedni wrócą zadowoleni z wykonanego zadania, inni ze 

zwieszoną głową i pustymi rękami. 

11 Kiedy pokój opuścił wasze serca, a łzy nieustannie spływały po waszych policzkach, zaczęliście 

się zastanawiać, aby rozpoznać przyczynę waszego smutku. Wtedy twoje sumienie ujawniło ci, że 

przyczyną twego smutku i braku pokoju była niska duchowość, którą posiadałeś, brak wypełnienia twej 

misji, brak miłości i miłosierdzia dla braci w twych dziełach życia. 

12 Wasze obecne życie jest zadośćuczynieniem za to, ponieważ nie wiecie, z jak wielu grzechów, 

którymi splamiła się wasza dusza w poprzednich życiach, oczyszczacie się dzisiaj. To jest powód, 

dlaczego nie mieliście pokoju w waszych sercach. 

13 Ci, którzy utracili nawet ostatnią cząstkę pokoju, usilnie walczą, aby go odzyskać, i dochodzą do 

zrozumienia, że łaska ta istnieje tylko na drodze sprawiedliwości i dobra, na które wskazuję ludziom w 

każdej chwili poprzez sumienie. Stąd to ci, którzy usłyszeli słowo Moje, starają się iść drogą Moją, bo 

wiedzą, że na drodze Mojej jest pokój, a gdy się zdarzy trudność lub nawiedzenie, miłosierdzie Moje jest 

blisko, aby ich podnieść. 

14 Moje Prawo nie wymaga nadludzkich ofiar, nie oznacza niewolnictwa, ani nie wiąże nikogo 

łańcuchami. Z pewnością jest to krzyż, ale krzyż miłości, krzyż, którego ciężar umacnia, a nie wyczerpuje. 

15 Przypomnijcie sobie, że przy różnych okazjach w waszym życiu odczuwaliście prawdziwy pokój i 

zrozumiecie, że działo się to wtedy, gdy czyniliście to, co dobre, gdy przebaczaliście, gdy godziliście się z 
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kimś, gdy opuszczaliście wygodne łóżko, by udać się do chorego i przynieść mu pocieszenie. Przez chwilę 

w twoim duchu był pokój Mojego Królestwa. 

Wam, których uczę utrzymywać pokój przez całe wasze życie, mówię zgodnie z prawdą, że waszą 

misją od początku czasów było niesienie pokoju waszym braciom. Dlatego za każdym razem, gdy daję się 

wam poznać, proszę was o modlitwę za ludzi, bo wasze dusze zjednoczone w jednej myśli i w tej samej 

intencji dotrą do serc jako powiew szczęścia i pokoju. Otrzymaliście również instrukcję i upoważnienie do 

dawania wewnętrznego pokoju, światła i spokoju istotom, które mieszkają niewidzialnie (dla was) w 

duchowej dolinie. 

16 Pełne niebezpieczeństw i pokus są drogi tego świata. Dlatego duchy często dostają się pod 

panowanie świata i materii, choć wyszły ode mnie pełne światła wiedzy i przeczuć, z bronią i środkami do 

obrony i zdobywania. 

17 Znalazłem was pokonanych, lecz wy posłuchaliście głosu mego, który was szukał z dobrocią, i tak 

powstaliście pełni wiary i nadziei. Zaprawdę powiadam wam, nie będzie ani jednego zagubionego lub 

pokonanego, który nie usłyszy tego głosu, gdy nadejdzie czas. 

18 W tym czasie ci, którzy byli najdalej, którzy byli najbardziej zagubieni, będą tymi, którzy będą 

mnie kochać najgoręcej i pójdą za mną. 

19 Dłuto Mojej miłości przebije najtwardsze skały. 

20 Aby osiągnąć ten cel, szukam twego ducha, ponieważ może on zrozumieć Moją naukę; ale 

najpierw musiałem przemówić do twego serca, ograniczając Siebie przez nosiciela głosu i uczłowieczając 

Moje słowo. To jest etap, który doprowadzi was do rozmowy z ducha na ducha. Wtedy będzie to Mój 

duchowy głos, który przyjdzie do was jako natchnienie, który wskaże wam drogę do waszego 

oczyszczenia, ponieważ wasze ciało jest czasami ciężkim łańcuchem lub gęstą zasłoną, która nie pozwala 

wam widzieć poza tym, co materialne. 

Aby pomóc wam zwyciężyć w tej walce, macie tu Moje Boskie natchnienie, które z miłości do was 

przekształca się w ludzkie słowa, które przychodzą do was jak pieszczota dla umysłu i serca. 

21 Są to dni pamięci i dlatego oddaliście się pobożności i przygotowaniu. O, gdybyście tylko mogli 

zachować tę duchowość przez całe wasze życie bez popadania w fanatyzm, jak wielki byłby wasz rozwój. 

22 Rozkosz jest w sercach tych tłumów, bo wiedzą, że przed ich umysłami jest niebiańska uczta, na 

którą czeka Mistrz, aby dać im chleb i wino prawdziwego życia do jedzenia i picia. 

23 Stół, wokół którego Jezus zgromadził się ze swoimi apostołami w tym czasie, był symbolem 

Królestwa Niebieskiego. Tam Ojciec był otoczony przez Swoje dzieci, tam był pokarm, który przedstawiał 

życie i miłość, tam był słyszany Boski głos, a jego istotą była obejmująca świat harmonia, a pokój, który 

wtedy panował, był pokojem, który istnieje w Królestwie Bożym. 

24 Próbowaliście oczyszczać się w tych nabożeństwach, myśląc, że Mistrz przyniesie wam nowy 

testament w Jego słowach, i tak się dzieje: Dziś pozwalam wam wspominać chleb i wino, którymi 

przedstawiłem Moje Ciało i Moją Krew. Lecz podobnie mówię wam, że w tym nowym czasie znajdziecie 

to pożywienie tylko w Boskim znaczeniu Mojego Słowa. Jeśli szukacie Mojego ciała i Mojej krwi, 

musicie ich szukać w Boskości stworzenia, bo Ja jestem tylko duchem. Jedzcie z tego chleba i pijcie z tego 

wina, ale napełnijcie też kielich Mój, chcę pić z wami: Jestem spragniony Twojej miłości. 

25 Przekażcie to przesłanie swoim braciom i nauczcie się, że krew, ponieważ jest życiem, jest tylko 

symbolem życia wiecznego, którym jest prawdziwa miłość. - Przez was zaczynam oświecać ludzkość 

Moimi nowymi objawieniami. 

26 Mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzieńcy i starcy będą tworzyć apostolstwo Chrystusa w tej 

Trzeciej Erze. Ale zaprawdę, powiadam wam, bardziej niż serca - będzie to duch, którego szukam. 

Chociaż nie cała ludzkość słucha Mojego słowa, chcę, aby w tej błogosławionej godzinie odczuwali 

Moją obecność. Ojcowie rodzin w swoich domach, chorzy w swoich obozach, spragnieni sprawiedliwości, 

ukarani przez ludzi, ci, którzy nie mają pokoju w swoich sercach, obrażeni, ubodzy - wy wszyscy, 

wejdźcie w milczeniu do Mojego Sanktuarium, abyście mogli usłyszeć głos waszego Pana mówiącego do 

was: "Pokój wam!". 

27 Ludzie, w tej chwili Moi apostołowie, którzy są teraz w duchu, otaczają Mnie w niewidzialnym - 

jak w minionych czasach: 
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Piotra, Jana, Jakuba Starszego i Młodszego, Tadeusza, Tomasza, Mateusza, Bartłomieja, Szymona, Filipa, 

Andrzeja, a nawet Judasza, który jest pełen bólu. Oni wszyscy towarzyszą mi w tej nowej wieczerzy. W 

jakim innym miejscu na ziemi mógłbyś otrzymać taki obraz, jaki ja ci pokazuję? - Zostaną wam pokazane 

obrazy bez życia, podczas gdy ja mogę sprawić, że te duchy zamanifestują się w pełni życia i światła. 

28 Ponieważ w tym czasie jest radość, a zarazem boleść w Moim duchu, bo nie wszystkie Moje dzieci 

są jeszcze odkupione. 

29 Podczas gdy słyszysz Moje Słowo, które mówi ci, że jesteś przy Moim stole, twoje myśli nie 

uciekają od tego ucznia, który w chwili zamieszania zdradził swojego Mistrza i swoich braci; wtedy 

zadajesz sobie pytanie, czy w tym czasie będzie również zdrajca, a twój duch pyta Mnie: "Może to będę 

ja?". - Łzy napływają ci do oczu i prosisz mnie o siłę, by nigdy nie wpaść w pokusę. Zaprawdę powiadam 

wam, że i w tym czasie znajdą się tacy, którzy Mnie zdradzą; nie będzie to jednak w Moim ciele, jak w 

Drugiej Erze, lecz będą oni starali się ukryć prawdę Mojej Nauki swoimi dziełami, powodując, że ludzie 

będą uważać za oszustwo to, co było nauką Boskiej Mądrości. 

30 Wy wszyscy ślubowaliście Mnie miłować i pójść za Mną aż do śmierci; lecz Ja wam mówię, że 

musicie czuwać i modlić się, bo i Judasz ślubował oddać za Mnie życie. 

31 Jeśli wtedy Moja fizyczna tortura trwała noc i dzień, a śmierć zakończyła mękę ciała, to teraz w 

duchu odczuwam ból wszystkich cierpiących; w każdym oskarżeniu jestem skazany przez sędziów ziemi, 

a w każdej celi więziennej jestem uwięziony w sercu tych, którzy cierpią z powodu tej ekspiacji. Nie 

płaczcie tylko na wspomnienie tych godzin bólu, które Jezus zniósł na świecie, bo jeszcze nie skończyła 

się Moja Męka. 

32 Już teraz twój duch zaczyna uczestniczyć w Moim smutku, gdy uświadamia sobie, że musi jeszcze 

zasłużyć przez swoje uczynki miłości i miłosierdzia, aby otrzymać błogość i pokój, które Moje Słowo 

obiecuje temu, kto idzie za Mną do końca. 

33 Podnieś ducha w prostej modlitwie, bo modlitwa jest połączenie i zbliżenie się do Pana. 

34 Ta kolacja jest z miłości, nie zapominajcie o tym. Weźcie chleb ze stołu i podzielcie się nim z 

waszymi braćmi, a gdy będziecie już wszyscy w wieczności, zrozumiecie, że to objawienie, którego wam 

w tej chwili udzielam, było symbolem życia wiecznego. Pójdźcie, wy tłumy ludzkie, bo jeśli w Drugiej 

Erze było tylko dwunastu, którzy zasiedli do Mojego stołu, to dzisiaj będzie ich sto czterdzieści cztery 

tysiące: ale Moje wezwanie miłości jest dla wszystkich ludzi. Chcę, abyście mi wszyscy towarzyszyli w 

tym czasie. 

Niektórzy drżą na Moje słowo, niektórzy płaczą, a inni czują się niegodni, aby je usłyszeć. Ja, który 

wiem, kim jest każdy z was, mówię wam, że pośród tego ludu, który teraz przybywa, aby słuchać Mojej 

nauki, są także ci, którzy w swoim czasie otrzymali cuda, aby we Mnie uwierzyć; że są ci, którzy zwątpili 

w Jezusa, a także ci, którzy wołali przed Piłatem: Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go! 

35 Wielu widziało Mnie idącego na Kalwarię z krzyżem na ramionach, nie wiedząc, komu 

towarzyszą, i widziało łzy Maryi, nie wiedząc, kim jest ta, która płakała. Zobacz, jak teraz na nowo 

nauczam i przemieniam w Moich uczniów tych, którzy wtedy nie mogli Mnie rozpoznać. 

36 Na krzyżu prosiłem o przebaczenie dla ciebie, bo nie wiedziałeś, co robisz. To przebaczenie 

znalazło swój wyraz w nowej możliwości, którą Ojciec wam oferuje, abyście mogli otworzyć oczy na 

prawdę, ocalić siebie i zbliżyć się do Mnie. Jednak mimo Mojego miłosierdzia wobec was, są jeszcze tacy, 

którzy szukają niedoskonałości w Moim Słowie, aby mieć powód, by nie wierzyć i nie iść za Mną. Ale 

zaprawdę, powiadam wam, w duchowej istocie Mojego słowa nie ma żadnej skazy; przeciwnie, tym 

niepozornym i prostym słowem wymazałem wiele skaz z waszych serc. 

37 Wszyscy podlegacie Mojemu sądowi. Nie będzie nic, co by cię bardziej poruszyło niż miłosierdzie 

Mojej miłości do ciebie; bo Mój sąd jest z miłości. 

38 W tym czasie Józef z Arymatei otworzył bramy swego domu, aby Mistrz mógł obchodzić Paschę 

w gronie swych uczniów, gdy oni jeszcze nie wiedzieli, że barankiem, który miał być ofiarowany na tej 

uczcie, będzie Jezus. 

39 Teraz proszę was, abyście przygotowali w waszych sercach gospodę, do której wejdę, aby 

przypomnieć wam Moim słowem dzieła i pouczenia, które potem zapieczętowałem Moją krwią. Nie 

ograniczajcie się jednak do wspominania Mojej Męki tylko w tych dniach pamięci. Musicie zbudować w 

swoim wnętrzu sanktuarium, w którym będziecie wiecznie pamiętać lekcję miłości, którą Chrystus 
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przyniósł wam na ziemię. To sanktuarium będzie niezniszczalne w burzach, które mają na celu 

zniszczenie wiary ludzkości. 

40 Dziś sprawiam, że głos mój rozlega się w wielu prowincjach, miastach i wsiach, aby wielu zostało 

powołanych. Na Mój sposób zasiewam balsam, pociechę i pokój w sercach, budzę nadzieję w tych, którzy 

uważali się za straconych dla życia łaski, i daję życie tym, którzy byli martwi w wadach i grzechu. 

41 Również w tym czasie przechodziłem z jednej prowincji do drugiej, a Moja obecność powodowała 

radość wśród potrzebujących, chorych i ubogich duchowo. Nie wszyscy poszli za Moimi krokami, ale 

pozostali jako żywi świadkowie cudów, które na nich uczyniłem. Mężczyźni, kobiety i dzieci przychodzili 

do Jezusa, ich smutne twarze i ich lamenty mówiły mi o ich nędzy i cierpieniu. Słyszeli pogłoski i wieści o 

Moich cudach i z niecierpliwością oczekiwali na przejście Rabbiego z Galilei, aby wyciągnąć do Niego 

ręce i prosić Go o dowód Jego mocy. 

Były to proste serca, ale byli też inni, uczeni w Piśmie, nauczyciele prawa i faryzeusze, którzy w swej 

niechęci do Jezusa, w końcu zażądali od Niego, aby pokazał im swoje ręce, aby zobaczyć, czy była w nich 

rozpoznawalna moc, dzięki której On uzdrawiał chorych przez sam dotyk. 

42 Moje współczucie było dla wszystkich bez różnicy. Byłem Ojcem, który przyszedł, aby uwolnić 

wszystkie swoje dzieci od bólu. Jezus, Lekarz, był cały balsam, i to nie było konieczne, że On dotknąć 

ciała chorego człowieka, aby przywrócić go do zdrowia. Czasami, aby dać ludziom dowód tego, co może 

uczynić wiara, pozwalałem, aby jakiś chory zbliżył się do Mnie i dotknął Mojej szaty, aby wyzdrowiał. 

43 W obecnym czasie nie jest to już człowiek Jezus, który przyszedł do waszego świata w 

poszukiwaniu grzeszników i potrzebujących. Teraz to Duch Jezusa daje się poznać ludzkości, aby wśród 

ludzi tego czasu odkryć nowych uczniów, którzy będą Mu wierni aż do końca. Przy duchowym stole 

ofiarował im chleb i wino, niewidzialne dla ludzkich oczu, ale prawdziwe dla Ducha. Wielu z tych, którzy 

dziś gorliwie słuchają Mojego Słowa, kiedyś Mi nie wierzyło; ale proszę was: Na jakie cuda i na jakie 

czasy czekają ci, którzy choć mnie teraz słyszą, nie wierzą w moje objawienie się? Wątpią, bo Ja 

objawiam się przez ludzi niewykształconych i prostych, a nie przez uczonych czy teologów, ale mówię 

wam, że zawsze znajdziecie Mnie wśród "najmniejszych". 

44 Ci, którzy uchwycili wartość tego słowa i studiowali je, aż znaleźli jego boskie znaczenie, są tymi, 

którzy będą strzec go jako nasienia uduchowienia, które jutro będą musieli rozprzestrzeniać wśród ludzi. 

45 Za pierwszym razem Głos Pana był słyszany w Świętym Miejscu, za drugim razem dałem wam 

Moje Nauki Miłości w Słowie Jezusa; teraz słyszycie Moje Słowo poprzez ludzkiego nosiciela głosu, a 

jutro będzie to Moje Natchnienie, które oświeca każdego ducha w intymnym zjednoczeniu Ojca i Jego 

dzieci. 

46 W Drugiej Erze powiedziałem wam: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, 

które pochodzi od Boga." Dlatego chleb, z którym przyniosłem Moje Ciało na wystawienie, był tylko 

symbolem. Dziś mówię do was: Bierzcie chleb z Mojego Słowa, pijcie wino z jego duchowego znaczenia, 

a będziecie się karmić na wieki. 

47 Zrozumcie, że przychodzę z Królestwa Pokoju do Doliny Łez, zstępując z mieszkania 

sprawiedliwych, aby mówić do grzeszników. Nie noszę ani korony, ani berła królewskiego, przychodzę 

pokornie, aby dać się wam poznać poprzez niezgrabne ciało, które przemieniam moim światłem, 

zaskakując was nieskończoną prawdą mojej nauki. 

48 Nie wstydzę się was i mimo waszych grzechów i niedoskonałości nigdy nie zaprzeczę, że jesteście 

Moimi dziećmi, bo was kocham. To raczej mężczyźni wstydzą się mnie, gdy wielokrotnie mi zaprzeczają. 

49 Dziś wylewam na was mojego Ducha, abyście nauczyli się oddawać mi cześć w sposób duchowy i 

prosty, wolny od materializmu, od tradycji i fanatyzmu. 

50 Wy, którzy obaliliście fałszywych bogów, którym oddawaliście cześć w minionych czasach, 

będziecie wiedzieli, jak wejść do sanktuarium, które obecnie tworzę w waszej duszy za pomocą Mojego 

Słowa. 

51 Widzę w waszych sercach pragnienie, abym pozostał z wami i nauczał was zawsze w tej postaci, 

lecz tak nie może być, bo gdybym spełnił waszą prośbę, nie staralibyście się szukać mnie przez wasze 

uczynki miłości i zadowalalibyście się słuchaniem moich nauk. 

52 Od dawien dawna mówiłem wam, że Królestwo moje nie jest z tego świata; i zaprawdę powiadam 

wam: duchowo ziemia nie jest też waszym domem. Królestwo Ojca jest w Jego światłości, w Jego 
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doskonałości, w Jego świętości. To jest wasz prawdziwy dom, to jest wasze dziedzictwo. Pamiętajcie, że 

powiedziałem wam, iż jesteście dziedzicami Królestwa Niebieskiego. 

Ta planeta jest jak mieszkanie, które tymczasowo was chroni, w którym wasza dusza poddawana jest 

próbom oczyszczenia, aby po powrocie do duchowego domu mogła osiągnąć postęp i rozwój. Dlatego nie 

zadawajcie sobie pytania: "Dlaczego nie znalazłem doskonałego pokoju i szczęścia na tym świecie?". 

Zaprawdę powiadam wam, nawet ci, którzy byli czyści, nie znaleźli prawdziwego pokoju w tej ziemskiej 

dolinie. 

53 Gdy ta ziemia da wam wszystko, czego pragniecie, gdy nie będzie na niej wielkich duchowych 

prób - kto z was będzie wtedy pragnął wejść do mojego królestwa? 

Nie bluźnijcie i nie przeklinajcie bólu, bo stworzyliście go swoimi przewinieniami. Znoście to z 

cierpliwością, a to was oczyści i pomoże wam zbliżyć się do Mnie. 

54 Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jesteś zakorzeniony w chwale i satysfakcji tego świata? Cóż, 

nadejdzie czas, kiedy chęć usunięcia was z niego będzie bardzo silna. 

55 Ten, kto jest w stanie przejść swoje próby przez duchowe podniesienie, doświadcza pokoju w tym 

przezwyciężaniu. Ten, kto chodzi po ziemi z oczami utkwionymi w Niebie, nie potyka się, ani jego stopy 

nie ranią się na cierniach na jego ścieżce pokuty. Wy, którzy Mnie słuchacie - znoście wasze próby z 

miłością, abyście mogli stać się przykładem. Dążcie do coraz większego postępu w waszej doskonałości. 

Bo gdyby tak nie było, to po co przyszliście na ten dzień? Dlaczego opuściliście swoją pracę, aby siedzieć 

na tych twardych ławkach? Ponieważ poszukujecie pokoju, światła, uzdrawiającej mocy balsamu. 

Wśród tych rzesz są ci, którzy szukają Mojej mądrości i Moich objawień, aby zanieść to przesłanie 

jutro do prowincji. Są też tacy, którzy wiele zgrzeszyli, którzy ze łzami płynącymi po twarzy mówili do 

Mnie: "Ojcze, nie jesteśmy godni słuchać Twego słowa". Ale powiadam wam, że przyszedłem właśnie ze 

względu na was, ze względu na tych, którzy zboczyli z drogi rozwoju. Nigdy nie przyszedłem szukać 

sprawiedliwych na ziemi - oni są już zbawieni. Szukam tych, którzy nie znajdują już w sobie siły, aby się 

uratować; im udzielam Mojego błogosławieństwa i Mojej czułej miłości. 

56 Jeśli komuś z was powiedziano, że jego duch jest stracony z powodu jego grzechów, a on mimo to 

pragnie naprawić swoje winy i zbawić się, niech przyjdzie do Mnie, a Ja udzielę mu Mojego przebaczenia 

i podniosę go do nowego życia. Będzie on jak Łazarz, który powstał, gdy usłyszał głos Jezusa, bo On 

powiedział do niego: "Wstań i chodź". 

57 Podobnie szukam ignoranta, aby otworzyć przed jego oczami Księgę Prawdy, "Księgę 

Prawdziwego Życia". Chcę, aby ci, którzy w przeszłości zaparli się Mnie i bluźnili przeciwko Mnie, dziś 

powstali wśród ludzi i tworzyli lud, który jest przykładem uduchowienia, pokory i miłości, który daje 

świadectwo o Moim pouczeniu przez dzieła miłości wobec braci. 

58 Widzę, że korzystacie z Mojej nauki, ale daleko wam jeszcze do doskonałości. Jesteście jeszcze 

słabi, bo nie zrobiliście trzech kroków, a już pokusa sprowadza was w dół. 

59 Bądźcie silni, a jeśli wasi rodzice lub wasze dzieci źle was oceniają z powodu Mojej nauki, dajcie 

dowód stanowczości i wiary, i nie bójcie się, bo Moja moc i wasz przykład przekonają ich o tej prawdzie. 

Jeśli niektórzy z tych, którzy źle cię ocenili, opuścili ten świat bez nawrócenia ich, nie trać serca, bo 

ziarno, które zasadziłeś w nich, zabrali ze sobą w swoim duchu, i będzie kwitnąć w innych światach. 

60 Zgłębiajcie nauki, których udzieliłem wam w Drugiej Erze z Moją Pasją. Zapraszam was do 

przypomnienia sobie i rozważenia ze mną tych nauk. Pamiętajcie, że będę wam o nich mówił jeszcze tylko 

kilka razy. Nie wiecie, co będzie potem, lecz powinniście przygotować się na nowe objawienia, których 

wam udzielę. 

Gdy nadejdą dla ciebie te dni upamiętania, a chcesz mieć pokój w swoim duchu i podobać się swojemu 

Panu, czyń uczynki miłosierdzia wobec potrzebujących, przebaczaj swoim wrogom i nie miej z nikim 

"niezapłaconych rachunków"; bo gdybyś miał wyrzuty sumienia w swoim duchu w chwilach, gdy 

wypowiadam Moje siedem słów (na krzyżu), jak gorzko i boleśnie te słowa padłyby w twoim sercu! 

Wtedy bowiem sumienie wasze powie wam, że gdy prosiłem was o wodę, aby ugasić pragnienie moje, wy 

daliście mi do picia żółć i ocet. 

61 Módlcie się, bo żyjecie w czasach pokus i uwodzicieli, nie wiedząc, czy ci, którzy są w pokoju w 

tej chwili nie będzie w sprzeczności lub bluźnierstwa Boga w ciągu kilku chwil. Pamiętajcie zawsze o 

tym, co wam dziś mówię, abyście zawsze byli gotowi w czujności i modlitwie. 
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62 Zobaczcie, jak Moja Boska Istota jest w stanie dotrzeć do was przez usta grzesznika. Czyż nie jest 

to cud mocy i miłości? Dzieje się tak, ponieważ Ja jestem Tym, który sprawia, że woda wytryskuje ze 

skały, a światło z ciemności. 

63 Przez pokornych pośredników przemawiałem do "tych najmniejszych"; bo gdyby panowie świata 

przekazali to orędzie ludzkości - zaprawdę powiadam wam, pozostalibyście bez znajomości waszych 

darów i bez urzędów do wypełnienia. Nie zjadłbyś tego bankietu i zadowoliłbyś się oglądaniem uczty z 

daleka. Ale poprzez te organy intelektu (nośniki głosu), nietknięte przez teorie, nauki i uprzedzenia 

religijne, skierowałem wezwanie do całej ludzkości, nie faworyzując nikogo ze względu na jego klasę 

społeczną, narodowość, religię czy język. 

64 Mój głos pochodzi z Królestwa Ducha, gdzie jestem Królem, z tego Raju, w którym wy wszyscy 

będziecie ze swoim Panem, gdy jak Dimas, ze swojego krzyża, będziecie mówić do Mnie pokornie i z 

wiarą: "Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim Królestwie". Twój krzyż jest tym, co ci 

powierzyłem, gdy dałem ci tę misję: nauczać, uzdrawiać chorych, pocieszać, głosić ludzkości Moje 

Boskie orędzia. Ta misja jest trudna, ponieważ wiąże się z odpowiedzialnością, ponieważ jest delikatna, 

ponieważ jest hałaśliwa, a podczas jej wykonywania spadają na was szyderstwa niedowiarków, 

oszczerców i szyderców, którzy nie chcieli znaleźć prawdy w Mojej nauce. 

65 Podobnie Jezus poszedł na drogę cierpienia, dźwigając ciężar krzyża nieporównywalnie mniejszy 

niż niewdzięczność tych tłumów. 

66 Oto Mistrz, który przypomina swoim dzieciom uczynki z minionych czasów i odnosi je do 

uczynków teraźniejszych, abyście mogli lepiej zrozumieć Moje nauki. Chcę, aby ta Nauka rozprzestrzeniła 

się na cały świat, aby oświeciła ludzkość, aby w obliczu życia, którego nie znała, mogła się przebudzić i 

rozpocząć tworzenie na świecie jednego domu, jednej rodziny. To będzie prawdziwy lud Izraela, lud 

Boży, w którym znikną różnice rodowe, klasy społeczne i plemiona, bo wszyscy będą gałęziami, które 

wywodzą się z jednego plemienia, gdzie wszyscy wypełniają Moje Prawo, które mówi wam: "Miłujcie się 

wzajemnie". 

67 Wy, którzy wzięliście ten krzyż na swoje barki - rozpoznajcie odpowiedzialność, jaką macie, by 

pokazać ludzkości prawdę o moim przejawianiu się i moich cudach. Dlatego wymagam od was 

szlachetności umysłu i doskonałej wiedzy o tym, kim jesteście w stosunku do Boga i ludzkości, i po to 

daję wam Moją naukę uduchowienia. 

68 Przygotujcie się w ten sposób, a będziecie dobrymi żołnierzami w tej bitwie, prawdziwymi 

Izraelitami według Ducha, wiernymi uczniami. Nie szczędzić wysiłków, aby udowodnić prawdziwość 

tego słowa. Nie zapominajcie, że Chrystus, aby dać świadectwo prawdzie, którą głosił, pozwolił, aby Jego 

ciało zostało zniszczone. Dlaczego On miałby bronić życia tego ciała, skoro wcześniej powiedział, że Jego 

królestwo nie jest z tego świata? - Podobnie i wy - uważacie, że aby osiągnąć życie wieczne, które czeka 

na waszego ducha, można poświęcić mu wiele ambitnych celów. 

69 Jeśli chcesz usunąć z twojego brata ciemne plamy, które nosi w swojej duszy, musisz najpierw 

sam stać się nieskazitelny; jeśli chcesz uzyskać przebaczenie, musisz najpierw przebaczyć. 

70 Jakże piękne będzie to dla twojej duszy, gdy nadejdzie jej ostatnia chwila na ziemi, a duch, 

napełniony pokojem, będzie mógł w ten sposób powiedzieć Ojcu: "Panie, wszystko się dokonało!". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 49  
1 Twoja modlitwa wznosi się do mnie jak woń kwiatów, a ja ją przyjmuję. 

2 Niech twój duch cieszy się chlebem życia wiecznego. To nie jest pierwsze nauczanie, którego 

udziela wam Mój Boski Duch; jako człowiek objawiłem się już w innym czasie, aby nauczyć was 

rozwijać pokorę, żyć, aby czynić dobro innym i umrzeć na krzyżu miłości. Gdy słyszycie Moje Słowo, 

wydaje się wam, że jest to pierwsze pouczenie, jakie otrzymuje wasz duch, ponieważ nie zrozumieliście 

poprzednich lekcji. Dziś przychodzę na nowo w poszukiwaniu chorych, którzy wszyscy są Moimi 

dziećmi, bo wszyscy jęczycie w tej dolinie zadośćuczynienia i wasze lamenty docierają do Mnie. 

3 Kiedy ból staje się bardzo silny, wtedy człowiek przypomina sobie o Bogu - jakkolwiek obojętny i 

zimny był wobec Mojej nauki - kieruje swoje oczy ku Mnie, pragnąc Mojego miłosierdzia, i w rozpaczy 

zanosi tę modlitwę: "Panie, dlaczego nie dajesz mi tego, o co tak bardzo Cię proszę? Jeśli nie możesz 

wysłuchać mego błagania, skróć moje dni na ziemi, bo nie jest pożyteczne być na niej tylko po to, by 

cierpieć." Jak wiele ignorancji pokazujesz, gdy mówisz tak do swojego Ojca, który jest cała miłość do 

swoich dzieci! 

4 Dlatego wyprowadzam was z ciemności niezrozumienia z Moją nauką w tym czasie, żebyście 

nawet w największym bólu nie zeszli z drogi światła. Wkrótce zrozumiecie, że nie stworzyłem was dla 

bólu, bo cierpienie nie pochodzi ode Mnie, lecz od was. Teraz musisz przejść całą drogę, aby odzyskać 

światło i czystość, które pozostawiłeś w strzępach na cierniach ścieżki. 

5 To prawda, że wasze życie jest jak wzburzone morze, w którym chwilowo boicie się zatonąć. Ale 

skoro upadliście tak nisko z powodu waszych niedoskonałości, wierzcie przynajmniej w Moją obecność i 

Moją moc w tych chwilach, kiedy wasze próby są bardzo ciężkie. Nie dawajcie Mi okazji, abym mówił do 

was tak, jak to uczyniłem do Moich uczniów drugiej ery, którzy podróżowali ze Mną w łodzi, a widząc 

spienione morze i śpiącego Jezusa, rzekli do Niego pełni strachu i udręki: "Mistrzu, ratuj nas; giniemy". 

Wtedy Moja odpowiedź była taka: "O wy, małej wiary!" 

6 Umiłowani, zgłębiajcie Moją naukę, kierujcie swoim życiem według przykładów tych uczniów, bo 

i wy staniecie się uczniami. Pamiętajcie, Moje dzieci, że od roku 1950 nie usłyszycie już tego słowa. 

Użyjcie go teraz, aby was oczyścił i abyście już nie byli na drodze grzechu. 

7 Moja ofiara miłości w Drugiej Erze pokazała wam, jak zmyć plamy, które nosicie na swoim ciele i 

duszy, nawet te, które Sodoma i Gomora pozostawiły wam w spadku. Ja poświęciłem się dla pouczenia 

ludzi, aby wskazać im drogę posłuszeństwa i miłości, na której mogą dostąpić zbawienia. 
Jest to odniesienie do głównego grzechu Sodomitów, perwersji seksualnej i jej ciągłego wpływu aż do obecnego 

czasu. 

8 Teraz, gdy udzieliłem wam niezliczonych nauk, jesteście wyposażeni, by zbawić siebie i oczyścić 

siebie. Zapowiedziałem wam wtedy, że powrócę między ludzi, i oto jestem w spełnieniu Mojej obietnicy. 

9 Jeśli wszyscy, którzy słyszą to słowo, nie czują Mojej obecności, to dlatego, że ich materializm, 

ich grzech i idee zakorzenione w ich umysłach oddzielają ich od Mistrza. Ale wystarczy chwila skruchy, 

aby poczuli mnie w swoim duchu. Światło Mojej miłości oświeci ich jak Piotra, gdy w odpowiedzi na 

pytanie Mistrza wyznał boskość Jezusa. Położą kres swojej niegodziwości, będą patrzeć z przerażeniem na 

swoją przeszłość i rozpoczną nowe życie - czyste, użyteczne i godne. Dlatego mówię wam, aby nie 

osądzać waszych braci, gdy przychodzą do was z ich ciężarem grzechów i wad. Nie odrzucajcie ich, bo 

ten zamiar byłby podobny do zamiaru grupy, która złapała kobietę na cudzołóstwie i przyprowadziła ją 

przed Jezusa, aby sprawdzić Moją sprawiedliwość. Jakże surowej lekcji udzieliłem tym, którzy uważali się 

za wolnych od grzechów w porównaniu z cudzołożnicą, gdy powiedziałem im: "Kto uważa się za wolnego 

od grzechów, niech pierwszy rzuci kamieniem w tę kobietę", a oni wycofali się zawstydzeni. 

10 Jakże wyrozumiali, szczerzy i pokorni musicie być, jeśli nie chcecie, bym was nazwał obłudnikami 

jak faryzeusze, których nazwałem grobami pobielanymi - pięknie przygotowanymi na zewnątrz, a 

nieczystymi wewnątrz. 

11 Moje spojrzenie jest poszukujące i przenika do głębi twego jestestwa i do najskrytszych 

zakamarków twego serca. Miłosierdzie moje gotowe jest zapisać wasze uczynki w księdze waszego życia, 

która będzie księgą waszego sądu. Upewnij się, że zapisuje tylko dobre uczynki, wtedy pokój, który twój 

duch uzyskuje dzięki nim, będzie zapowiedzią wielkich nagród w życiu duchowym. 
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12 Dziś pamiętacie ten dzień, kiedy Jezus był oskarżony przez ludzi, i kiedy nawet dzieci, za 

przykładem dorosłych, wołały w swej niewinności: "Ukrzyżuj Go!". 

13 Stanąłem przed sędziami i wielka była radość wśród tych, którzy pragnęli mojej śmierci, gdy 

zostałem skazany na ukrzyżowanie. Jak baranek idący na ofiarę, pokornie zgiąłem kark i przyjąłem 

męczeństwo, jak jest napisane. 

14 Dziś znów staję przed Moimi sędziami. Pokazuję wam Moją prawdę, abyście mogli ją zbadać i 

osądzić, a wiem, że znajdziecie w niej wady, których ona nie ma, aby ją potem potępić. Osądzajcie Moje 

dzieła, ale zostawcie w pokoju tych wszystkich, przez których dałem wam Moje słowo. 

15 Są wśród was duchy, które od najdawniejszych czasów i w łonie Izraela aż do waszych dni na 

ziemi oczyszczały się ze swoich wielkich wad, aby być czystymi, gdy zamieszkają w sferze duchowej. To 

są ci, którzy wierzą w Moją Obecność na tym świecie. 

czas uwierzył, i to oni będą tymi, którzy zapytają prześladowców Mojego Dzieła: "Z powodu jakich 

niedoskonałości sprzeciwiacie się tej nauce?". Tak jak za jego czasów Piłat zapytał tłum: "O co oskarżacie 

tego człowieka?". - Mój głos zamilknie, tak jak zamilkły usta Jezusa przy tej okazji, i pozwolę, aby - 

podczas gdy jedni osądzają Moje Słowo - inni go bronili, bo z tej walki wybuchnie światło. Moje 

miłosierne spojrzenie obejmie wszystkich, a Moje przebaczenie będzie również dla wszystkich. 

16 Zostałem postawiony przed Annasza i Kajfasza, aby być oskarżonym, a następnie przed Piłata i 

Heroda, aby być osądzonym. Zaprawdę powiadam wam, w tym czasie dzieło Moje, Słowo Moje, stanie 

przed Wysoką Radą, a potem przed nowym Piłatem, aby być osądzone. Będą urzędnicy państwowi, którzy 

wierzą w Moją nową proklamację i w to poselstwo; jednak z obawy przed światem będą milczeć i 

pozwolą, aby Moja nauka i Moi naśladowcy byli prześladowani, podczas gdy oni umyją od tego ręce, ale 

nie od plam, które nałożyli na swoje dusze. 

17 Nowy krzyż będzie mi dany w Trzeciej Erze. Nie będzie to widoczne dla śmiertelnych oczu, ale z 

jego wysokości prześlę Moje orędzie miłości do ludzkości, a Moja krew, która jest duchową esencją 

Mojego słowa, przemieni się w światło dla ducha. 

18 Ci, którzy mnie osądzili w tym czasie, dziś przynoszą światło do serc mężczyzn z ich ducha 

skruszony, aby naprawić swoje błędy. 

19 Aby Moja Nauka zatriumfowała nad niegodziwością ludzi, musi być najpierw ubiczowana i 

wyszydzona jak Chrystus na Kolumnie św. Marcina. Z każdej rany musi wypłynąć Moje światło, aby 

rozświetlić ciemności tego świata bez miłości. Konieczne jest, aby Moja niewidzialna Krew spadła na 

ludzkość, aby wskazać jej raz jeszcze drogę do jej odkupienia. 

20 Krzyż, który teraz na mnie kładziecie, jest cięższy niż ten z Drugiej Ery. Wtedy nie znaliście 

Chrystusa, teraz wszyscy Go znacie, a jednak potępiacie Go. Tym razem nie zobaczysz Jezusa 

przechodzącego przed twoim domem, dyszącego pod ciężarem krzyża. Nie ujrzycie Mojego Ducha 

obciążonego ciężarem waszych grzechów. Usłyszycie jednak Mój głos mówiący do was: "Pragnę, 

człowieczeństwa"; ale Moje pragnienie będzie pragnieniem miłości. 

21 Maryja, kochająca Matka Jezusa, nie połączy swoich łez z plamą krwi swojego ukochanego Syna, 

ale za waszą niewdzięczność ześle wam z Królestwa Niebieskiego swoją czułą miłość jako Matka 

Wszystkich. 

22 Nie upadnę na drodze do Mojej nowej Kalwarii, dlatego nie będzie konieczne, aby przyszedł mi z 

pomocą ktoś inny, bo jestem mocny między mocnymi. Jednak Moje spojrzenie będzie szukało Moich 

uczniów, oczekując od nich wierności, jak to było w przypadku Mojego apostoła Jana. 

23 Błogosławiony jest ten, kto umie właściwie odczytać to, co Mistrz powiedział do was w tej 

godzinie pamięci. Błogosławieni jesteście wy, którzy słuchaliście Boskiego Mistrza w tym czasie w Jego 

naukach o pamięci. Gęsta ciemność, którą tworzy grzech ludzkości, jest dla Mistrza okazją do przyjęcia 

krzyża męczeństwa i ponownego przebycia drogi cierpienia. 

Żyjecie teraz w Trzeciej Erze i nadal podajecie swojemu Panu kielich goryczy; ale ja pokornie go 

przyjmuję, aby dać wam inną lekcję miłości. Po Moim Obliczu spływają krew i łzy, które wylewam z 

miłości do was, a gdy słyszycie Moje słowa, spływają na was również łzy, wymuszając od was 

opamiętanie i skruchę. Ten płacz oczyszcza was i przybliża was do mnie. 
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24 Wy, kobiety, które odpokutowałyście za swoje winy, bądźcie dobrej myśli, bo wasze zło zostanie 

od was odjęte, abyście były mocne na drodze życia. Poszliście za Magdaleną, ale po upadku żałowaliście. 

Bądźcie silni, odżywiajcie się na duszy i ciele, i bądźcie cali. 

25 Przyszedłem do grzeszników, a nie do sprawiedliwych; nie bądźcie więc zgorszeni. Kocham 

wszystkie Moje dzieci, zdrowe i chore, czyste i splamione, i troszczę się o wszystkie. Jedno serce prosi 

Mnie o światło dla swoich dzieci, inne wstawia się za swoją chorą matką, a Ja wszystkim udzielam 

Mojego miłosierdzia. 

26 Jeśli dużo płakaliście, pocieszajcie się; jeśli inni z was proszą Mnie o czułość, aby płakać nad 

waszymi grzechami, przyjmijcie je i uspokójcie się, bo płacz jest także ulgą i pokojem dla serca 

obciążonego wyrzutami sumienia i winą. 

27 Pamiętaj: Gdy ofiara została dokonana, a ci, którzy Mnie prześladowali, sądzili, że światło, które 

oświecało drogę Moich uczniów, zgasło na zawsze i że wraz z uciszeniem Mojego głosu wszystko się 

skończy, ujrzeli w sercach tych, którzy poszli za Mną, niegasnący promień tego światła wieczności, które 

nigdy nie gaśnie. Bo gdy jedni źle Mnie oceniali, inni Mnie kochali, a ponieważ wiedzieli, że mają iść za 

Mną, oczekiwali - gdy im obiecałem, że przyjdę ponownie - czuwali i modlili się o mój powrót, a przy 

wszystkich moich przejawach odczuwali moją obecność. 

28 Tak samo będzie w obecnym czasie. Ci, którzy przeniknęli sedno Mojej Nauki, będą nadal czuwać 

i z czcią oczekiwać wypełnienia Moich słów, podczas gdy inni zapomną o miłości, jaką im okazałem i o 

Mojej gorliwości, by ich odkupić. 

29 Widzę ból, który jest w każdym sercu, i podczas gdy usta milczą, bo nie mogą wyrazić słowami 

tego, co czują, duch powstaje i obcuje ze Mną. - Bardzo blisko twojego serca, Duch Ojca pulsuje, strzeże 

cię i błogosławi cię. Ponadto, umacniam waszą odwagę, osuszam wasze łzy i błogosławię was wszystkich, 

którzy zgromadziliście się dzisiaj, aby usłyszeć głos Ojca, który powiedział wam, że po roku 1950 nie 

będziecie już słyszeć Jego słowa poprzez ludzki umysł. 

Jesteście podobni do Moich apostołów z Drugiej Ery, bo oni też wiele Mnie słuchali. Noście Moje 

słowo w waszych sercach, abyście mogli je przekazać tym, którzy nie usłyszeli Mnie przez głosiciela. 

30 Wy na ziemi wspominacie pewne czasy i dni, które przypominają wam wielkie czyny waszego 

Mistrza w jego drodze przez świat, a Ja jestem z wami Moją istotą i Moją obecnością w chwilach, kiedy 

wspominacie Moje dzieła. Ale tylko mężczyźni mają swoje wyznaczone dni, aby uroczyście obchodzić 

pamiątkę Mojej Męki. W duchowości nie świętuje się tych wydarzeń, ponieważ w wieczności nie ma 

(określonych) chwil czy dni; jest tylko jeden "dzień", który trwa i nigdy się nie kończy. Ale Moje Boskie 

dzieła są obecne w duchu sprawiedliwych, którzy żyją blisko swego Stwórcy, a adoracja, jaką oddają 

swemu Ojcu, nie jest tylko w pewnych momentach, ale zawsze. 

31 O uczniowie, wy, którzy uczestniczyliście w Mojej uczcie i spożywaliście chleb życia wiecznego, 

za którym tęsknił wasz duch! Wierzycie, że umieram co roku i powstaję z martwych, ale to tylko w waszej 

wyobraźni, bo ja żyję w wieczności. Wierzycie, że Mój Duch zstępuje do czeluści występku i miejsc 

pokuty, aby przynieść światło tym, którzy są zagubieni, a Ja wam mówię: Jeśli tego pragniesz, jeśli Mnie 

o to prosisz, Ja to uczynię, bo zawsze udzielam Moich łask, aby zagubieni znaleźli drogę do swego 

zbawienia. Moje spojrzenie zawsze spoczywa na tym, który nosi swój łańcuch zadośćuczynienia, a Mój 

Duch jest wiecznie obecny we wszystkich światach i na wszystkich poziomach, nie czyniąc w nikim 

różnicy z powodu jego większej lub mniejszej wiedzy czy dojrzałości duchowej. 

32 Wiedzcie, o moi nowi uczniowie, że wasz hołd i cześć oddawana Panu mają być nieustanne, bez 

czekania na określone czasy czy dni, aby je złożyć, tak jak nieustanna jest miłość waszego Ojca do was. 

Ale jeśli chcesz wiedzieć, jak codziennie wspominać Moje dzieła miłości, nie popadając w fanatyzm, 

powiem ci: Twoje życie powinno być nieustannym hołdem dla Tego, który stworzył wszystko, miłując się 

wzajemnie. 

33 Postępujcie tak, a Ja wam udzielę tego, o co Mnie pokornie prosicie: aby odpuszczone wam 

zostały wasze przewinienia. Pocieszam was i daję wam ulgę; ale mówię wam: Gdy odkryjecie swoje winy, 

a sumienie was osądzi, módlcie się, naprawiajcie swoje błędy, uzbrójcie się w siłę, abyście nie popełnili 

ponownie tego samego grzechu i nie musieli wielokrotnie prosić Mnie o przebaczenie. Moje Słowo uczy 

was, abyście mogli wznieść się i dać dostęp do światła i uduchowienia. 
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34 Ta nauka jest ścieżką, która prowadzi was do mnie. Czy chcesz cieszyć się obiecanym 

królestwem? - Przypominam ci o przymierzu, które zawarłeś ze Mną na wieki, i ożywiam je na nowo, aby 

to przymierze nie zostało zerwane. Pytam was, mężowie Izraela: Czy chcecie wejść do życia wiecznego i 

być ze Mną? - Odczujcie Mnie teraz, gdy potwierdzam i wypełniam proroctwa i uczę was z cierpliwością, 

aby w przyszłości każde słowo, które wyjdzie z waszych ust, zrodziło się z waszego ducha, przygotowane 

wcześniej przez Moją miłość, i przemieniło się w dzieła miłosierdzia dla waszych braci. 

35 Zacznij miłować bliźniego swego, znoś cierpienia swoje z uległością, pracuj na swój chleb w pocie 

czoła. Kochajcie się tak, jak Ja was kocham i czuwajcie nad tym narodem, który wybrałem spośród 

wszystkich i który nazwałem "perłą", w której złożyłem Moje dary łaski. 

36 Nie zachowuj się jak Tomasz, kiedy poddaję cię próbie, nie proś Mnie, abym pozwolił ci włożyć 

palce w ranę na moim boku, abyś uwierzył. Jeśli mam dać ci nauczanie, które sprawia, że twój duch drży, 

nie oceniaj mnie źle, nie wątp, abyś potem nie płakał z powodu wyrzutów sumienia. Wasze życie jest 

bowiem drogą prób i cudów, boleści, a potem radości, na której duch kształtuje się na drabinie do 

doskonałości. 

37 Nie bądźcie jak Piotr, nie zapierajcie się Tego, który z tak wielką miłością przekazał wam swoją 

naukę, ani nie wstydźcie się należeć do tego ludu i posiadać dary duchowe, które wam powierzyłem, bo 

wtedy się Mnie zaprzecie, nie trzy razy, jak ten uczeń, ale tysiąc razy po tysiąckroć, bo się rozmnożyliście 

i wasz brak wiary będzie miał wpływ na inne narody. 

38 Czuwajcie, aby Moja Sprawa nie została zdradzona i aby ziarno Judasza nie zakiełkowało w 

sercach, a kiedy nadejdzie godzina przebudzenia dla tych serc, nie uwierzą w swoim zamęcie, jak ów 

uczeń, że śmierć fizyczna uwolni ich od wyrzutów sumienia spowodowanych popełnionym występkiem. 

Bo inaczej wejdą w duchową dolinę, nie znajdując spokoju dla swego ducha, który nigdy nie umiera. 

39 Zobacz, jak pokazuję ci prawdziwe życie, kiedy zbliżam się do ciebie i daję ci odczuć Moją 

obecność. Lecz niewielu jest tych, którzy chcą to wiedzieć, reszta z was stopniowo umiera z braku wiary, 

ponieważ nie uwierzyliście we Mnie, gdy stałem się człowiekiem w Drugiej Erze. Dzisiaj znowu wątpicie 

w Moje Słowo i w Moje jawne dzieła i wystawiacie Mnie na próbę, chociaż przyszedłem tylko po to, aby 

was podnieść do życia duchowego i zapoznać was z prawdą. 

40 Mój Duch przeżywa Mękę, która się nie kończy. W każdej chwili jest On wywyższony na krzyżu, 

a korona cierniowa ściska Moje skronie. Otwierają się moje rany i zostaję na nowo ofiarowany, abyście w 

moim przykładzie odnaleźli lekcję miłości do braci i żyli wiecznie. 

41 Dziś przychodzę do was w duchu i mówię wam, że Ja żyję wiecznie, podczas gdy wy wiele razy 

umieraliście, bo choć macie Mnie wokół siebie i słyszeliście Moje słowo, nie umiecie przyjąć go do swego 

serca, tak jak czyni to gleba, gdy zostaje naruszona przez siewcę i wspiera kiełkowanie ziarna. Dlatego 

Moje nasienie miłości nie wydało owocu stokrotnego i nie rozmnożyło się, jak jest Moją wolą. 

42 W tym czasie sądzę żywych i umarłych. Światło Mojej miłości wlewa się do każdego ducha i na 

wszelkie ciało. "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni". Błogosławieni pokorni, 

albowiem oni będą zbierać chwałę i uwielbienie. 

43 Gdy nadejdzie czas, powstańcie, umiłowany ludu, i uczyńcie Moje święte Słowo namacalnym dla 

waszych braci. Rozproszycie się po całym świecie jako dobrzy uczniowie, a ta nowa Ewangelia, którą 

wam zostawiam, będzie się szerzyć. To światło, które emanuje z Szóstej Pieczęci, oświeci ludzkość tego 

czasu, a wraz z nim zostaną wyjaśnione tajemnice. Moja nauka zakorzeni się w różnych narodach, a 

wszystko, czego ludzie nie odkryli, poznają dzięki światłu, jakie daje siedem pieczęci. Będziesz jednak 

mówił o tych naukach, które otrzymałeś, i pouczał ludzi o wypełnianiu Moich przykazań. 

44 Kiedy Moje dzieci wnikną w sedno Moich nauk, zrozumieją, że Moją Wolą było zjednoczenie się 

z ludźmi z ducha w ducha, że powróciłem do nich, ponieważ Moje Przymierze jest nierozerwalne. 

45 Nikt nie może nazywać się żywym, kto nie zna Mojej prawdy, ani uczniem, kto dopuszcza się 

czynów przestępczych, choć ma takie pouczenie. Przyszedłem, aby przywrócić duchy, które zgubiły drogę 

i uwolnić je od ignorancji i grzechu. 

46 Oczyszczajcie się jak Magdalena i żyjcie dla Mojej służby. Ona nawróciła się z miłości i skruchy. 

Ponieważ świat nie obudził się na Moją miłość, uczcijcie Mnie (przynajmniej) wy, którzyście Mnie 

usłyszeli, wypełniając przykazanie, które wam mówi: "Miłujcie się wzajemnie". 
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47 Narody będące dziś w stanie wojny są "głupimi pannami", które nie chciały czuwać, a kiedy 

Oblubieniec pojawił się i zapukał do ich drzwi, spały. Ten lud (tutaj) poczuł mnie i dlatego osiągnął, aby 

utrzymać pokój. 

48 Byłem twoim sługą, aby nauczyć cię pokory. Ilekroć prosiliście Mnie sprawiedliwie, Ja wam to 

dawałem; wasza wola jest Moją; prosiliście Mnie, aby wam nie brakło żywności, abym oddalił brak od 

waszego domu, a Ja wam daję to, co konieczne. Udzielam ci wszystkiego bez twojej prośby, bo Ja jestem 

twoim Ojcem i kocham cię. Jaki ból może dręczyć dziecko, którego nie odczuwa ojciec? Kto z was nie 

przyniósł chleba do ust swoich, jest bez ubrania, lub kto nie ma dachu nad głową? - Ja czuwam nad 

wszystkimi Moimi dziećmi. Czyste powietrze odżywia cię, pola oferują ci swoje nasiona i owoce, aby cię 

nakarmić. Nie zabrakło źródła, które przyniosłoby wam swoje wody, aby ugasić wasze pragnienie. Dałem 

człowiekowi inteligencję, aby szukał środków do życia i żył dostatecznie, odkrywając w przyrodzie to, co 

jest konieczne dla jego dobrobytu. Zrozumcie, że to nie wy stworzyliście istoty i podtrzymujecie ich życie, 

lecz Ja, który was kocham i wyznaczam każdemu stworzeniu jego przeznaczenie. 

49 W tym czasie, kiedy objawiłem się w duchu, aby dać wam Moje pouczenie, mówię wam: 

Wypełnijcie Trzeci Testament, który wam zostawiam. Niech twój duch przyjdzie do Mnie z pośpiechem, 

przyjmij Moją łaskę, aby Moje światło zajaśniało w tobie, a "Słowo" było na twoich ustach. 

50 Obmyjcie się waszymi łzami zadośćuczynienia i pokuty. Zwiększ swoje zrozumienie poprzez 

modlitwę, aby twoje wnioski były poprawne. Wtedy odczujesz na sobie światło Mojego natchnienia, a 

twoja radość będzie niezmierna. Po otrzymaniu tego Boskiego natchnienia wyruszycie, by mówić do 

swoich braci o Moim Dziele i zaprawdę powiadam wam, wasze słowo będzie świadectwem prawdy. 

51 Dałem wam poznać Moją naukę przez słowo, które było głoszone ustami wielu głosicieli, we 

wnętrzu wielu miejsc spotkań, w jednym i tym samym duchowym znaczeniu i w jednej i tej samej formie, 

i które (we wszystkich) wyznaczało tę samą drogę i wskazywało ten sam cel. 

52 Nikt z tych, którzy mnie słyszeli w tym czasie, nie może powiedzieć, bez kłamstwa, że mnie nie 

zrozumiał, bo każdy, kto został powołany, został przygotowany wcześniej. Moje Słowo jest Bożym 

skarbem, którego nie chcę, abyście zatrzymywali tylko dla siebie. Nie stań się bogatym skąpcem, bo 

inaczej, myśląc, że masz dużo mądrości, nie będziesz miał nic. Zaprawdę powiadam wam: samolubstwo 

jest ciemnością, a ciemność w duszy jest niewiedzą. 

53 Szczegółowa i jasna jest Moja nauka w Trzeciej Erze, pouczenie, które Eliasz wyjaśnia wam 

swoim słowem, a które ponadto wasi bracia duchowi* ułatwiają zrozumienie swoimi radami, abyście nie 

żyli w błędzie. Który z Moich uczniów, otrzymawszy tę naukę, będzie mógł czuć się zbyt słaby, aby 

wypełnić Mój nakaz zaniesienia tego poselstwa ludziom? 
Chodzi tu o duchy opiekuńcze, które również mogły się ujawnić poprzez swoich protegowanych. 

54 Chcę, abyście poznali wszystkie środki i sposoby praktykowania czynnej miłości, abyście nie 

mówili do Mnie: "Ojcze, jak możesz chcieć, abym dzielił się z bliźnim moim chlebem lub moimi 

pieniędzmi, skoro jest ich tak mało?". - Jeżeli nie wiecie jak praktykować miłosierdzie, nie możecie 

pouczać swoich braci w tych naukach. 

55 Zaprawdę powiadam wam, jeśli przy wielu okazjach wasze ręce są puste w obliczu 

potrzebujących, to jednak wasz duch zawsze znajdzie w sobie coś do dania. Jeśli nie masz nic 

materialnego, czym mógłbyś się podzielić z braćmi, niech twój duch ofiaruje z tego, co posiada. 

Uświadomcie sobie jednak, że jeśli konieczne jest, aby wasza dobroczynność polegała na rzeczach 

materialnych, nie możecie uchylać się od wypełnienia waszego obowiązku, mówiąc, że wystarczyła dobra 

intencja. Uczcie się od waszego Ojca, który daje wam wszystko, zarówno dla ducha, jak i dla ciała. Uczcie 

się od Jezusa, który nauczył was dawać wszystko z miłości do braci. 

56 Nieś swój krzyż z cierpliwością i miłością, abym mógł ci powiedzieć: Bądźcie błogosławieni! 

w sercu niektórych Moich dzieci widzę rozpętane burze i mówię im: czuwajcie i módlcie się, bo burza 

minie i na nowo ujrzycie tęczę pokoju jaśniejącą; jestem z wami przez całą drogę; jestem z wami przez 

całą drogę; jestem z wami przez całą drogę 

57 Jutro, gdy ucisk ogarnie ludzkość, będziecie dziękować, bo dzięki próbom, które dziś 

przechodzicie, udało wam się wzmocnić ducha. Gdybyście mogli zobaczyć obrazy bólu, głodu i nędzy, 
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które istnieją milionami w narodach ogarniętych wojną, nie śmielibyście narzekać; i zaprawdę powiadam 

wam, choć wielu z tych waszych braci nie błogosławi Mnie, to przynajmniej nie bluźni! 

58 Czuwajcie i módlcie się, uczyńcie się godnymi Moich dobrodziejstw i zniszczcie modlitwą 

wszystko, co powoduje ludzką deprawację. 

59 Po chaosie, który się zbliża, ludzie będą szukać Mojej Ojcowskiej miłości i znajdą Mnie w 

oczekiwaniu na wszystkie Moje dzieci. W Trzeciej Erze bowiem cała ludzkość mnie rozpozna i wszyscy 

zjednoczą się duchowo w tym samym uwielbieniu Boga. 

60 Ludzie zachowywali się jak syn marnotrawny, ale kiedy roztrwonili nawet ostatnią resztkę 

swojego dziedzictwa, przypomną sobie o swoim Ojcu i wrócą do Niego. 

61 Ostrzegam was wszystkich Moim proroczym słowem. Słuchajcie go i rozpowszechniajcie go, 

abyście jutro, gdy zobaczycie, że się wypełnił, mogli rozpoznać, że to wasz Ojciec was nauczył. 

62 Jakże daleka jest ludzkość od duchowej walki, która się na niej toczy! Ileż dzieci Moich, których 

usta nigdy nie wypowiedziały Mojego imienia, zdziwi się, gdy usłyszy, że jest ono wszędzie wychwalane! 

63 Mówię wam, abyście wymawiali Moje imię tylko wtedy, gdy uznacie to za konieczne, abyście 

mogli nauczyć waszych braci czci dla Ojca. 

64 Gdy zobaczysz, że wszelka moralność, cnota i sprawiedliwość odeszły od świata, jego odnowienie 

wyda ci się niemożliwe; ale właśnie w tym objawi się wielkość Mojej Nauki. 

65 Niech Moja nauka zakwitnie w waszych sercach. Patrzcie na siebie nawzajem z miłością, 

pomagajcie sobie w waszych duchowych zadaniach, wspierajcie się nawzajem w próbach. 

66 Gdy się przygotujecie, wypełniając Moje Prawo, dam ludzkości znaki, które ujawnią wasze 

zjednoczenie. 

67 Kiedy zostaniecie wyposażeni, aby wasi bracia mogli odczuć w swoich sercach pragnienie życia 

na łonie tego ludu? Zrozumcie, jak poważne jest zadanie i odpowiedzialność tych, którzy Mnie usłyszeli w 

tym czasie Mojego przejawienia się poprzez ludzki umysł. 

68 Miłujcie się wzajemnie, a ujrzycie wielkie tłumy idące za wami, bo ludzie tylko czekają na 

przykład prawdziwego miłosierdzia i miłości, aby pójść za Moją prawdą. Gdy będziecie zbierać wiarę w 

sercach waszych braci, odczujecie Moją miłość w waszej istocie, a dla waszego ducha nie będzie wtedy 

większej nagrody niż pokój. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 50  
1 Jak skowronek, który rozpościera swoje skrzydła, aby okryć swoje młode, tak Moja miłość 

rozpościera się nad tobą. 

2 Ten głos, który was wzywa, jest głosem Boskiego Mistrza, to słowo pochodzi od Tego, który 

stworzył wszystkie rzeczy. On, który ma moc czynienia wszystkiego, zamieni kamień twojego serca w 

sanktuarium miłości i wzniesienia, i rozpali światło tam, gdzie była tylko ciemność. 

3 Niektórzy z was zostaną przemienieni i wyposażeni przez Moją Naukę, aby iść na poszukiwanie 

tych, którzy zagubili się na pustyni, bo tak właśnie widzę życie ludzkie - jako pustynię. Niektórzy czują 

się osamotnieni pośród milionów dusz, łakną pragnienia i nie mają nikogo, kto by im podał odrobinę 

wody; tam poślę Moich nowych apostołów. 

Pragnę, aby Moje imię znów było wypowiadane przez niektórych z miłością, a przez innych słyszane 

ze wzruszeniem. Chcę, by poznali ją ci, którzy jej nie znają. Są mężczyźni, starcy, kobiety i dzieci, którzy 

nie wiedzą nic o Moim istnieniu. Pragnę, aby wszyscy mnie poznali i wiedzieli, że we mnie mają 

najukochańszego Ojca, aby wszyscy mnie słyszeli i kochali. 

4 Powinniście się przygotować, gdyż bardzo bliska jest chwila, gdy Ja dam się odczuć w waszym 

duchu. Przyjdę do was i zapukam do drzwi każdego serca: Błogosławiony, który wie, jak dać Mi 

schronienie. Jednych będę prosił o chleb, drugich o wodę, jak to wam przepowiedział mój uczeń Jan: "Oto 

stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim 

wieczerzał, a on ze Mną." 

5 Zrozumcie, że nie o rzeczy materialne będę was prosił, lecz o uczynki miłości waszego ducha. 

Albowiem Mój głód i Moje pragnienie jest dla was, abyście się wzajemnie miłowali i żyli w pokoju. 

6 Pozwólcie Mojej miłości zakiełkować w waszych sercach i ugasić nią pragnienie, które trawi tę 

ludzkość. 

7 Nie znudziło mi się czekanie na ciebie; ty jednak znudziło ci się tyle wędrowania, bo uczyniłeś 

swoją (ewolucyjną) drogę długą. Niech się nikt nie lęka iść za Mną, bo Ja będę mu laską. 

8 Walczcie, aby ludzkość mogła się uduchowić. Kiedy zobaczysz, że to zrealizowane, będziesz się 

radować i dziękować Ojcu. Jeśli jednak nie jest wam dane tego doświadczyć, nie bójcie się, pozwólcie 

zasiać ziarno. Bo jeśli nie zbierzesz owoców tutaj, zbierzesz je w życiu, które cię czeka. Jak będzie 

wyglądało to życie? - Nie martwcie się, wierzcie w to, bo jest nieskończenie piękniejsze i doskonalsze niż 

to, w którym żyjecie dzisiaj. W waszym języku nie ma słów, które mogłyby opisać lub wyrazić Boskość, i 

gdybym opisał wam to życie w jakiejkolwiek formie, nie potrafilibyście go ani duchowo uchwycić, ani 

zrozumieć. W każdym świecie i na każdym poziomie, który osiągniesz, powiem ci to, co musisz tam 

wiedzieć. Mam jednak wiele do objawienia wam na tym świecie, abyście mogli wznieść się do tych, 

którzy was oczekują, nie potykając się o przeszkody na drodze. 

9 Chcę, aby człowiek zdobył mądrość bycia pokornym i jednocześnie miłosiernym. Zobacz, jak 

wielu, przez małą wiedzę, stają się próżne, czują się wielcy, chwycić berło, i koronować się przed swoimi 

braćmi. Bądźcie pokornego serca, bądźcie prości i uprzejmi, a ukoronuję was, ale nie próżnościami 

ludzkimi. Nie ma potrzeby, aby ludzkość widziała tę nagrodę. - Nie szukajcie nagród wśród ludzi, którzy 

mają dość mało, aby dać ci. Szukajcie, że On, który jest wszelką sprawiedliwość i posiada wszystko może 

zrekompensować Ci. 

10 Nie zwlekajcie w waszej podróży życiowej, nie cofajcie się w rozwoju. Zastanów się, ile cierpień i 

niepowodzeń doprowadziło cię do tego miejsca. Rybak serc uwolnił was i doprowadził do 

bezpieczeństwa; nie plugawcie się na nowo. 

Posłałem was na ziemię, abyście odpokutowali za wasze przewinienia, a nie żebyście je mnożyli. Nie 

myślcie - bo widzicie, że przebaczam wam każdy wasz występek - że Moja sprawiedliwość nigdy nie 

może przyjść do was i zmusić was do przebudzenia się z waszego snu o wielkości. Niech pokój Mojej 

miłości objawi ci to wszystko, co Moja Wola chce, abyś poznała, aby nie przemawiał do ciebie ból Mojej 

sprawiedliwości. 

11 Uczcie się, korzystajcie z Boskich instrukcji i niech staną się one działaniem. To będzie najlepszy 

sposób, aby udowodnić, że nauczyłeś się ode mnie. Lecz jeśli zapytam was, co zrobiliście z Moją miłującą 

nauką, mam nadzieję, że nie odpowiecie, że nie zrozumieliście tego, co usłyszeliście, i że wszystko jest 
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wam nieznane. Gdybyście wy, którzy słyszeliście Moje słowa, swoimi uczynkami udowodnili, że Moja 

miłość i Moja sprawiedliwość są fałszywe, jakie ziarno pozostawilibyście na ziemi? 

12 W tej chwili Moją wolą jest, abyście modlili się za narody świata, za waszych braci w ludziach, a 

Ja obiecuję wam, że zejdę do was wszystkich jak "skowronek "*, tak jak już zszedłem do was. 
* "Skowronek" stoi jako poetycki symbol Pana schodzącego do nas w swoim Wonie, aby nas zachwycić i chronić, 

tak jak skowronek zachwyca nas swoją pieśnią i chroni swoje młode skrzydłami. 

13 Z miłością i radością widzę, że wszyscy przygotowaliście się na przyjęcie Mnie, jedni przez swoje 

dobre uczynki, inni przez swoje cierpienie, a jeszcze inni przez duchową pokutę. Trzeba było pokonać 

cierniste drogi, aby dotrzeć do drzewa, na którym śpiewa słowik, którego pieśń daje pokój sercu. 

14 Kiedy wychodziliście na drogi życia, doświadczenia i rozwoju, szliście ze swoim dziedzictwem; 

ale teraz, kiedy słyszycie Mój głos, który zaskoczył was w połowie drogi, znajduję was bez dziedzictwa. 

15 Jakie dziedzictwo ma na myśli Mistrz? - To z ducha. Bo gdy jedni ją utracili, drudzy zamienili ją 

na próżność tego świata. Ale nadszedł moment, kiedy poczuliście potrzebę darów duchowych i nie 

znajdując ich w sobie, zaczęliście ich szukać z obawą w taki czy inny sposób. Dlatego często nazywam 

was synami marnotrawnymi, bo jesteście podobni do tego, o którym mówiłem wam w mojej 

przypowieści. 

16 W waszych sercach są wyryte ślady burz, które je przeszły, na waszych stopach są jeszcze świeże 

blizny pozostawione przez ciernie drogi, a w całym waszym jestestwie widzę trud życia, które teraz 

rozumiecie, że nie może być wieczne. 

17 Twój duch przeszedł przez długą noc bezsenności i łez, ale nadzieja, którą pokładałeś, gdy 

wyruszyłeś na poszukiwanie mnie, nie została zawiedziona. Bo piękny świt zaskoczył cię i oślepił na 

chwile twego ducha. 

18 Wreszcie syn marnotrawny, obecny w sercach wszystkich, którzy tworzą ten lud, powrócił do 

domu Ojca, usłyszał na nowo Jego głos i poczuł się ogarnięty nieskończoną miłością. Wstyd, że pokazał 

swoje podarte ubranie i stopy bez sandałów, zniknął, gdy poczuł na czole ojcowski pocałunek, jako 

dowód, że wszystko zostało przebaczone przez Ojca, który długo czekał na powrót Syna. 

19 Dlatego w tym dniu powiedziałem wam, że wszyscy przygotowaliście się na przyjęcie mnie i że 

staliście się godni mojej pieszczoty. Gdy odpoczęliście i ustały szlochy w waszych piersiach, wasz Ojciec, 

przemieniając się w Mistrza, dał wam swoje lekcje, abyście mogli zacząć wypełniać zadanie, dla którego 

zostaliście stworzeni i posłani na ziemię. 

20 Kto zwiększa swoją miłość do Ojca i staje się Jego uczniem, nie może następnie przegapić drogę. 

Wszystkim im pozwalam wejść do Mojego sanktuarium, aby widząc czystość i doskonałość, które w nim 

panują, nie odważyli się go nigdy zbezcześcić. 

21 Neofita wpada w radosne podniecenie podczas wykładów Boskiego Mistrza i wnikając w istotę 

Jego nauki, uświadamia sobie, że dziedzictwo, które myślał, że utracił na swojej drodze życia, zawsze 

było z nim. Jednak jego oczy tego nie widziały, a jego serce tego nie czuło, bo był głuchy, ślepy i nieczuły 

na swoje duchowe dary. Wzmocniony, pewny i ufny, pragnie - ponieważ kocha swego Stwórcę i czuje się 

przez Niego kochany - ponownie przemierzyć drogi, które pozostawił za sobą. Ale nie po to, by się 

zgubić, lecz po to, by je oświetlać, by usuwać ciernie, by szukać zagubionych wędrowców i wskazywać 

im kierunek do tego drzewa, gdzie sam odzyskał życie i wiarę. 

22 Błogosławieni są ci, którzy niestrudzenie szukają prawdy, a jeszcze bardziej ci, którzy znalazłszy 

ją, nie zatrzymują jej dla siebie, lecz przynoszą ją ludziom, aby jej światłem oświecali drogę swoich braci. 

23 Nazwałem was "robotnikami" i możecie nimi być w prawdzie. Dałem wam czas, nasiona, wodę, 

pola i narzędzia. 

24 Prosty jest symbol, w którym mówię do was, żebyście mogli zrozumieć wszystko, co chcę wam 

powiedzieć w tych naukach. 

25 Zostawiam na waszych duszach Moją rosę miłości, która czyni was płodnymi i pieści was. Ani na 

górach, ani w dolinach, ani na kwiatach nie pozwoliłem spłynąć tak wielkiej łasce, jak na ciebie. Moja 

miłość zawsze będzie wam towarzyszyć, ale to słowo, które obecnie wam daję poprzez pośrednictwo 

ludzkiego umysłu, nie będzie z wami na zawsze. 
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26 Słuchajcie Moich słów i zachowajcie je w waszych sercach. Gdybym nie dał ludzkości, że 

powrócę na ziemię jako nowy człowiek, jak tego pragnie i w co wierzy wielu, nie dam wam pozwolenia, 

abyście nadal słyszeli mnie w tej postaci po upływie wskazanego czasu, czyli pod koniec roku 1950. Dziś 

jeszcze nie wiecie, co mam dla was w planach po tym czasie. 

27 Wyposażę was, abyście uzdrawiali chorych, pocieszali wdowy i sieroty, nawracali grzeszników 

słowami autorytetu, uzdrawiali trędowatych i napełniali światłem duchowe ścieżki waszych braci. 

28 Na nowo zapisuję i zostawiam wam ziarno życia, miłości i uduchowienia. Nie traćcie dziedzictwa 

więcej w waszym życiu. 

29 Zostawiam wam Mój pokój, bo Ja jestem pokojem, który rozprzestrzenia się po świecie, jak 

skrzydła skowronka, który okrywa swoje młode w gnieździe. Kiedy będziesz duchowo jak skowronki 

pokoju? 

30 Pozwalam ci narodzić się w tym gnieździe miłości, gdzie nigdy nie brakowało ci pokarmu i gdzie 

Moja nauka napełnia twoje serce rozkoszą. Jesteś jeszcze słaby, skrzydła jeszcze nie urosły, upierzenie jest 

skąpe. Ale nadejdzie dzień, w którym poczujesz się wystarczająco silny, by wzbić się w powietrze, 

pokonać odległości i stawić czoła szalejącym burzom. Nie zachowujcie się jak ci, którzy chcieli opuścić 

gniazdo przed czasem i spadli na ziemię, bo nie wiedzieli jeszcze, jak bić skrzydłami. Czekajcie, aż 

wskażę wam drogę, a nie zbłądzicie. Jak wielkie stado skowronków rozproszycie się, zabierając ze sobą 

gałązkę oliwną jako symbol pokoju, a w listowiu drzew zbudujecie nowe gniazda. 

31 Pytacie Mnie, dlaczego przyszedłem do was w tym czasie, a Ja wam mówię: Czy nie jesteście 

świadomi tego wszystkiego, co dzieje się w waszym otoczeniu? Czy nie wiecie, że to, co się ostatnio 

działo na świecie i co się dzieje obecnie, jest zapowiedzią Mojego przyjścia i Mojej obecności wśród 

ludzi? 

32 Zobaczcie, jak wojna opanowała najbardziej rozwinięte narody, jak niegodziwość osiągnęła 

najwyższy stopień rozwoju. Kłamstwa są przyjmowane tak, jakby były prawdą; nauka, ujawniając 

ludzkości wielkie tajemnice, pozwoliła, aby były one wykorzystywane do niszczenia. A ileż to 

nieuczciwych działań świat usankcjonował jako dobre! Właśnie wtedy pojawiam się przed wami, aby 

oświecić wasze umysły i zatrzymać was w szaleńczym biegu ku przepaści. 

33 Przemawiam do was Moją odwieczną prawdą i mówię wam: Jeśli szukacie przyjemności i 

pragniecie nauki, znajdziecie u mnie prawdziwą naukę i prawdziwą rozkosz. 

34 Jakże mała jest wasza planeta, a jakże daleko żyjecie od siebie! Jak wiele niezgody jest w waszym 

świecie! 

35 Człowiek nie jest już ignorantem, jego rozwój duchowy i intelektualny jest wielki, dlatego jego 

odpowiedzialność w tej godzinie próby jest również bardzo wielka. Człowiek tego czasu może 

powiedzieć, że nie zna Moich praw i Mojej sprawiedliwości. Ale to nie jest prawda, bo on ma w sobie 

ducha światłości. Powodem (jego pogwałcenia Zakonu) jest to, że duch ulega pokusom i przyjemnościom 

świata, któremu kładzie swoje duchowe dary u stóp i przed którym zgina kark. 

36 Ludzkości, z miłości do was zstąpiłem i zmaterializowałem się w tej formie. Mój Duch zstępuje w 

otchłanie, a Moja pomocna dłoń wyciąga się, by ratować zagubione owce. Uczę was modlić się i prosić 

duchem, a nie ustami, bo to nie ciało powinno prosić, ale to duch wie, czego oboje potrzebują. Język, 

który wam dałem, abyście mogli porozumiewać się z waszymi braćmi. 

37 Język ducha jest poza waszym językiem i waszym myśleniem. Jak ciało może wyrazić to, co czuje 

duch? Zawsze będą to wyrażenia ubogie, i niedoskonałe te wyrażenia w modlitwie. Zawsze łza, która 

wypływa z twego oka, a której często nikt nie widzi, lepiej przemówi do Ojca - szloch, który dusi się w 

twej piersi, ból, który w milczeniu przynosisz Mi i który znosisz z cierpliwością, albo twoje dobre 

uczynki, których duchowa treść wznosi się do Mnie, jak kwiaty wydają zapach. 

38 Swoją obecność wśród was udowadniam faktem Mojego nauczania. Ktoś może powiedzieć: 

"Mistrzu, trudno jest wprowadzić Twoją Naukę w życie, a być może jest ona nieodpowiednia dla naszych 

materialistycznych czasów." Ale powiadam wam, że to samo mówiono o Moim Słowie w Drugiej Erze, a 

jednak właśnie poganie i bałwochwalcy byli tymi, którzy najszybciej się do niego nawrócili. 

39 Tak jak zapowiedziałem wam te czasy wielkich cierpień, tak samo mówię wam, że gdy skończy 

się zamieszanie, nastanie harmonia wśród ludzi. 
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40 Aroganci, ci, którzy uważają się za wielkich, ci, którzy są bez miłości i sprawiedliwości, zostaną 

powstrzymani na pewien czas w zaświatach, tak aby dobroć, pokój i sprawiedliwość mogły postępować na 

ziemi, a duchowość i dobra nauka mogły wzrastać pośród nich. Nie będzie bowiem konieczne, byście 

prowadzili życie mistyczne*, by Mi się podobać, ani też nikt nie będzie zmuszony iść za Mną. Albowiem 

dzieła, które ofiarujecie Mi pod przymusem, nie będą przeze Mnie przyjęte. Tylko ofiary dobrej woli, 

szczere impulsy, spontaniczna miłość docierają do mnie. Nie chcę też, abyście służyli mi ze strachu przed 

karą. Nadszedł czas, abyś wiedział, że Bóg nie karze swoich dzieci. Dlatego nie krzywdźcie mnie więcej 

swoimi złymi sądami (o mnie). 
Całkowicie zaabsorbowany tym, co duchowe i wycofany ze świata. 

41 Nigdy nie pozwól, by kierował tobą interes własny, ani nie dawaj niczego, bo myślisz o nagrodzie 

z góry, bo to nie jest ani miłość, ani miłosierdzie. Nie oczekujcie, że wasz duch będzie zbierał miłość na 

świecie w nagrodę za swoje dobre uczynki, bo nie przyszliście na ziemię, aby zbierać miłość, ale aby ją 

siać. Żniwo nie jest z tego świata. 

42 Ci, którzy wypełnili swoją misję w tym życiu, opuścili je z pokojem w sercu, z uśmiechem na 

ustach, pełni satysfakcji i pokory, i błogosławili wszystkich, nie myśląc o całym bólu, jaki zebrali za 

miłość, którą zasiali. Ja jestem doskonałą i sprawiedliwą zapłatą za wasze dzieła. Nie zapominajcie, że 

powiedziałem wam: "Wszystko, co uczynisz swoim braciom, Mnie uczynisz". 

43 Jeśli dla krótkiego aktu skruchy i duchowego podniesienia Mój Boski Promień zstąpi na te ciała 

(nosicieli głosu) i włoży na ich usta Słowo, które wyraża Moją Boską Instrukcję, która porusza was i 

sprawia, że drżycie z jej miłości - co da wam Ojciec dopiero wtedy, gdy znajdziecie się pełni zasług w 

waszym duchu na tamtym świecie? 

44 Mówię wam nawet: Proście Mnie o Moje berło, a dam wam je! Tak, dzieci Moje, umiejcie prosić, 

a wszystko będzie wam dane; bo jeśli kiedyś uczynicie się godnymi berła Mojego, nie odmówię wam go. 

Chcę jednak, abyście prawidłowo zrozumieli to słowo, abyście nie byli zdezorientowani. 

45 Wielu ludzi o uznanej nauce na świecie nie będzie w stanie rozpoznać mnie w tej formie i 

zaprzeczą mi. Ale nie dziwcie się temu, gdyż zapowiedziałem wam to już dawno temu, gdy mówiłem 

wam: "Bądź błogosławiony, Ojcze, że objawiłeś swoją prawdę małoletnim, a ukryłeś ją przed uczonymi i 

roztropnymi." Nie dzieje się tak jednak dlatego, że ukrywam przed kimś Moją prawdę, lecz raczej dlatego, 

że ci, których umysły są nieobciążone, w swoim (duchowym) ubóstwie lub znikomości, mogą lepiej Mnie 

odczuwać, podczas gdy ci, którzy są uzdolnieni, których umysły są pełne teorii, filozofii i doktryn wiary, 

nie mogą mnie ani pojąć, ani odczuć. Ale prawda, która jest dla wszystkich, przyjdzie do wszystkich w 

wyznaczonym czasie. 

46 Wielu przyjdzie i powie wam, że to nie Ja mówię do was, że to nie Moja Boska Istota wylewa się 

w tym słowie. Wtedy niektórzy z was będą mieli wątpliwości i w swoim smutku powiedzą do Mnie: 

"Mistrzu, jak to możliwe, że straciłem wiarę i (teraz) muszę dalej żyć bez Prawa i bez Boga?". Ale 

zaprawdę powiadam wam: Kto Mnie poczuł i doświadczył, nie może się Mnie wyprzeć. 

47 Burza idei i ciemnych sił od dawna dzieliła naród. Burza światła zjednoczy ich w tym czasie. 

Wieża Babel, którą zbudowali ludzie, została zburzona, ale w sercach narodów i ras ta wieża dumy nadal 

rośnie. Tylko duchowa burza może go zburzyć, a ta burza właśnie zaczyna wstrząsać jego fundamentami i 

murami. Ale kiedy ta wieża zostanie zburzona, na jej miejscu powstanie inna, która nie będzie mogła być 

zburzona, ponieważ jej mocne fundamenty nie będą oparte na rozłamie, ale na braterstwie i harmonii. 

48 Aby pomóc wam zrozumieć Moją naukę, mówię wam: Przyjmijcie Mnie do waszego serca, 

abyście mogli zrozumieć naukę, którą wam objawiam w tym czasie. To Słowo, które wam daję, to Nowy 

Testament, który doprowadzi was do życia wiecznego. Błogosławiony ten, kto rozpoznaje wysokie 

wartości tego Słowa, bo wtedy rozpozna wysokie wartości obecne w świecie poza nim. 

Nie żądajcie dowodu, abyście uwierzyli, bo naśladowalibyście pogańskie ludy starożytności, a teraz są 

inne czasy. Nie popychajcie swojej materializacji i swoich wątpliwości do tego stopnia, żeby zaprzeczać 

swoim prorokom, a nawet ich zabijać, jak to robiliście w Pierwszej Erze. 

Narodziliście się ponownie w ciele, aby zrobić krok naprzód na drodze ewolucji, a nie po to, by 

zatrzymać się na tej samej lekcji. Jeśli Moja nowa nauka jest głębsza, zobaczcie, jak Ja sam wyjaśniam ją 

wam, abyście mogli ją zrozumieć. 
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49 Wszyscy otrzymujecie tę samą naukę, lecz nie wszyscy macie taką samą liczbę reinkarnacji. 

Żyjecie w Trzeciej Erze i wciąż niektórzy nie wiedzą, w jakiej erze żyją, ani co jest prawdą, ani jaka jest 

właściwa ścieżka. 

50 Jest to czas światła i ducha, a wielu wciąż nie zna prawdziwego kultu Boga. Podczas gdy niektórzy 

nie mają najmniejszej obawy przed Moją sprawiedliwością, inni boją się Boga w sposób błędny i 

nieuzasadniony. 

Ja mówię moim uczniom, żeby człowiek bał się samego siebie, bo to on działa, on buduje albo niszczy. 

Jakże niesprawiedliwi okazujecie się wobec Ojca, gdy w głębokim bólu, jaki sami sobie sprawiacie, 

mówicie do Mnie: "Panie, dlaczego mnie karcisz?". - Nie wkładam korony cierniowej na głowę Moich 

dzieci, ani nie wkładam ciężkiego krzyża na ich ramiona. Potępiają się, koronować się, i stertę trudu na 

siebie. 

51 Jezus, sprawiedliwy, przyjął koronę, którą Go obdarzyliście, i krzyż, który na Niego nałożyliście; 

ponieważ Jego ofiara i Jego krew były jedynymi rzeczami godnymi, aby swoim przykładem wyznaczyć 

drogę, którą musicie wstąpić, aby oczyścić się z waszych grzechów. 

52 Ja jestem waszym sędzią, ale Mój wyrok, który jest nieodwołalny i nieubłagany, wypływa z 

miłości. Dziś sądzę żywych i umarłych; ale naucz się rozumieć, kim są żywi i kim są umarli. Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem, wskrzeszam do nowego życia tych, którzy byli martwi dla prawdy. 

Przychodzę jako Król, ale nie noszę korony próżności, bo Królestwo Moje jest Królestwem pokory. Dla 

wielu jestem tym umarłym, który zmartwychwstaje, ponieważ przyszedłem do ludzkości w Duchu 

Świętym, aby powiedzieć jej na nowo, że "Królestwo moje nie jest z tego świata", i że aby usłyszeć głos 

waszego Króla i Pana, trzeba podnieść ducha, aby Go dosięgnąć. 

53 Kto podczas swego pobytu na ziemi uległ pokusom i był niewolnikiem świata i swoich 

namiętności, tego śmierć zaskoczy bez mocy i bez rozwoju duszy, czyli tak, jakby śmierć nosił w sobie. 

54 Zły wznosi trony na świecie i jest czczony we wszystkich możliwych formach. Dobro jest 

wyśmiewane i zwalczane, jak gdyby było szkodliwe lub bezużyteczne. Ale kiedy Mój głos wzywa was z 

nieskończoności, abyście przyszli do Mnie drogą dobra, która jest jedyną drogą prowadzącą do Mnie, to 

dlatego, że jestem waszym Stwórcą i że należycie do Mnie. Jeśli szukam was, to dlatego, że was kocham i 

nie chcę, aby ktokolwiek stracił szczęście, które mam w zanadrzu dla wszystkich. Jak złodziej 

przyszedłem, aby cię zaskoczyć, ale to, czego szukałem, to twój duch. Ponieważ widziałem, że niesiecie 

ciężki krzyż, nie musiałem zwiększać jego wagi przez Mój sąd, lecz pomagam wam go nieść. 

55 Zaprawdę powiadam wam, nie mogę jeszcze wymagać od was doskonałych uczynków, ponieważ 

urodziliście się w grzechu i żyjecie w grzechu. Ale zapewniam was, że przez moc Mojego słowa sprawię, 

że z waszych serc zakiełkują cnoty. Dary, które są obecne w waszych duchach, a które, jak sądzi ludzkość, 

należały tylko do sprawiedliwych i proroków innego czasu, teraz pojawiają się nawet u wielkich 

grzeszników i dzięki tym darom ludzkość będzie zbawiona. 

56 Jestem spragniony Twojej miłości, głodny Twojego pokoju. Ale jeśli i wy jesteście głodni i 

spragnieni, co możecie mi dać? Waszą duchową misją jest misja pokoju. Czuwajcie i módlcie się, abyście 

mogli urzeczywistnić ten dar, który wam powierzyłem. Módlcie się codziennie przez krótki czas, a resztę 

czasu przeznaczcie na wypełnianie swoich duchowych i materialnych obowiązków. 

57 Powiedzcie ludziom, że rozjaśniłem drogę grzeszników, aby mogli uniknąć zguby. Przychodzę w 

poszukiwaniu zagubionych, bo sprawiedliwi są już ze mną. 

58 Nauczę was iść przez świat z łagodnością, a jednocześnie ze stanowczością. Kiedy Moje 

objawienie zaczęło się w tym czasie, kto mógł wam powiedzieć o wszystkich duchowych łaskach, którymi 

będziecie się cieszyć? 

59 Badaliście proroctwa minionych czasów i stwierdziliście, że zostało ogłoszone Moje nowe 

objawienie. Kiedy jednak otrzymaliście zapowiedź Maryi, waszej Niebieskiej Matki, niektórzy 

zastanawiali się: Czy zapowiedziana została również obecność Maryi? - Zaprawdę powiadam wam, 

gdybyście poprawnie zinterpretowali proroctwa apostoła Jana, odkrylibyście, że jej "obecność" również 

musiała być w tym czasie. 

60 Iluż z tych, co należą do tego ludu, nawet nie szukało pism świętych; albowiem natchnienie ich 

ducha i wiara ich serca mówiły im w ich wnętrzu: To jest Boski Mistrz. Jest to nasza Duchowa Matka. 
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61 Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek objawi się Mój Duch, tam będzie obecna macierzyńska 

czułość i dobroć Maryi. 

62 Dlaczego wielu źle ją oceniło? Rozważ: Gdyby żyła tylko jako kobieta, a jej misja ograniczałaby 

się do zrodzenia ciała, w którym objawiło się Słowo, nie zostawiłbym jej u stóp krzyża jako twojej matki, 

ani też Moi uczniowie nie patrzyliby na nią jak na własną matkę po odejściu Mistrza. 

W obecnym czasie, gdy część ludzkości neguje jej czystość i boskość, a inna część uznaje ją za 

Uniwersalną Matkę, czcząc ją fanatycznymi, ignoranckimi i bałwochwalczymi kultami, wysyłam wam 

Moje światło i udzielam wam jej obecności, abyście przez Jej Słowo, które roztacza macierzyńską istotę, 

nieskończoną czułość i boską pociechę, mogli wyjść do ludzi i nosić w sercach sanktuarium, w którym 

waszą najczulszą ofiarą będzie to, co poświęcicie waszej Niebieskiej Matce. Wtedy słusznie będziecie 

nosić nazwę spirytualistów trynitarno-maryjnych. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 51  
1 Uczniowie, z jaką radością i czułością przyjmują mnie dziś wasze serca! Powodem tego jest to, że 

wcześniej wasza Duchowa Matka była wśród was, otaczając was swoją Boską Istotą. 

2 Jaka radość będzie w waszym duchu, gdy kiedyś będzie żył poza materią, która go więzi, w 

regionach pokoju i będzie mógł słyszeć głos Niebieskiej Matki jak boską pieśń na zawsze. 

3 Wiara i miłość do waszej Matki Duchowej jest ziarnem, które wam powierzam, abyście 

pielęgnowali w sercach waszych braci. Wszyscy ci, którzy dzięki Mojemu miłosierdziu otrzymali znak na 

swoim czole, pójdą naprzód i będą oświetlać drogę. Dawno temu rozkazałem tym samym duchom, aby 

naznaczyły drzwi swoich domów krwią baranka jako symbol Przymierza i oczyszczenia. Tylko Ja wiem, 

dlaczego cię naznaczyłem w każdym czasie; tylko Ja znam twoje przeznaczenie i twoją drogę pokuty, i 

dlatego Moja sprawiedliwość zawsze cię szuka, abyś trzymał się z dala od zła. 

4 Kiedy mój głos zabrzmiał wtedy jak dźwięk dzwonka, natychmiast rozpoznaliście, kto woła i 

wyruszyliście, aby mnie usłyszeć, a później pójść za mną. - nikt z was nie czuje się królem ani panem z 

powodu darów, które otrzymał ode Mnie, ani godności, w którą został odziany; bądźcie najpokorniejsi, ale 

bądźcie najpokorniejsi; bądźcie najpokorniejsi, ale bądźcie najpokorniejsi Bądź najbardziej pokorny, a 

zarazem najbardziej gorliwy w zachowywaniu Mojego Prawa. 

5 Jest to czas waszej duchowej aktywności, gdy pomoże wam doświadczenie, które zdobyliście na 

drodze ewolucji. Kiedykolwiek byliście na ziemi, szukaliście wygód i przyjemności, a kiedy żyliście w 

zaświatach, ograniczaliście się do życia kontemplacyjnego. Dopiero teraz zaczynacie rozumieć cel 

waszego istnienia i prawdziwą naturę waszego duchowego zadania. 

6 Każdego dnia ludzie otwierają nowe bruzdy dla moralnego zepsucia i właśnie tam, pracownicy 

Jezusa, powinniście zasiać to ziarno, aby przykład waszych dobrych uczynków świadczył o prawdzie 

Mojej nauki i uwolnił waszych braci od ich "materializmu". 

Niech Twoje życie zawsze płynie właściwą ścieżką. Wtedy, gdy śmierć otworzy bramy wieczności 

przed twoim duchem, twoi bracia będą mogli powiedzieć: "Oto był sprawiedliwy!". A gdy wejdziesz w 

Moją obecność, Ojciec może ci powiedzieć: "Przyjdź, będziesz żył ze Mną na wieki!". 

7 Eliasz, który jest Duchowym Pasterzem Trzeciej Ery, jest tym, któremu duchy zostały powierzone 

jako owce z owczarni Pana. To on zgromadzi sto czterdzieści cztery tysiące, których naznaczę znakiem 

Mojej Boskości, a gdy zostaną naznaczeni, Moja sprawiedliwość spadnie na ziemię. Dziś Eliasz zapala 

światło w każdym duchu, aby w godzinie próby nikt nie został stracony. 

8 Ludzie, Mój promień światła staje się słowem poprzez Moich nosicieli głosu, aby wyjaśnić wam 

Moją Naukę. To Słowo poruszyło wasze serca, pokazało wam drogę, która prowadzi do rozkoszy i 

zmniejsza ciężar waszego krzyża. Umacniajcie się w Moim Słowie, abyście mogli mężnie znosić wasze 

próby i wprowadzać je w życie z miłością i łagodnością. Nie bójcie się luźnych języków mężczyzn - nie 

zapominajcie, że musicie być poddawani wielkim próbom. 

9 Konieczne jest, aby ludzkość na nowo powstała przeciwko Mnie, konieczne jest, aby ludzie 

skatowali Moje dzieło. Tylko w ten sposób będą mogli odkryć prawdę i sprawiedliwe prawo, tylko w ten 

sposób będą mogli odnaleźć Moją obecność i jasno rozpoznać Moją mądrość i miłość. 

10 W tej bitwie musisz wypełnić bardzo ważne zadanie. Nie sądźcie jednak, że jesteście 

właścicielami Mojego Prawa, bo Ja jestem Prawem, a wy jesteście tylko jego interpretatorami. 

11 Cieszcie się myślą, że nie posiadacie wspaniałych świątyń, które ktoś może zniszczyć, bo możecie 

odbywać swoje spotkania w zwykłej izbie, jak również w dolinie lub na górze. Gdzie gromadzą się dzieci 

Moje i wzywają Mnie, tam Ja będę z nimi. Mówię wam również, że nie będzie żadnej ludzkiej mocy, 

która mogłaby zatrzymać to Słowo, które będzie przychodzić bez przerwy aż do dnia wyznaczonego przez 

Moją Wolę. A gdyby przed tym czasem ludzie uciszyli wargi uczniów Moich, albo zabili ich, to ich 

martwe ciała będą wołać! 

12 Proroctwa, które dałem wam w Moim Słowie, wiernie się wypełnią. Bo nie oszukałem was, ani nie 

dałem wam kamieni zamiast chleba, ani węża zamiast ryby. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. 

13 W Drugiej Erze dawałem wam tylko wieści o Królestwie, z którego przyszedłem i do którego 

powinniście wejść. Teraz przychodzę ujawnić wam wiele piękności domu tego Boskiego Ojca. To nowe 

życie jest początkiem Królestwa Pokoju, które wam obiecałem. 
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14 Mój ślad jest wyraźnie widoczny od czasów Pierwszej Ery. Idźcie w nim, idźcie naprzód, nie 

porzucając swojego krzyża, bo bez niego nie możecie być rozpoznani. 

15 To, co ludzie zniszczyli, ja odbuduję. 

16 Wejdźcie w światło i duchowe znaczenie Szóstej Pieczęci, księgi, w której zapisane jest wasze 

przeznaczenie. 

17 Daję wam słowa pociechy, inne dla pouczenia, inne dla czuwania, a jeszcze inne dla wyposażenia, 

aby wam niczego nie zabrakło w waszej torbie podróżnej. 

18 Jakże wiele z przepowiedni Moich proroków już się spełnia! Joel powiedział: "Wyleję Ducha 

mego na wszelkie ciało". Apostoł Jan widział ten czas w swoich proroczych wizjach, a Moje Słowo będzie 

się wypełniać do wieczności. 

19 Boskie Słowo rozbrzmiewa w sercu tego ludu. Przygotowałeś mieszkanie i oto jestem z Tobą. 

Księga Prawdziwego Życia leży przed wami otwarta i za każdym razem, gdy ją studiujecie, otrzymujecie 

nową naukę. Ale ci, którzy w swej apatii śpią głęboko, nie powinni czekać do roku 1950, nie powinni 

czekać, aż Mój donośnie brzmiący dzwon oznajmi Moje odejście, i dopiero o tej godzinie chcą wyruszyć, 

aby Mnie usłyszeć. Wiecie, że Moje Słowo i Mojego świata duchowego nie będzie już słyszane po tym 

roku, który wam wskazałem. 

20 Uwolniłem was, a Moja Krew była symbolem miłości, jaką mam dla was. Nie chcę, abyście 

wrócili do grzechu, do ciemności. 

21 Zbliża się światowe nawiedzenie i chcę, aby Mój lud był przygotowany, aby pośród tej burzy był 

latarnią nadziei, oświetlającą drogę rozbitkom. Zaprawdę, zaprawdę, trzy czwarte ziemi będzie utrapione, 

oni będą oczyszczeni z bólu. Słuchajcie Mnie, ludzie, bo musicie zanieść te słowa do wszystkich waszych 

braci. 

22 Należy umieścić na śmierć w swoich sercach egoizm może zawierać i dać miejsce do miłości. Czy 

to możliwe, że głosisz miłość, nie czując jej? Zanim nałożę na waszą twarz tę maskę obłudy, będę was 

uczył i testował, aż sprawię, że w waszych sercach zrodzi się szczerość. 

23 Nadejdzie dzień Mojego odejścia, a ten, kto wie, jak się przygotować, będzie się czuł duchowo po 

prawicy Pana. Zaprawdę, powiadam wam: liczba nieposłusznych, tych, którzy przekroczyli zakazany 

krąg, będzie wielka. Będą to ci, którzy, choć słuchali Mnie wiele razy, nie wiedzieli, jak korzystać z tych 

lekcji lub jak je rozumieć, i w swej niewiedzy będą prosić Ojca, aby był z nimi jeszcze przez jakiś czas, 

choć wielokrotnie im mówiłem: "Moje słowo jest słowem Króla i nigdy nie zostanie cofnięte"; oraz 

"Prędzej niebo i ziemia przeminą, albo gwiazda Króla przestanie świecić, niż choć jedno z Moich słów nie 

wypełni się". Dlatego mówię wam, że Moją Wolą było zapowiedzieć wam od pierwszych dni Mojego 

objawienia się koniec tego objawienia, żebyście wszyscy wiedzieli i byli przygotowani. 

24 Eliasz zapowiedział ludowi Moje bliskie przyjście i podobnie, przez usta Roque Rojasa, 

wyznaczył rok 1950 jako rok Mojego odejścia, to znaczy koniec okresu manifestacji przez ludzki umysł. 

25 W tym czasie mówię wam, że Moje lekcje są daleko przed wami, a wy macie pozostać w tyle. Jeśli 

nie chcesz czuć się słaba w dniu Nawiedzenia, musisz się spieszyć i starać się nadążyć za Moimi lekcjami. 

Tylko w ten sposób poczujecie się wystarczająco silni, aby wejść w następny okres, okres dialogu ducha z 

duchem. 

26 Ujawniłem wam obecność świata duchowego, abyście mogli odczuć bliskość waszych braci i 

przyjąć ich mądre rady. Przybyli oni, aby przynieść wam uduchowienie. Dlaczego chciałeś ich w każdej 

chwili ciągnąć w dół do materiału? Nie uda ci się to, ale przysporzysz im cierpienia. 
Oznacza to nieobciążanie ich sprawami materialnymi, finansowymi czy biznesowymi. 

27 Duchy te żyją w harmonii z Moją Boskością, wy jesteście umarłymi, których chcą wskrzesić. Mój 

głos będzie wam stale mówił: Przygotujcie się! Bo gdyby tak nie było, gdybyście nie uświadomili sobie, 

że żyjecie w czasie niebezpieczeństw i pułapek, to na waszych oczach pojawią się fałszywi Chrystusowie, 

fałszywi Eliaszowie i fałszywe "duchy światłości". 

28 Czy chcesz, aby to świat, ludzie, czy ból rozgrzeszał cię z twoich wad? Pamiętajcie, że 

powiedziałem wam: "Drzewo poznaje się po jego owocach", co należy rozumieć, że będziecie sądzeni 

według waszych uczynków. Błogosławieni ci, którzy biorą swój krzyż z poddaniem i posłuszeństwem. 

Ale zawsze znajdzie się wśród Moich apostołów zdradziecki, samolubny i fałszywy uczeń, który, gdyby 
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mógł,' wydałby Mnie na nowo na śmierć ofiarną - chociaż nie jest konieczne, abym był w materialnym 

ciele, aby można było Mnie ukrzyżować lub opluć Moją twarz. 

29 Chcę, abyście wszyscy byli posłuszni, nie chcę widzieć nikogo, kto by zasługiwał na te ostre 

słowa; bo gdy wasi bracia będą was pytać o Mnie, nie ukryjecie się, ani nie zaprzeczycie, żeście Mnie 

słuchali. Bo niech nikt nie odwraca się ode mnie w chwili próby, niech nikt nie ukrywa swego 

dziedzictwa. 

30 Obszerne jest Moje nauczanie w każdym z Moich adresów nauczania; chcę bowiem ustanowić w 

twoim sercu duchową świątynię, w której Ja mieszkam, i miejsce pokoju dla twoich braci. 

31 Skorzystaj z tego czasu, w którym Moje Słowo, poprzez Niosącego Głos, pieści twojego ducha. 

Otwórz swoje serce i trzymaj w nim tę książkę, bo nadejdzie chwila, kiedy obudzisz się z głębokiego 

letargu i zwrócisz się do niej w poszukiwaniu światła. 

32 Mówię do was z Mojego krzyża miłości. Teraz jednak nie krew wypływa z Mojego ciała, ale 

światło, które wybucha w promieniach, które padają na ludzi. Dałem wam dar słowa i światło natchnienia. 

Z twoich ust wyjdzie wyjaśnienie tajemnicy siedmiu pieczęci, aby ludzkość poznała Moją prawdę. To 

Słowo, które wam daję, usunie ciemną opaskę z oczu ludzi. Wszystkie chwasty zostaną wyrwane, a na ich 

miejsce zostanie zasiane dobre nasienie. 

33 Chodzicie po śladach krwi, podłości i grzechu, przeklinając tych, którzy je zostawili, nie wiedząc, 

czy te ślady nie są tymi, które zostawiliście w poprzednim życiu. Dlatego nie czujcie się w tym czasie 

wolni od odpowiedzialności. Wtedy zrozumiesz, że Moja sprawiedliwość, jakkolwiek surowa i 

nieubłagana może ci się wydawać, zawiera w sobie tylko miłość. 

skarb mądrości, który wylałem w tym czasie przez Moich głosicieli; ale dopiero po Moim odejściu w 

1950 roku oddasz temu słowu jego pełną wartość, kiedy Moje słowiki zamilkną dla tych boskich pieśni. 

34 Słowo moje jest słowem Króla, wola moja jest jedna, a gdy nadejdzie ten czas, nic i nikt nie 

zmieni porządku moich przykazań i rad. 

Niektórzy mówią, że rok 1950 jest jeszcze odległy i że jest jeszcze czas, aby cieszyć się wolną wolą, że 

później będzie jeszcze czas na nawrócenie i wypełnienie Mojego Prawa. Jak biedny i ignorancki okazuje 

się ten, kto myśli i czuje w ten sposób! Kto wie, ile dni ma jeszcze do przeżycia na ziemi? Kto jest panem 

przedłużania swojego istnienia zgodnie ze swoją wolą? 

35 Nikt nie chce, aby jego dusza stała się nędzną resztką, gdy jego ziemska szata przestanie istnieć; 

ani nie czyń z twojej duszy cierpiącego cienia, żebrzącego od drzwi do drzwi i od serca do serca o 

jałmużnę światła, choć Mój Duch wylewa na nią strumienie. 

36 Posłuchajcie, nowicjusze: Mistrz chce, abyście - gdy to słowo nie będzie już słyszane - byli 

mistrzami duchowymi waszych dzieci, nowych pokoleń, które wam powierzam. Będziecie nauczać 

uduchowienia i moralności, wtedy wasze nasiona zostaną przyjęte do Mojego spichlerza. 

37 Obłudni faryzeusze Drugiej Ery na każdym kroku przecierali Moją drogę w nadziei, że znajdą 

jakąś wadę w Moim Dziele, jakieś kłamstwo w Moich słowach, ale nigdy nie mogli tego znaleźć. 

38 W obecnym czasie będziecie poszukiwani jak Jezus, ale ponieważ nie macie siły i mądrości 

Mistrza, chcę, abyście przynajmniej byli na prawdziwej drodze. Po tym wszystkim, co do was mówiłem, i 

po czasie, który wam dałem, wasza modlitwa powinna być prawie uduchowiona. Ale jeszcze nie 

zwyciężyliście świata, ani duch nie zwyciężył nad materią. 

39 W Drugiej Erze szukałem uczniów nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, a gdy znalazłem tych, 

którzy mieli pójść za Mną, rzekłem do nich: "Pójdźcie!", a oni poszli za Mną. Zostawili wszystko za sobą, 

aby pójść za mną. - Do tłumów, które uwierzyły w Moje Słowo, powiedziałem: "Kto chce Mnie słuchać, 

niech rozda swoje dobra między potrzebujących i niech idzie za Mną. Ja uczę drogi, która prowadzi do 

Mojego Królestwa." Ci uczniowie, którzy później stali się apostołami miłości i prawdy, którą głosił 

Chrystus, wiedzieli, jak wstrząsnąć duchowymi i moralnymi fundamentami ówczesnych narodów. 

Miłością i krwią przypieczętowali swoje dzieło oddania się Ojcu. Z tych tłumów, które Mnie słuchały, i z 

tych ludów, które później słuchały Moich uczniów, wyszli wierni Mojej nauce męczennicy. 

40 Dziś nie żądam waszego życia, ani waszej krwi, bo to inny czas, w którym żyjecie. Jednak, czy nie 

mógłbyś zrobić coś podobnego do tego, co ci zrobili w miłości, w samozaparciu i w wierze? 
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41 Niektórzy mówią do Mnie: "Ojcze, jestem gotów oddać życie za Ciebie", ale Ja im odpowiadam: 

"Nie, Synu mój, nie oddawaj życia, nie wiedząc za co. Zachowaj go raczej, abyś mógł być użyteczny dla 

swoich braci, a gdy wypełnisz swoją misję, wtedy pokornie oddaj go Mnie." 

42 Dziś mówicie: "Panie, nie samym chlebem żyje człowiek". Przyjdź do nas i daj nam swoje słowo". 

43 Wśród perypetii waszego życia pamiętacie o mnie. Jesteście "ludźmi silnymi", ale w chwilach 

największego cierpienia zwracacie się do Ukrzyżowanego, aby prosić Go o siłę. 

44 Byliście wystarczająco silni, aby Mnie szukać i iść za Mną, a wasza intuicja prowadziła was do 

Mnie, chociaż ludzie robili wszystko, aby ukryć Światło (Prawdziwej) Drogi, Moją Obietnicę ponownego 

przyjścia, Moje Proroctwa Drugiej Ery i Objawienie Mojego Apostoła Jana. 

45 Mimo wszystko potrafiliście oddzielić się od bałwochwalstwa i fanatyzmu, i bronić wiary waszego 

ducha. A kiedy usłyszeliście, że Chrystus powrócił i że obecnie naucza ludzi, odpowiedzieliście na 

wezwanie, rozpoznając po prostocie formy, w jakiej się objawił, po skromności miejsca i po prostocie 

tych, którzy za Nim szli, że to był Mistrz. Gdyby wam powiedziano, że On objawił się w pałacach 

ludzkich, nie uwierzylibyście w to, bo pamięć o pokorze Rabbiego z Galilei nie zniknęła jeszcze z 

waszych umysłów. Nie bylibyście też w stanie tego pojąć, gdyby On ponownie wcielił się w człowieka. 

Ale kiedy widzieliście Go przychodzącego na świat w postaci duchowej, czuliście, że to światło pochodzi 

od Ducha Świętego, a to dlatego, że wiecie, że nie przychodzę dwa razy w tej samej postaci. 

Uczniowie, zamknąć uszy na rozmowy i opinie, które ludzie tworzą o was; pamiętaj, że są one proste-

umysłowe. Ale zawsze bądźcie uzbrojeni, aby nie zgasiły one światła waszej wiary. 

46 Ujawniam wam tę tajemnicę, żebyście nigdy nie zboczyli z drogi prawdziwego życia, ponieważ w 

obecnym czasie nie ma na świecie nikogo, kto mógłby was poprowadzić po ścieżce prawdy. Sekretem jest 

pozwolić, aby sumienie cię prowadziło, bo w nim jestem. 

47 Wszyscy ludzie i wszystkie narody mają przywódców, ale gdybym ich zapytał: "Dokąd was 

prowadzono?", wszyscy odpowiedzieliby mi: "Do bólu, do otchłani i na zatracenie". 

48 Daję wam szczegółowe wyjaśnienie drogi, która prowadzi do mnie, ucząc was żyć na ziemi w 

czystości, tak aby wasze duchowe uwielbienie było miłe i głośne. Mówię wam, żebyście byli 

(prawdziwymi) mężczyznami, żebyście byli spirytystami, którzy wypełniają swoje obowiązki wobec 

"Imperatora" i którzy wiedzą, jak wypełniać swoje obowiązki wobec swojego Boga. 

49 Życie ludzkie ma swoje prawa, które musisz spełnić, aby być w harmonii z nim; natura żąda od 

ciebie swojej daniny. Dajcie każdemu prawu takie wypełnienie, na jakie zasługuje, ale nigdy nie błądźcie 

w składaniu Mi hołdu, który należy się światu, i nie składajcie mu ofiary, która powinna być dla Mnie. 

Zrozumieć: Ten, kto wypełnia oba prawa - zarówno duchowe, jak i materialne - wielbi Mnie i osiągnie 

Mnie. 

50 Dlatego Moje nauki nie ograniczają się do ducha, ale odnoszą się także do życia ludzkiego, do 

moralności, którą człowiek musi mieć w sobie. Jeśli bowiem zanurzycie się w tych naukach, zobaczycie, 

że życie jest jedno i Droga również jest jedna. 

Nie dziwcie się, że mówię wam, abyście nadali godność rodzinom, abyście kochali swoich rodziców, 

aby mężowie kochali się wzajemnie, aby mężczyzna nie widział w kobiecie służącą, lecz godną siebie 

towarzyszkę, aby kobieta widziała w mężczyźnie swoją obronę, swoją tarczę, aby rodzice dali światu 

zdrowe dzieci, które będą go prowadzić drogą dobra. 

51 Nie dziwcie się, gdy wam powiem: Jeśli cesarz (tzn. państwo) żąda od was daniny z waszej pracy, 

spełnijcie je, bo to też jest prawo ciążące na człowieku. Chwyćcie narzędzia pracy i wyrwijcie z ziemi jej 

skarby i jej owoce miłości. 

52 Szukajcie postępu w życiu ludzkim, ale nigdy nie pozwólcie, by rządziła wami nadmierna ambicja, 

bo wtedy utracicie wolność, a materializm was zniewoli. 

53 Do każdego z waszych działań włóżcie to, co wskazuje wam sumienie, aby zawierały one w sobie 

sprawiedliwość. Szanuj tych, którzy tobą rządzą, podążaj za ich wezwaniami i współpracuj z nimi dla 

dobra wszystkich. 

Szanujcie przekonania religijne waszych braci, a kiedy wchodzicie do ich kościołów, obnażajcie głowy w 

szczerej pobożności, wiedząc, że jestem obecny w każdym kulcie. Nie wypierajcie się świata, aby pójść za 

Mną, ani nie odłączajcie się ode Mnie pod pretekstem, że macie obowiązki na świecie. Naucz się łączyć 

oba prawa w jedno. 



U 51 

140 

54 Ja tylko uwalniam twoją duszę od tego, co bezużyteczne, od tego, co fałszywe, aby mogła wznieść 

się ponad wszelkie nieszczęścia, zniewolenia i upokorzenia w ciężkich próbach ziemskiego życia. 

Usłyszcie Mój głos, który wam mówi: Nie ma na ziemi nikogo, kto by miał władzę nad waszym duchem. 

55 Muszę mówić do was w ten sposób, żeby zniszczyć złe interpretacje, które zostały nadane Mojej 

nauce. Dziś czynię to przez tych ludzi, przez których daję poznać Siebie, którzy nie są sprawiedliwi, a 

których jednak wybrałem, gdyż taka była Moja wola. 

56 Oni wiedzą: Im większe jest ich przygotowanie i czystość, tym większe jest natchnienie, które 

wchodzi do ich umysłów. To jest powodem odnowy i poprawy tych dzieci Moich, które kiedyś grzeszyły i 

które dzisiaj walczą, aby uczynić się godnymi głoszenia Mojego Słowa. 

57 Jeśli chcesz szukać perfekcji, nie znajdziesz jej u nosicieli głosu. Szukajcie go w duchowym sensie 

Mojego Słowa, tam znajdziecie Moją Obecność. 

58 Ludzie, nauczcie się praktykować miłosierdzie we wszystkich jego formach. Nie czyńcie jednak 

waszych dzieł znanymi dlatego, że szukacie podziwu lub pochwały, bo ta nagroda jest niewielka, a wy w 

ten sposób tracicie wielką nagrodę, którą mam dla was w zanadrzu. 

59 Mówię wam nie tylko o oczyszczeniu waszej duszy, lecz również o wzmocnieniu waszego ciała, 

aby nowe pokolenia, które wyjdą z was, były zdrowe i ich dusze mogły wypełnić swoją trudną misję. 

60 Módlcie się, ale niech wasza modlitwa będzie krótka, abyście mogli spędzić resztę czasu na 

praktykowaniu prawa. Proszę was tylko o pięć minut modlitwy, ale w nich oddajcie się Mnie, abyście 

mogli usłyszeć Mój głos w waszym sumieniu. Zaprawdę powiadam wam, że nie wszyscy jesteście 

przebudzeni i modlicie się, bo Mój bystry wzrok przeniknął do waszego serca, gdzie często nawet wy nie 

możecie przeniknąć, i odkrył wszystko, co w nim ukrywacie. 

61 To jest czas sądu dla ludzkości. Człowiek po człowieku, ludzie po ludziach i naród po narodzie są 

sądzeni przez Moją Boskość. Jednak mężczyźni nie zauważyli tego, ani nie wiedzą, w jakim czasie żyją. 

Dlatego przyszedłem w duchu i zesłałem Mój promień na ludzki umysł i poprzez jego pośrednictwo 

objawiłem wam, Kto do was mówi, w jakim czasie żyjecie i jakie jest wasze zadanie. 

62 W sercu tego ludu umieściłem treść Moich trzech Testamentów, a wy, choć wiecie, że posiadacie 

prawdę i Prawo, nadal błędnie osądzacie siebie nawzajem. Dzieje się tak dlatego, że wpływ wojny, która 

unosi się nad narodami, dotknął również was. 

63 Mówi wam o jedynym Bogu, który istnieje, którego nazwaliście Jehową, gdy ukazał wam swoją 

moc i objawił wam Prawo na górze Synaj; którego nazwaliście Jezusem, bo w Nim było Moje Słowo; a 

którego dziś nazywacie Duchem Świętym, bo Ja jestem Duchem Prawdy. 

64 Jak to jest, że widziałeś trzy bóstwa tam, gdzie jest tylko Jedno? Wszyscy jesteście dziećmi tego 

Boga. Dlaczego tu na ziemi nie umiecie kochać się nawzajem jak bracia, którymi jesteście? Wiecie, że 

ludzie są zabijani przez ludzi, że krew leje się strumieniami, ale ból, który zalewa ziemię, nie wstrząsa 

waszymi sercami. 

Powiedziałem wam: Módlcie się, a jeśli będziecie wypełniać moje przykazania, nie będziecie musieli 

obawiać się wojen, głodu, zarazy ani nieznanych chorób. Ale jeśli jesteś wolny od tych plag, to jest tak, że 

można modlić się za swoich sąsiadów i dbać o nich. Nie wątpię w moc modlitwy, bo to jest największa 

broń ducha. 

65 Głupia ręka człowieka otworzyła bramy, które powstrzymywały siły i elementy oczyszczenia, 

które przyszły na ludzkość. 

66 Narody Ziemi, pijecie bardzo gorzki kielich i odczuwacie ból do najgłębszych głębin waszych 

serc, ponieważ sami tego chcieliście. Pijcie w cierpliwości, abyście z tego doświadczenia mogli czerpać 

światło i pożytek dla waszego ducha, gdy wyruszycie na poszukiwanie prawdziwej drogi, która 

zaprowadzi was do ruin świątyni, którą zniszczyliście w sobie i którą musicie odbudować, aby w niej Mój 

głos mógł do was przemówić i abyście znów mogli posiąść Moje Prawo. 

67 Módlcie się i zdobywajcie zasługi, ludzie, bo wojna czai się wokół waszego narodu. Twoja 

duchowa misja czeka na Ciebie. Nie pozwólcie, aby głód, choroby i śmierć was opanowały. Jeśli twoja 

wiara nie ma siły, będziesz musiał wyrywać włosy z rozpaczy, widząc, jak twoi bracia zabijają się, twoje 

dzieci głodują. Woda, którą pijecie, będzie gorzka, wasze góry i doliny wyschną, drzewa nie będą 

wydawać owoców, a ta ziemia, uważana przez wielu za ziemię obiecaną ze względu na jej bogactwo i 
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obfitość, nie będzie miała nic do zaoferowania cudzoziemcowi, który zbliża się do niej w poszukiwaniu 

wolności lub chleba. 

68 Zaprawdę powiadam wam, podczas gdy Mój ukryty skarb mądrości, pełen objawień i miłosierdzia, 

czeka tylko na godzinę, w której ludzkość zwróci swój wzrok ku Ojcu i okaże się głośna i pokorna, aby 

obsypać ich wszystkim, co mam dla nich w zanadrzu, wy zawsze wyzywaliście Moją sprawiedliwość, a ja 

w tym czasie przyjąłem wasze wyzwanie; wyzywałem was, abyście czynili Mi sprawiedliwość, i 

wyzywałem was, abyście czynili Mi sprawiedliwość 

Przychodzę w wojennym celu, moc moja jest wielka, wojska moje liczne, a broń moja nie do 

pokonania. W końcu zwyciężę; lecz nie powstanę ponad umarłymi (zwyciężony), lecz przed żywymi. 

Żaden nie będzie poniżony; wszyscy podniosą swe twarze, aby chwalić moje imię. Dlatego wśród was, 

ludu Mój, będę widział jedność, miłosierdzie, szacunek i miłość jednego "robotnika" do drugiego, i jednej 

wspólnoty do drugiej. 

69 Daję wam ten czas, abyście mogli zniszczyć w waszych sercach bałwochwalstwo, fanatyzm, 

wszystko to, co jest bezużyteczne i złe, co jest obecne w waszych zwyczajach i waszym uwielbieniu Boga. 

Odczuj Boskie Słowo, gdy zstępuje na ludzkość, ale pośród Mojej sprawiedliwości odczuj Mój pokój. 

70 O dolino łez i krwi, w której ludzie stawiają sobie trony, aby się czcić, a potem kopią rękami swoje 

groby! Przychodzę, aby ich wyzwolić od grzechu i od śmierci, bo sami się związali i zniewolili. Zaprawdę 

powiadam wam, ten świat nie należy już do tych ludzi, dlatego co chwila ich od siebie odpycha. 

71 Ziemia, która chroniła ludzi jak ofiarna i wyrozumiała matka, będzie odtąd na każdym kroku 

wskazywać im drogę, która prowadzi nie do jej łona, lecz do Najwyższego, gdzie inna Matka, Matka 

Niebieska, oczekuje na przybycie swoich dzieci, aby otulić je swoim płaszczem, który jest wieczną 

obietnicą rozkoszy. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 52  
1 Odżywiajcie się Moją Boską Istotą, bądźcie mocni w wypełnianiu Mojego Prawa, a w nagrodę 

znajdziecie pokój i pociechę w waszych dziełach. Bądźcie prawdziwymi orędownikami waszych braci i 

przynieście im pokój Mojego Ducha przez wasze modlitwy i wasze zasługi. Nie pozbawiajcie się łaski 

Mojej w tych czasach pełnych pokus. Wzmocnijcie waszego ducha, abyście mogli wyjść zwycięsko z 

prób. 

2 Wstawiaj się, a nawet zdobyć zasługi dla tych, którzy nie kochają cię. Zachowujcie się jak Maryja, 

wasza Niebieska Matka, Boska Orędowniczka, która wstawia się zarówno za tym, kto pokłada w Niej 

nadzieję, jak i za tym, kto zamknął przed Nią swoje serce, albo za tym, kto neguje Jej czystość i boską 

naturę. 

3 Trudne jest wasze zadanie i szlachetne wasze przeznaczenie, ludzie. Nie zbaczaj więcej z drogi, 

którą ci wyznaczyłem. Zbudowałem świątynię w waszych sercach, ale nie pozwólcie, by zgasł w niej 

płomień wiary, ani by ideał, który was uduchowił, zginął. Nie spowijaj swej świątyni w ciemności, bo jeśli 

ktoś zapuka do jej bram, nie znajdzie światła, którego szuka, ani nie usłyszy echa Mojego głosu. Noście 

Moją Obecność i Moje Słowo w waszych sercach, a zaprawdę powiadam wam: Nie będzie nikogo, kto by 

zniszczył wasze sanktuarium lub sprawił, że cofniecie się w drodze. Któż może przeszkodzić ci w 

kochaniu Mnie? 

4 Światło moje świeci w każdym umyśle, a głos mój rozbrzmiewa w każdym sumieniu; lecz ludzie 

nie chcą uświadomić sobie czasów, w których żyją. Trzeba, aby "lud" wyposażył się w narzędzia do 

przekazywania dobrej nowiny ludzkości, a Ja chcę, aby tym ludem był ten, którego wybrałem, aby słuchał 

Mojego Boskiego Słowa. 

Kiedy ciągle mówię wam, abyście się wyposażyli, to dlatego, że musicie dawać świadectwo o Moim 

objawieniu się poprzez ludzki umysł, a to świadectwo nie może się ograniczać do powtarzania doktryn, 

których się ode Mnie nauczyliście, ale musicie dawać dowody duchowej mocy, czy to przez nawracanie 

upartych grzeszników, uzdrawianie opuszczonych chorych, czy przez wykonywanie innych dzieł, których 

was nauczyłem. Pamiętaj, że jeśli pójdziesz do pracy, nie osiągnąwszy najpierw odnowy swojego życia i 

początek duchowości, będziesz jak obłudny faryzeusze, którzy pokazali swoją fałszywą cnotę i ukryć 

swoje zepsucie, kiedy głosić miłość i miłosierdzie. Nie chcę nieszczerych lub hipokrytów wśród Moich 

nowych uczniów. 

5 Jeśli gorąco pragniecie, aby Moja nauka zakwitła na ziemi, zasiejcie ją tak czysto, jak wam ją 

przekazałem, i podlewajcie to boskie ziarno wodą waszych dobrych uczynków. Idź swoją drogą ufając w 

Moją ochronę. 

6 Któż mógłby cię powstrzymać lub uciszyć, gdy zabierasz się do pracy natchniony Moim Boskim 

światłem? - Nikt, ludu mój, tak jak w Jego czasach nikt nie uciszył Jezusa. Jeśli zamilkł do niektórych 

grzeszników, to po to, aby dać ci lekcję pokory, ponieważ On dał świadectwo prawdzie Jego Słowa z jego 

dzieł. 

7 Uświadomcie sobie lata, które minęły, podczas których Moje słowo rozbrzmiewało przez tych 

głosicieli i nikt nie był w stanie uciszyć Boskiego głosu, który wydobywał się z ich ust. Zaprawdę 

powiadam wam, rok 1950 nadejdzie bez przerwy. Lecz gdy nadejdzie koniec tego roku, Moje słowiki 

zamilkną dla przekazywania Moich nauk; ponieważ wszystko, co mam wam do powiedzenia przez ich 

pośrednictwo podczas tego etapu Mojego przejawienia, będzie wtedy zakończone. 

8 Będziesz świadczył o Mojej nauce uczynkami, słowami i myślami, i nic nie powstrzyma 

strumienia światła, który sprawię, że wypłynie z twego ducha. Ale nadejdzie też twoja godzina ciszy: 

Zapieczętuję twoje usta i przyprowadzę cię do domu (do Mnie); bo to, co miałem do powiedzenia przez 

twoje pośrednictwo, będzie wtedy powiedziane do ostatniego słowa. 

9 Chcę, abyście się wszyscy zjednoczyli, nie czyniąc różnic z powodu uczęszczania do różnych 

miejsc zgromadzeń. Nauka bowiem, która dotarła do wszystkich, jest jedna i ta sama, światło, które 

oświeca wasze umysły, jest takie samo u jednych, jak i u drugich. 

10 Dałem wam środki do obrony waszej wiary i do czuwania nad dziełem, które wam powierzyłem, 

ale nigdy nie dałem wam broni, abyście się wzajemnie krzywdzili. Chcę, aby ci, którzy tworzą ten naród, 

byli żołnierzami Mojej duchowej Sprawy, ale nigdy jej wrogami. 
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11 Moja tajemna komnata serc otworzyła się w tym czasie, aby ubodzy duchowo, głodni i spragnieni 

sprawiedliwości, stali się posiadaczami duchowego skarbu. Czy nie jesteś z tego powodu zadowolony? 

Czy twoje serce nie drży z wdzięczności, o ludzie? - "Tak," mówisz do mnie. Ale chcę, aby to "tak" nie 

było słowami, nie myślami, ale żebyście je wyrażali uczynkami miłości wobec braci. 

12 Teraz mówię do was: Odpocznijcie kilka chwil od waszego ziemskiego trudu. Wiele 

wędrowaliście z ciężarem bólu na swoich barkach. Przyjdź do źródła łaski, aby pić tę wodę, która odkupia. 

W tym czasie jesteście jeszcze słabi, lecz wkrótce przekształcicie się w silnych, by walczyć za Moją 

Sprawę i stawić czoła próbom. 

13 Załóżcie sandały, bo czeka na was nowa droga, na której znajdziecie nieskończoną ilość okazji do 

siania miłosierdzia i miłości. Wciąż jesteście bojaźliwi i dlatego nie chcieliście ogłosić ludzkości nowych 

czasów. - Musicie zrozumieć, że to, co Ojciec złożył w was, należy do waszych braci i że musicie im to 

uświadomić. 

14 Nie daję wam nowych duchowych darów czy zdolności w tym czasie, ponieważ to, co 

uświadomiliście sobie jako swoje posiadanie, zawsze było w waszym duchu. Jednak czas ucieka, dlatego 

proszę was: Na co czekacie, aby rozpocząć wypełnianie swojego zadania? Czy czekacie, aż niewierzący 

ludzie będą się naśmiewać z Mojego Słowa, z Mojego nowego objawienia i wszędzie będą publikować 

falsyfikaty? 

15 Niech moje nauki staną się czynem i żyj nimi: Zaprawdę powiadam wam, że zamilkną usta 

bluźnierców, ci, którzy byli oporni, zbliżą się do was z uwagą, aby znaleźć wykładnię Mojej nauki, i 

znajdą bardzo wielkie i wymowne świadectwa Mojej Prawdy, jeśli wasze uczynki będą naznaczone 

miłością i miłosierdziem. Jak wielu z nich, gdy widzą, że uzdrawiasz chorych, przyniesie ich krewnych do 

Ciebie, pełen nadziei znalezienia ulgi dla ich cierpienia. 

16 Przekazujcie Moją naukę w sposób czysty, a nie będziecie musieli się ukrywać, aby uzdrawiać 

chorych. Zaprawdę powiadam wam: w tym czasie nie będziecie szukać katakumb, aby praktykować Moje 

nauki, lecz będziecie to czynić w świetle dnia. - Nie obawiaj się! Jeśli nie wierzycie w swoje otoczenie, to 

po prostu pojedziecie do innych prowincji, gdzie znajdziecie gorące serca. 

17 Musicie być pierwsi przekonani o prawdzie, którą chcecie głosić, abyście mogli przekazać tę wiarę 

waszym braciom. Jeśli zwątpienie pojawi się w waszych umysłach, będzie to jak sztylet, który zada 

śmiertelny cios waszemu oddaniu. 

18 Już trzy epoki minęły nad tobą. Zrozumcie, że musicie wyruszyć, aby wypełnić najwyższe z 

waszych przeznaczeń. Obudźcie się z duchowej inercji i podążajcie naprzód zdecydowanym krokiem na 

ścieżce waszej ewolucji. 

19 Nie pytajcie mnie, dlaczego wciąż zaskakują was pokusy, mimo że jesteście na drodze Pana. 

Zrozum, że to właśnie wtedy jesteś najbardziej testowany. Dlatego zawsze wam powtarzam: "Czuwajcie i 

módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie". 

20 Zbliża się dzień, w którym twoi bracia przyjdą zadać ci pytania. Czy wtedy ukryjesz to, co ci 

objawiłem z tak wielką miłością? - Nie dałem wam w Mojej nauce nic takiego, czego byście się mieli 

wstydzić. 

21 Nie czekaj, aż lamenty na ziemi są pomnożone i pogłoski o wojnie wzrosnąć, aby dostać swoje 

działania razem. Módlcie się i wykonujcie codziennie uczynki miłosierdzia, bo w ten sposób będziecie 

przeciwdziałać mocy zła. 

22 Jeśli ktoś z was nie przygotowuje się do wypełnienia swoich obowiązków, to dlatego, że nie zna 

zdolności, które dałem waszemu duchowi. 

23 Błogosławieni ci, którzy umieją znaleźć duchowe znaczenie Mojego Słowa, albowiem ich będzie 

to dziedzictwo. Poszukiwacze boskiej prawdy są tymi, którzy kiedykolwiek podążali za swoim Stwórcą. 

Znajdą oni obecność Mistrza w tej pokornej manifestacji. 

24 Zewnętrznie Moja manifestacja w tym czasie może wydawać się uboga. Ale zaprawdę powiadam 

wam: Zbudowałem świątynię w sercu człowieka, który słucha Mojego słowa. Nie sądźcie, że wśród tych, 

których wybrałem w tym czasie, istnieją podziały - wszystkich kocham jednakowo. Nie myślcie, że dar 

nosiciela głosu posiadany przez tych, którzy przekazują Moje Słowo, osiągnęli dzięki własnym zasługom. 

Tak wielka jest ta łaska, że człowiek mógł ją otrzymać tylko dzięki Mojej miłości. 
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25 Zadanie to jest trudne do wykonania dla tego, kto je otrzymał. Wielki jest ciężar tego krzyża, bo 

nie odwracając się od potrzeb świata i nie porzucając swoich materialnych obowiązków, głosiciel musi 

osiągnąć taki stopień uduchowienia, który pozwoli mu przyjąć Boski promień Mojego natchnienia. 

26 Są chwile, w których zdumiewasz się, że Bóg może być z tobą i dawać o sobie znać z taką 

miłością. Wasze zdumienie wynika z faktu, że świadomi swoich plam i niedoskonałości czujecie się 

niegodni tego wielkiego dowodu miłości waszego Ojca. Miłość Moja zawsze was zaskakiwała, bo 

osądzaliście Mnie tak, jak przywykliście czynić ze sobą. Dlaczego masz pomysł, że uraza, uczucie zemsty 

lub egoizm są ukryte we mnie? Mówię do was: Gdy osądzacie się wewnętrznie w rachunku sumienia, 

przez szczere i pokorne wyznanie waszych przewinień, czynicie się godnymi tego, abym zstąpił do was i 

mówił wam o Moim Królestwie, bo smutek z powodu tego, że mnie obraziliście, pomaga wam się 

oczyścić. 

27 Nie dziwcie się, że Moja miłość idzie za wami wszędzie, pomimo waszych grzechów. Wszyscy 

jesteście Moimi dziećmi. Na tym świecie mieliście obraz Boskiej miłości w miłości waszych rodziców. 

Możecie odwrócić się od nich plecami, nie uznawać ich autorytetu, nie wykonywać ich rozkazów i nie 

słuchać ich rad; możecie spowodować ranę w ich sercu swoimi złymi czynami, spowodować, że ich oczy 

wyschną od płaczu, że na ich skroniach pojawią się białe włosy, a na ich twarzach ślady cierpienia; ale 

nigdy nie przestaną was kochać i będą mieli dla was tylko błogosławieństwa i przebaczenie. Jeśli jednak 

rodzice, których mieliście na ziemi, a którzy nie są doskonali, dali wam tak wspaniałe dowody czystej i 

wzniosłej miłości, to dlaczego dziwicie się, że Ten, który stworzył te serca i powierzył im zadanie bycia 

rodzicami, kocha was miłością doskonałą? Miłość jest najwyższą prawdą. Ze względu na prawdę stałem 

się człowiekiem i ze względu na prawdę umarłem jako człowiek. 

28 W tym czasie nie wymagam od was ofiary z krwi. Niektórzy jednak oddali swoje życie w Moje 

imię, zaślepieni na chwilę przez swój fanatyzm i prowadząc nieczystą egzystencję. Te działania nie będą 

w stanie wykiełkować prawdziwego ziarna, ale będą nadal promować fanatyzm. 

29 Dlatego mówię wam, abyście czuli własne słowo, kiedy mówicie, i abyście żyli w swoim sercu 

nauką, której udzielacie. Nic nie przemówi lepiej niż twoje własne życie. 

30 Moja miłość nie powinna was zadziwiać, ale też nie wątpcie w nią, gdy doświadczacie, że często 

opróżniacie na świecie bardzo gorzki kielich. - Człowiek może nisko upaść, napełnić się ciemnością, albo 

zawahać się przed powrotem do Mnie. Ale dla wszystkich nadejdzie czas, kiedy poczują Mnie we własnej 

istocie, nie będą Mnie odczuwać jako dalekiego (już), nie będą mogli uważać Mnie za obcego ani 

zaprzeczać Mojemu istnieniu, Mojej miłości i Mojej sprawiedliwości. 

31 Tak jak człowiek może stworzyć sobie na ziemi świat pokoju duchowego podobny do pokoju 

Mojego królestwa, tak może też przez swoją deprawację prowadzić egzystencję, która jest jak piekło wad, 

niegodziwości i wyrzutów sumienia. 

32 Nawet w zaświatach duch może napotkać światy ciemności, zepsucia, nienawiści i zemsty, w 

zależności od skłonności duszy, jej aberracji i namiętności. Zaprawdę powiadam wam, że zarówno niebo, 

jak i piekło, o których ludzie nie mają pojęcia, chyba że za pomocą ziemskich form i obrazów, nie są 

niczym innym, jak tylko różnymi stadiami rozwoju duszy: jedno, dzięki swej cnocie i rozwojowi, na 

szczycie doskonałości, drugie zaś w otchłani swych ciemności, swych wad i swych złudzeń. 

33 Dla duszy sprawiedliwej miejsce, w którym się znajdzie, jest obojętne, bo wszędzie będzie miała 

w sobie pokój i niebo Stwórcy. Z drugiej strony, dusza nieczysta i zdezorientowana może być w 

najlepszym ze światów, ale będzie nieustannie odczuwać w sobie piekło swoich wyrzutów sumienia, które 

będą w niej płonąć, dopóki nie zostanie przez nie oczyszczona. 

34 Czy wierzysz, że Ja, twój Ojciec, stworzyłem miejsca wyraźnie przeznaczone do ukarania cię i w 

ten sposób pomścić mnie wiecznie za twoje przewinienia? 

35 Jakże ograniczeni są ludzie, którzy nauczają tych teorii! 

36 Jak to możliwe, że wierzysz, że wieczna ciemność i wieczny ból jest końcem, który czeka niektóre 

duchy? Nawet jeśli zgrzeszyli, to i tak będą dziećmi Bożymi na zawsze.Jeśli potrzebują instrukcji - oto 

Mistrz. Jeśli potrzebują miłości - tu jest Ojciec. Jeśli tęsknią za przebaczeniem - oto doskonały Sędzia. 

37 Kto nigdy mnie nie szuka i nie naprawia swoich błędów, ten nie przyjdzie do mnie. Ale nie ma 

nikogo, kto by się opierał Mojej sprawiedliwości lub Moim próbom. Tylko oczyszczeni możecie przyjść 

do mnie. 
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38 Uczniowie, jeśli w chwili, gdy słyszycie Moje słowo, nie rozumiecie go, zachowajcie je w pamięci 

i przypominajcie je sobie, zgłębiając je w chwilach odpoczynku. Wtedy zrozumiecie wiele z tego, czego 

was nauczałem. Jeśli nie przechowywać wiedzę, co można przekazać do tłumów, które są jeszcze przyjść? 

39 Pozwalam wam wszystkim, bez różnicy, przychodzić do Mojej Obecności, by udzielić wam Moich 

nauk. Zanim powierzę ci posługę, osuszam twoje łzy, zamykam twoje rany, gaszę twój duchowy głód i 

pragnienie. a gdy dałem wam dowody mojej miłości i rozpaliłem w waszych sercach światło wiary i 

nadziei, powiedziałem do was: "wszyscy zostaliście wezwani - czy chcecie należeć do wybranych? Wtedy 

niektórzy pytają: "Jaką drogą i dokąd nas prowadzisz?". - Są to ci, którzy tęsknią za światem i jego 

przyjemnościami. Inni mówią do Mnie: "Panie, nie jesteśmy godni nazywać się Twoimi wybranymi, lecz 

niech się stanie wola Twoja względem nas". - To są ci, którzy są już gotowi, aby dążyć w górę. 

40 Tym, którzy idą za Mną, kładę na sercu pokój świata, aby "czuwali" i modlili się o niego. Narody 

wkrótce wyślą swoje modlitwy, aby prosić mnie o pokój, który im ofiarowałem w każdym czasie. 

Wcześniej pozwalałem ludziom skosztować owoców ich pracy, zobaczyć rzeki płynącej ludzkiej krwi, 

obrazy bólu, góry trupów i miasta obrócone w ruinę. Chciałem, aby ludzie widzieli ze skamieniałymi 

sercami spustoszenie domów, rozpacz niewinnych, matki, które z bólem całują rozdarte ciała swoich 

dzieci, aby widzieli z bliska całą rozpacz, strach i lamenty ludzi, aby w swojej arogancji poczuli 

upokorzenie i aby sumienie powiedziało im, że ich wielkość, ich moc i ich mądrość są kłamstwem, że 

jedyna prawdziwie wielka rzecz pochodzi od Ducha Bożego. 

Kiedy ci ludzie otworzą oczy na prawdę, będą przerażeni - nie obrazami (grozy), które widzą ich oczy, 

ale sobą, a ponieważ nie mogą uciec przed spojrzeniem i głosem sumienia, poczują w sobie ciemność i 

ogień wyrzutów sumienia; będą bowiem musieli odpowiedzieć za każde życie, za każdy ból, a nawet za 

ostatnią kroplę krwi przelaną na ich rachunek. 

41 Będę rozliczać ludzi nie tylko z tego, co zrobili z życiem innych ludzi, ale również będę wymagać 

od nich, aby zdali sprawę z tego, co zrobili z własnym życiem, ze swoim ciałem. Któż więc może 

powiedzieć, że przyszedł do mnie jako duch właśnie w chwili, gdy zegar wieczności miał go odwołać? - 

Nikt! - Często bowiem skracasz swoją egzystencję przez przedwczesne starzenie się, czasem zostajesz 

zjedzony z powodów nie wartych ani jednej twojej łzy, ani jednego siwego włosa. 

42 Jestem nieubłaganą i doskonałą sprawiedliwością, wypływającą z najczystszej miłości, którą jest 

wasz Stwórca, i proszę tylko, abyście odwrócili się od przyjemności tego świata, aby usłyszeć Moje 

słowo. Mistrz chętnie otwiera swoją księgę doskonałych nauk, by zachwycić cię nową lekcją. Ileż to razy 

jedna z Moich nauk była w stanie cię uratować. W tym momencie wasz duch przebudził się i odczuł 

polecenia, które otrzymał od swojego źródła życia. 

43 Odkryłem, że twoje serce przechowuje próżne nasienie, które zebrało na ziemi, ale teraz musi być 

przekształcone w spichlerz, w którym można przechowywać dobre owoce twoich dzieł miłości. 

44 Wśród tłumów ludzi przyjść wielkich grzeszników, tych, którzy walcowane ich dusze w brud 

namiętności, którzy okradli (inni) z honoru, którzy zdegradowany siwe włosy starszych, którzy ukradli 

innych ludzi towarów, którzy splamione niewinność dziecka i zabił ich sąsiada fizycznie lub moralnie. 

45 Są tacy, którzy mnie słyszą, którzy profanują dom, którzy łamią prawa boskie i ludzkie, którzy 

gaszą wiarę serc. Ale kiedy słyszą Moje Słowo dotykające czułych strun ich serc, mówią: "To Sędzia 

mówi; ale z jaką dobrocią uświadamia nam nasze błędy, z jaką delikatnością nas poucza i poprawia." 

Kiedy te serca opuściły miejsce spotkania, gdzie usłyszały ten głos, wydaje im się, jakby zobaczyły życie i 

wszystko, co je otacza, nie tylko oświetlone światłem materialnym, ale przepełnione boskim światłem, 

które przemawia do człowieka wszędzie w stworzeniu. Wtedy przed oczami tego, który się oczyścił, gdzie 

widział tylko materię, cielesne przyjemności lub grzechy, pojawia się wspaniałe życie. Przed jego duchem 

pojawia się istnienie, którego istnienia nie podejrzewał - pełne objawień, obietnic i natchnień. Jest to cud 

miłości, a nie tylko słowa; bo jakże często ludzie przemawiali w sposób bardziej wykwintny i doskonały 

niż ci pokorni i niepiśmienni nosiciele głosu, przez których Ja daję się poznać. Ale duchowe znaczenie, 

które jest zawarte w każdym z tych słów, może pochodzić tylko z Boskiej Miłości. 

46 Niewielu słyszało Moje słowo w tej formie, ale zaprawdę powiadam wam, wszyscy ludzie słyszą 

Mój głos w ciszy sanktuarium obecnego w ich duszach, nawet jeśli ich umysły nie są w stanie pojąć tych 

natchnień, ani ich usta nie wiedzą, jak wyrazić to wszystko, co stale otrzymują poprzez swoje dary 

duchowe. Kiedy zostaniecie wyposażeni, zrozumiecie tę prawdę. 
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47 W tym Trzecim Czasie Eliasz jest Pasterzem, który dzień po dniu ratuje Cię przed 

niebezpieczeństwami. On jest tym, który przenika do najbliższego kąta twojej sypialni, kiedy się modlisz, 

tym, który pomaga ci w "samotności pustyni" i tym, który towarzyszy ci w "długich podróżach dnia". 

Gdziekolwiek potrzebujesz kogoś, kto cię obroni lub głosu, który doda ci odwagi, tam jest Eliasz, 

Duchowy Pasterz Trzeciej Ery. 

48 Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie mieszka Eliasz, to powiem wam, że w sferze duchowej. Kto z was 

może do tego czasu wstać, aby go zobaczyć? - Jeszcze nikt. - Dlatego przychodzi do was, aby 

przygotować drogi, które prowadzą do waszego serca, aby potem przyszedł Mistrz i oświecił całą waszą 

istotę. Nie sądźcie jednak, że schodzę do tych, którzy szukają Mnie z większą czystością i doskonałością; 

nie, przychodzę do każdego, kto Mnie szuka - do tego, kto klęka przed swoim bożkiem, do tego, kto 

pojmuje Mnie w formach lub wyobrażeniach bardzo dalekich od prawdy. Każdy szuka Mnie według 

możliwości swego ducha, a Ja nie zgaszę płomienia wiary, którą ma w najbardziej ukrytej części swego 

jestestwa, co do istnienia Boga. 

49 Moją wolą jest, aby w tym czasie ludzie mogli komunikować się ze swoim Panem z ducha na 

ducha, aby w sercu człowieka było prawdziwe sanktuarium, w którym słyszy on głos Ojca. 

50 Aby osiągnąć ten stopień uduchowienia, ludzie będą musieli wziąć udział w wielkich bitwach 

religii, które obudzą uśpione duchy, które (wtedy) ujrzą światło prawdy. 

51 Czy nie sądzisz, że nadszedł czas, aby ludzie oferują do swojego Boga, ich Stwórcy, cześć i hołd 

godny Tego, który przyjmuje go i tego, który oferuje go? 

Jeśli studiujesz i obserwujesz różne królestwa natury, znajdziesz w nich nieskończoną ilość 

przykładów, nauk i przypowieści, które warto wziąć za wzór. Nie mam zamiaru powiedzieć wam, że 

niższe istoty mają być waszymi panami. Ale mówię wam, że natura, całe życie, jest księgą, której autorem 

jest Bóg. Tę księgę otworzyłem przed ludźmi, aby w niej poznali doskonałość moją, miłość moją i 

sprawiedliwość moją, nie w słowach, ale w uczynkach. 

52 Nie szukajcie mnie w książkach fałszywej nauki lub w waszych teoriach, które są na ogół błędne z 

powodu materializmu, w którym żyjecie. Otrzymaliście już pozwolenie na chodzenie wszystkimi drogami 

w pełnym korzystaniu z waszej wolnej woli. Dzisiaj mówię wam, abyście zatrzymali się na swoim 

szybkim kursie i zastanowili się przez kilka chwil nad doświadczeniem, które zdobyliście w życiu, nad 

tym wszystkim, co widzieliście, co czuliście i co wycierpieliście na długiej drodze, którą przebyliście. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto używa tego światła (wiedzy), znajdzie drogę prawdy, która 

doprowadzi go do jego własnego pochodzenia. Droga to Ja; kto ją poznał, poznał Mnie. Ja jestem 

początkiem i końcem Drogi. Ja jestem Alfą i Omegą. 

53 Jestem Mistrzem Prostoty, który przemawia do was jak dobry przyjaciel w najbardziej znanym 

języku, aby rozjaśnić wam tajemnice i ujawnić sekrety, które do tej pory były ukryte przed waszą ludzką 

wiedzą. 

54 Daj swemu duchowi możliwość odświeżenia się w kontemplacji Boskości i w ćwiczeniu praw, 

które nim kierują. Nie myślcie, że to życie jest jedyne, ani że praca fizyczna jest jedynym środkiem do 

osiągnięcia dobrobytu. Nie ograniczajcie się do miłości waszej rodziny, bo wasze pola są rozleglejsze. 

Samolubstwo nie jest nasieniem Boga. 

55 Mężczyźni tak bardzo pokochali to życie, że gdy nadchodzi godzina odejścia, buntują się 

przeciwko mojej woli i nie chcą usłyszeć wezwania, które do nich kieruję. Odrzucają pokój Mojego 

królestwa i proszą Ojca o jeszcze jeden okres czasu na ziemi, aby nadal posiadać swoje dobra doczesne. 

56 Stańcie się wrażliwi tak, byście odczuwali życie duchowe i nie zadowalajcie się początkiem 

waszego rozwoju - bo to jest to życie - bo ponad nim istnieją wyższe dzieła stworzenia. 

57 Nie próbujcie odrzucać śmierci, gdy zbliża się ona do was zgodnie z Moją wolą, ani nie proście 

uczonego, aby dokonał za was cudu oparcia się Moim radom i przedłużenia waszego istnienia, bo oboje 

będziecie gorzko żałować tego błędu. Przygotujcie się w tym życiu, a nie będziecie mieli powodu, by 

obawiać się wejścia w zaświaty. 

58 Płaczesz, gdy jeden z twoich odchodzi do duchowej doliny, zamiast czuć się w pokoju, bo 

rozumiem, że on zbliża się o krok bliżej do swojego Pana. Z drugiej strony, obchodzicie święto, gdy nowa 

istota przychodzi do waszego domu, nie myśląc w tej godzinie, że ten duch przyszedł w ciało, aby 

wypełnić zadośćuczynienie w tej dolinie łez; wtedy powinniście płakać nad nim. 
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59 Kiedy będziesz czuł dla obcych to, co czujesz dla swoich bliskich? - Z jednego małżeństwa 

zrodziło się nieskończone nasienie tej ludzkości, które bardzo szybko podzieliło się na rodziny, plemiona, 

ludy i narody, dając początek różnicom w obyczajach, językach i religiach. Te różnice rodziły nienawiść i 

tworzyły podziały między jednymi a drugimi. Pojawiły się wojny i rywalizacja. Nasienie Kaina przyniosło 

wiele owoców. Ale teraz, kiedy umysł ewoluował i wyszkoliliście swoje umysły - dlaczego nadal widzicie 

siebie nawzajem jako obcych, nienawidzicie i zabijacie się nawzajem? Dziś wiecie, że wszystkie duchy 

wyszły z Mojego Boskiego Ducha i że ludzkość wywodzi się z jednej pary, więc jesteście braćmi przez 

ducha, a nawet przez krew. 

60 Jak daleko jesteś od prawdziwej drogi, gdy nie odczuwasz bólu bliźniego, choć jest on częścią 

ciebie! Widzisz kogoś, kto przechodzi obok, kogo nigdy wcześniej nie widziałeś, a myśląc, że jest obcy, 

nie pozdrawiasz go. Z drugiej strony, kiedy widzisz kondukt żałobny, który przechodzi obok, obnażasz 

głowę. Dlaczego nie poświęcić swoją uwagę, swoją miłość i swoje miłosierdzie do żywych? 

Moją wolą było, abyście swoją miłością zatarli granice i różnice istniejące na świecie, ale mężczyźni nie 

chcieli, aby tak było. Czy chcesz, aby to krew mężczyzn zatarła granice i zbliżyła mężczyzn do siebie? 

Czy chcesz, aby wojna połączyła rasy? 

Od najdawniejszych czasów przygotowywałem lud, który by mnie znał i kochał, aby był jak pochodnia 

wśród ludzkości, i niekiedy był mocny, a innym razem słaby. Dziś posłałem ich z powrotem na ziemię, 

aby wypełniły się proroctwa. Ten naród jest tym, który duchowo otrzymał Trzy Testamenty, a wiedząc, że 

w tym czasie dałem się poznać poprzez ludzki umysł, nie odważyli się otwarcie mi zaprzeczyć. Albowiem 

duch ich pamięta, że w Drugiej Erze wołali: "Ukrzyżuj oszusta", a potem gorzko cierpieli. 

Dzisiaj wielu z nich uwierzyło w Mój powrót, ale inni nie uwierzyli. Ale i ci po Moim odejściu w 1950 

roku uwierzą, bo zobaczą, że spełniły się Moje proroctwa i powiedzą do Mnie: "Panie, gdy mówiłeś do 

Mnie, zwątpiłem; ale teraz, gdy odszedłeś i widzę, że spełniło się Twoje słowo, wierzę w Ciebie." 

61 Zanim uciszę Moje (słyszalne na zewnątrz) Słowo, podejdą ci, których nazywacie cudzoziemcami, 

i nie pojmując wyraźnie tego Słowa z powodu różnic językowych, poczują, że ich duch jest napełniony 

pokojem i karmiony przez Moją Boską Istotę. Będzie to bowiem Moja miłość, którą odczują w swoich 

sercach, a wiecie już, że miłość jest językiem ducha. Ci (cudzoziemcy) również wyruszą za Mną; bo lud 

Mój jest rozproszony po całym świecie. 

62 W środku burzy przyszedłem do was w tym czasie. Tęcza pokoju jeszcze nie rozbłysła, gołąb z 

gałązką oliwną jeszcze nie przybył. Ale nadejdzie chwila, kiedy Ja, Najwyższa Miłość, będę mógł 

powiedzieć do wszystkich ludzi: Oto jestem. Wtedy wszyscy mnie rozpoznają i zjednoczą się. Dziś nadal 

osądzam żywych i umarłych. 

63 W Trzeciej Erze powstałem z grobu zapomnienia, gdzie ludzkość mnie odrzuciła, aby obudzić ją 

do nowego życia, bo Ja jestem Życiem. Nikt nie może umrzeć. Nawet ten, kto okrada się z istnienia 

własną ręką, usłyszy, jak jego sumienie wyrzuca mu brak wiary. 

64 Chcę, abyście stopniowo tworzyli rodzinę, ludzi, którzy są cali na duszy i ciele. 

65 Kiedy będzie duchowe wywyższenie Abla, posłuszeństwo Abrahama, siła Jakuba, cierpliwość 

Hioba, i duchowość Jana objawia się wśród was? Rozpoznaj swoją odpowiedzialność w świecie. 

66 Ludzie, uciekajcie od wad, że krew wasza może być owocnym nasieniem, i że owoce jutra mogą 

być akceptowalne. 

67 Kobiety, przygotowuję was, abyście mogły dać światu dzieci pokoju i dobrej woli. Do 

bezpłodnych mówię: Módlcie się, nie wstydźcie się z powodu waszego zadośćuczynienia. Bądźcie oddani, 

bo zaskoczę was i sprawię, że poczujecie w swoim łonie bicie serca nowej istoty. 

68 Spłodzić doskonałe dzieci jak twój Stwórca, który stworzył tylko doskonałe istoty, i wypełnić 

boskie przykazanie, które wymaga, aby kochać siebie nawzajem. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 53  
1 Dlaczego odkrywam, że od dnia, w którym daję wam poznać siebie, aż do następnego dnia, w 

którym daję wam nową naukę, czyli w tak krótkim czasie, straciliście już pokój, który wam dałem? Nie 

traćcie na waszych drogach życia łask, które wam daję. 

Przychodzisz przygnębiony przez próby i perypetie, które spotykają cię na swojej drodze, podchodzisz 

z sercem skruszonym. Tak widzę was prawie zawsze, gdy daję wam Mój pokój, abyście z radosną odwagą 

i wiarą podążali drogą rozwoju waszego życia. 

2 Nauczyłem was modlić się, abyście mogli uwolnić się od niebezpieczeństw i przeszkód, sideł i 

ciemności. Powiedziałem wam, że nawet siły natury usłyszą waszą modlitwę, gdy zostaną uwolnione w 

imię Mojej sprawiedliwości. Będą przechodzić nad tobą bez dotykania cię, bo wiedział, jak się modlić z 

wiarą i szczerością. 

3 Z plugastwa i otchłani podniosę w tym czasie waszego ducha, aby poznał nie tylko swego Boga, 

ale i siebie samego, a także swoje dary duchowe. Ale najpierw będziecie musieli przejść przez tygiel 

smutku, który was oczyści. Bo bez wewnętrznej odnowy wasze dary nie będą mogły świecić pełną mocą. 

4 Ludzkie namiętności są jak burza uderzająca w twoje wewnętrzne sanktuarium, i tylko ten, kto się 

modli, jest wystarczająco silny, aby wytrzymać próby, i tylko ten, kto czuwa, jest wystarczająco czujny, 

aby się chronić. 

5 Kiedy mówię do was o świątyniach i sanktuariach, nie mam na myśli miejsc zgromadzeń, które 

budujecie w materiale, ale wasze serce; bo gdziekolwiek pójdziecie, tam będzie świątynia, a w niej 

znajdziecie Moją miłość stale obecną. 

6 Ludzkość stworzyła religie, coś w rodzaju ścieżek, które prowadzą do Mnie. Ale ja wam mówię: 

Nie postępujcie już według ludzkiej interpretacji, którą każdy nadaje Mojemu Prawu. Nadszedł czas, 

abyście wszyscy wiedzieli, jak przyjmować Moje natchnienia, aby było to światło, które was prowadzi. 

7 Czasami zadajecie sobie pytanie: Dlaczego tylko ten naród* jest jedynym, do którego 

przemówiłem, skoro tyle narodów tego potrzebuje? - Na to odpowiadam wam, że w tamtych czasach tylko 

pewna grupa ludzi była świadkami Mojego ukrzyżowania i śmierci, a jednak krew Baranka rozlała się po 

całej ludzkości, aby wskazać im drogę do ich odkupienia. Tak samo będę mówił do tych społeczności 

tutaj, w obecnym czasie; a przecież światło Mojego Ducha zostało wylane na cały świat.  

Chodzi tu o duchowy naród izraelski, reprezentowany przez małą rzeszę, która żyje w narodzie meksykańskim. 

8 Wszystkie środki do nauki i do odpowiedniego działania już wam przekazałem i nie chcę, abyście, 

gdy przyjdziecie do mnie w duchu, dostosowali się bez zbiorów i udawali, że nieprzejednanie i 

nieokrzesanie ciała nie pozwoliło wam wypełnić waszego zadania. Kto bowiem nie zwycięży w pokusach 

świata, nie będzie miał zasługi, aby pokazać się przed swoim Panem. Dużo mocy posiada ciało w swoich 

namiętnościach, skłonnościach i słabościach, ale duch obdarzony jest wyższą mocą i dzięki niej może 

pokonać zło. 

9 Jaką zasługę miałby twój duch, gdyby pracował w ciele bez woli i bez własnych skłonności? 

Walka ducha z jego cielesną powłoką jest walką siły z siłą. Tam znajduje kamień probierczy, którym musi 

udowodnić swoją wyższość i wielkość ducha. Jest to próba, w której duch jest często na chwilę 

pokonywany przez pokusy, w jakie świat wprowadza go przez ciało. Tak wielka jest przemoc, jaką te 

(pokusy) wywierają na ducha, że w końcu poczułeś, iż jakaś nadprzyrodzona i złośliwa siła ciągnie cię do 

ruiny i niszczy cię w namiętnościach. 

10 Jak wielka jest odpowiedzialność ducha przed Bogiem! Ciało nie przyjęło tej odpowiedzialności. 

Zobacz, jak spoczywa na zawsze w ziemi, gdy nadejdzie śmierć. Kiedy zdobędziesz zasługi, aby twój 

duch stał się godny zamieszkać w doskonalszych domach niż ten, w którym żyjesz? 

11 Świat oferuje wam korony, które świadczą tylko o próżności, o dumie i o fałszywej wielkości. Dla 

ducha, który umie wyjść poza te próżności, zarezerwowana jest w zaświatach inna korona - korona Mojej 

mądrości. 

12 Kiedyś szukałem dolin, gór, morza i pustyni, aby do was przemówić. Dziś również stwierdzam, że 

są serca, które swoim pokojem przypominają doliny, a inne są jak wzburzone morze, jak to, które się 
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spieniło, gdy Jezus wypłynął na nie z uczniami w łodzi. Jedni przez swoje wzniesienie, gdy mnie słuchają, 

przypominają górę, a inni przez swoją samotność i jałowość przypominają pustynię. 

13 Wy, którzy słuchacie Mojego Słowa - kochajcie je, studiujcie je i praktykujcie. Ilu z tych, którzy 

pragnęli ją usłyszeć, nie może jej usłyszeć, ponieważ nie otrzymali tej łaski w tym czasie. Ale zaprawdę, 

powiadam wam, jego echo dotrze do wszystkich, i to w większej czystości, bo to nie będzie głos 

człowieka, który przychodzi do nich, ale Duch Boży. 

14 Dziś obrabiam twoje serce dłutem Mojego Słowa, uczę je odczuwać ból innych, bo kto nie ma 

współczucia, nie może być Moim apostołem. Nie chcę, aby potrzebujący, gdy na próżno zapukają do 

waszych drzwi, pytali mnie z płaczem, czy to są Moi wybrani, ci, których wyposażyłem jako powierników 

smutków ich braci, jako powierników i podporę dla potrzebujących. Czuwajcie, uczniowie, abyście nawet 

w środku nocy, kiedy będziecie już spali, mogli dostrzec rękę, która puka do waszych drzwi. Ten 

potrzebujący, który szuka cię dzisiaj, może być tym, który poruszony twoją chęcią pomocy, również 

przemieni się w Mojego pracownika i ułatwi ci jutro twoją misję. Ilu z tych, którzy przychodzą dziś do 

was prosząc o odrobinę miłości, zrozumienia lub sprawiedliwości, będzie jutro tarczą, która was chroni 

lub świadkiem, który was ocali. Ale czego można oczekiwać od tego, który w całym swoim bólu pukał do 

waszych drzwi i pokładał nadzieję w waszej gotowości do pomocy, a potem nie znalazł posłuchu? Niech 

przyjdzie do ciebie, który jest pogrążony w bagnie wady; jeśli wiesz, jak poruszyć go wewnętrznie, będzie 

czuć skruchę. Niech obdarty człowiek czuje się godnym twego domu i twego stołu; ale nie czuj odrazy 

przed jego ubóstwem; być może jest on duchowo czystszy i bardziej przyozdobiony niż ty. Nie oszczędzaj 

swoich najlepszych atencji i najmilszych uśmiechów dla tych, którzy mają materialne bogactwo w swoich 

rękach, lub którzy prezentują się w kosztownym szyku. Niech twoje serce nie patrzeć na te różnice, i 

rozpowszechniać dobroczynność swoich darów do wszystkich jednakowo. Jak wiele dobra można uczynić 

w każdym dniu i o każdej porze! 

15 Jeśli obserwować dzieci, zobaczysz, że jest wiele małych bez miłości, bez prawa, i bez chleba. 

Jeśli pójdziesz wśród młodzieży, znajdziesz zmagania namiętności, błędne drogi, a jeśli rozejrzysz się za 

mężczyznami i kobietami, którzy osiągnęli dojrzałość w życiu, znajdziesz wśród nich tragedie, bardzo 

gorzki kielich: czasem wdowieństwa, brak nadziei i wiary, a także prawdziwej duchowej zachęty, która 

ich pociesza i podtrzymuje. 

16 Tylko moje słowo jest w stanie dotknąć i uwrażliwić serce, które zostało zatwardziałe przez 

cierpienie. Wielu z was cierpiało tak bardzo, że nie odczuwaliście bólu innych i byliście na niego obojętni. 

Mówię wam wiele o bólu i często wspominam o miłosierdziu, jakie powinniście mieć dla waszych braci, 

ponieważ na świecie jest tyle cierpień, ile jest istot ludzkich, a w obecnym czasie cierpienia ludzkości 

dopiero się zaczynają. Dlatego przygotowuję was, abyście swoją miłością dodawali nowych sił waszym 

braciom. 

17 Jeśli wielkim narodom ziemi podoba się pić za "dobro" świata, podnosząc kielich goryczy i 

wylewając go na ludzkość, z tego skromnego stołu ofiaruję wam duchowy kielich pełen słodyczy i życia, 

abyście zanieśli to przesłanie tym, którzy mają śmierć w sercach i gorycz na ustach. 

18 Idźcie krok po kroku tą ścieżką miłości. Niech burzliwe wiatry wieją nad tobą bez osłabienia. Uszy 

wasze usłyszą, jak mówią, że jesteście na drodze do ruiny; ale umocnijcie się w pamięci słów Moich, gdy 

wam powiedziałem, że płaszcz Mój okryje każdego, kto będzie chodził po świecie drogą, którą mu 

wyznaczyłem krwawym szlakiem Męki Mojej. 

19 Chcę, aby oblicze wasze odzwierciedlało łagodność ducha waszego, ale nie obłudę; bo to, czego 

nie widzą bracia wasi, ja osądzę. - Po burzach, które muszą uderzyć w ten lud, liczba tych, którzy 

pozostaną zgromadzeni wokół Mnie, będzie niewielka, gdyż wielu będzie rozpaczać z powodu prób. Ale 

ci, którzy pozostaną, będą tymi, którzy sprawią, że Moje dzieło będzie kwitło. Wszystko będzie wtedy 

głośniejsze, tak w sferze materialnej, jak i duchowej. Otworzyłem wam bowiem przez Moje Słowo drogę, 

która była zamknięta przez niegodziwość i nieposłuszeństwo ludzi. Oczy waszego ducha zostały również 

otwarte, abyście mogli zobaczyć prawdę. Powtarzam wam, że ujrzy mnie każde oko. 

Sprawiedliwa pokuta, o którą was prosiłem, jest po to, aby rozpocząć odnowę w waszym życiu. 

Dlatego mówię wam, że nie chcę, abyście się okrywali "szatami" hipokryzji. Chcę, abyście byli dobrzy i 

szczerzy, i abyście swoimi uczynkami świadczyli o prawdzie mojej nauki. 
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20 Zdobędziecie wielki skarb mądrości, nie potrzebując książek ludzkich, ponieważ waszym jedynym 

podręcznikiem jest to Słowo, w którym nie będziecie mieli wpływu ani obcych nauk, ani złych 

interpretacji, ani teorii ludzkich, lecz tylko moje prawo, które wskazuje wam drogę waszego rozwoju. 

21 Gruba zasłona waszego materializmu sprawiła, że pogrążyliście się w niewiedzy, która 

spowodowała, że poczuliście się oddaleni od Boskości i która ukryła przed wami światło, które musi 

oświetlać życie ducha. W tym czasie Mój Głos rozdarł tę zasłonę i pokazał wam Moje Sanktuarium, 

ujawniając wam nowe nauki z Mojej Tajemnej Komnaty Serca. Na Moje duchowe objawienie się, 

niektórzy zapalili lampę wiary, inni woleli dalej kontemplować życie w świetle, które dawała im ich mała 

wiedza duchowa. Kiedy pojmiesz wszystko, co musisz zgromadzić dla swego ducha? 

22 Nie zabraniam wam badać przyrody ani gromadzić wiedzy, jeśli jest to dla dobra i postępu 

waszego ludzkiego życia. Lecz chcę, żebyście zainteresowali się również nabyciem światła dla waszego 

ducha, ponieważ będzie to jedyna rzecz, którą zabierzecie ze sobą stąd do zaświatów i która będzie wam 

przydatna na duchowej ścieżce dla waszego postępu. Jestem tak blisko każdego z was, że wystarczy, że 

zapytacie mnie o coś swoimi myślami, by natychmiast otrzymać moją odpowiedź. Nikt nie może zarzucić 

Ojcu, że wycofał się z Jego dzieci. Bo jako kochający Pasterz zawsze czuwam nad wszystkimi Moimi 

owcami i mogę wam powiedzieć w prawdzie, że żadna się nie zgubiła, ani się nie zgubi, bo Ja jestem 

wszędzie. W każdym miejscu obecne jest Moje światło, a życie i miłość waszego Ojca pulsuje w całym 

stworzeniu. 

23 Człowiek oddalił się od wypełniania Mojego Prawa, lecz dziś mogę wam powiedzieć, że Moimi 

naukami miłości sprowadzam wiele zbłąkanych owiec na drogę ich wznoszącej się ewolucji. Ale gdy ci 

wrócą na płotek, przyprowadzę innych, aż ich wszystkich zatrzymam w zamknięciu Mojej miłości. 

24 Dziś wiecie, że ból oczyszcza duszę i serce, i że nie po raz pierwszy musieliście oczyszczać swoją 

duszę z jej przewinień. Kielich goryczy wylał swoją zawartość na świat, i to było jak nowy potop, ale 

bardziej bolesne, bardziej gorzkie i dłużej trwające. Przyjdą czasy, kiedy to nie ból będzie ujarzmić i 

powstrzymać ludzi, ale światło ich sumienia. Jeśli nadal potrzebujecie bólu jako uzdy, to jest to 

najwyraźniejszy znak, że nie rozwinęliście się duchowo. 

25 Pamiętajcie, Moje dzieci, że musicie wejść na górę (doskonałości) niosąc na plecach krzyż bólu. 

Zrozum jednak, że krzyż, który ma cię podnieść (duchowo), nie jest krzyżem noszenia za swoje grzechy, 

ale krzyżem twoich ofiar dla innych. 

Mężczyznom mówię, żeby byli liderami, obrońcami i opiekunami mężczyzn. Do kobiet, do matek, 

mówię: módlcie się za wielkie rzesze dzieci bez rodziców, bez domów i bez chleba. Wasze modlitwy będą 

jak skrzydła skowronka, które rozpościerają się, by objąć młode. Ale w tej chwili nie myślcie tylko o 

swoich, bo oni mają waszą matczyną miłość, ale o tych, którzy nie mają nic na ziemi oprócz samotności i 

głodu miłości. Módlcie się za nich! Kto może lepiej niż ty zrozumieć chłód, pustkę i pragnienie tych 

czułych serc? Módlcie się, a chleb, schronienie i miłość wkrótce do nich przyjdą. To jest właściwa okazja 

do praktykowania miłosierdzia. 

26 Zostaliście wygnani na ziemię, na tę planetę, którą człowiek zamienił w dolinę łez, choć jest to 

wspaniały ogród, który Stwórca obsypał swoimi błogosławieństwami. Ale ludzie nauczą się rozumieć, że 

to właśnie w celu spłacenia swoich win zostali przeznaczeni, aby przyjść na świat w tym czasie, aby 

przemienić tę pustynię ucisku i bólu w raj światła, w miejsce braterstwa i pokoju, gdzie wypełnia się Moje 

przykazanie, które mówi wam: "Miłujcie się wzajemnie!". 

27 Wśród tych, którzy mnie słuchają, są niewierzący, którzy, aby uwierzyć, chcą dotknąć (swoimi 

rękami) jak Tomasz. Mówię im, że pewnego dnia zjednoczą się ze Mną z ducha w ducha. Najpierw umyją 

swoje naczynie wewnątrz i na zewnątrz, aby Moje Słowo mogło zstąpić do niego jak rosa łaski i życia dla 

ducha. 

28 Chorzy chcą się dotknąć Mojej szaty, jak w Drugiej Erze, aby ich wiara ich uzdrowiła. Ale ja wam 

mówię: Dlaczego nie dotykacie Mojego Boskiego Ducha swoimi czystymi myślami, swoją żarliwą 

modlitwą? Otrzymalibyście wszystko, czego potrzebuje wasz duch i wasze ciało. 

29 To jest nauka, którą wam daję, abyście zawsze patrzyli na księgę, którą otworzyłem przed wami. 

Jest to Księga Mojej Wiecznej Mądrości, którą pokazuję wam otwartą dzisiaj przy szóstej pieczęci, 

używając jako Mojego tłumacza Nosiciela Głosu, którego przygotowałem. 
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30 Zawsze pragnęliście studiować Moje objawienie, aby poznać Moją Wolę i Moje Przykazania, a Ja 

odpowiadałem na wasze pytania, bo kto szuka Mnie z miłości, z pragnieniem znalezienia prawdy, 

znajduje Mnie, widzi Mnie przed sobą, czuje Mnie i orzeźwia się Moją miłością, tak jak Ja napełniam się 

radością, gdy Moje dzieci pokazują Mi owoce, jakie uzyskały dzięki swoim uczynkom miłości i 

miłosierdzia, którymi złagodziły ból swoich braci. 

31 W tej książce, którą jeszcze raz otworzyłem przed wami, zawarte są wszystkie moje nauki i to, co 

jest w niej zapisane, powinniście poznać, a będzie to dla waszego szczęścia, ponieważ poprowadzi was na 

drodze waszego rozwoju wznoszenia się. 

32 Pragniecie otrzymać Moje natchnienia, które sprawiłem, że zawsze płyną obficie, ale nie 

korzystacie z nich. Czy dzisiaj, kiedy komunikuję się z wami poprzez ludzki umysł, będziecie nadal 

wątpić w Moje nauki i Moją obecność wśród was? - Nie mówię do umarłych ani do istot pozbawionych 

rozumu, lecz do was, którzy jesteście ludźmi, macie sumienie i znacie Mnie. 

Gdybym przemawiał do umarłych, już by powstali z grobów; gdybym przemawiał do kamieni lub do 

elementów przyrody, już by o mnie świadczyły. Jednak niedowierzanie Moich dzieci nie powstrzyma 

Mojego nauczania, a ta książka będzie nadal mówić o prawdzie, życiu łaski i zaświatach. 

33 Czego szukacie w Mojej nauce, co chcecie wiedzieć, Moje dzieci? "Światło", mówią mi niektórzy. 

"Pragniemy odnaleźć pokój" - słyszę, jak mówią inni. Mówię ci: Jeśli się przygotujecie, znajdziecie w 

Moim Słowie wszystko, czego pragnie wasz duch. Przygotowałem ten naród jak żyzne i błogosławione 

pole, z którego widać górę Nowego Syjonu, ziemię, która na was czeka. I jutro, gdy przejdziecie przez 

świat, wypełniając swoje zadanie, odnajdziecie się w duchu na drogach zaświatów i wszyscy zjednoczycie 

się w jednej "dolinie", tworząc ze mną jednego ducha. 

34 Powinniście się uczyć, abyście mogli zrozumieć przyczynę wydarzeń tego czasu: Dlaczego Eliasz 

przyszedł w tym czasie i dlaczego daję wam Moje słowo. W każdym czasie Eliasz przychodził jako Mój 

poprzednik, aby przygotować ducha wszystkich ludzi. W Pierwszej Erze Eliasz przyszedł na ziemię, 

zbliżył się do serc ludzi i znalazł ich uzależnionych od pogaństwa i bałwochwalstwa. Światem rządzili 

królowie i kapłani, a jedni i drudzy odwracali się od wypełniania boskich praw i prowadzili swoje narody 

na ścieżki zamieszania i fałszu. Stawiali ołtarze różnym bogom, którym oddawali cześć. Eliasz stanął w 

tych dniach i przemówił do nich słowami pełnymi sprawiedliwości: "Otwórzcie oczy i uświadomcie sobie, 

że sprzeniewierzyliście się prawu Pana. Zapomnieliście o przykładzie Jego posłańców i wpadliście w 

kulty niegodne żywego i potężnego Boga. Konieczne jest, abyście się obudzili, spojrzeli na Niego i uznali 

Go. Zniszczcie wasze bałwochwalstwo i podnieście oczy ponad wszelki obraz, którym Go 

przedstawialiście." 

35 Eliasz usłyszał Mój głos, który mu powiedział: "Odejdź od tego niegodziwego ludu. Powiedz mu, 

że przez długi czas nie spadnie już żaden deszcz, dopóki nie rozkażesz mu w Moim imieniu." - I rzekł 

Eliasz: "Nie będzie więcej deszczu, aż Pan mój wskaże godzinę i głos mój rozkaże", i rzekłszy to, odszedł. 

- Od tego dnia ziemia była sucha, pory roku wyznaczone na deszcz minęły bez jego nadejścia. Na niebie 

nie było widać śladu deszczu, pola odczuwały suszę, bydło stopniowo usychało, mężczyźni kopali w 

ziemi w poszukiwaniu wody, aby ugasić pragnienie, ale nie znajdowali jej, rzeki wyschły, trawa uschła, 

ponieważ poddała się promieniom palącego słońca, a ludzie wzywali swoich bogów i prosili ich, aby ten 

element powrócił do nich, aby siać i zbierać nasiona, które by ich żywiły. 

36 Eliasz wycofał się na Boski rozkaz, modląc się i oczekując na wolę swego Pana. Mężczyźni i 

kobiety zaczęli oddalać się od swoich domów w poszukiwaniu nowych ziem, gdzie nie zabraknie im 

wody. Wszędzie widać było karawany, a we wszystkich miejscach ziemia była spieczona. 

37 Mijały lata i pewnego dnia, gdy Eliasz podniósł swego ducha do Ojca, usłyszał Jego głos mówiący 

mu: "Szukajcie króla, a gdy dam wam znak, wody znów spłyną na tę ziemię." 

38 Eliasz, pokorny i pełen posłuszeństwa, poszedł do króla tego ludu i pokazał swoją moc przed 

czcicielami fałszywego boga. Potem mówił o Ojcu i o Jego mocy, i pojawiły się znaki: Błyskawice, 

grzmoty i ogień były widoczne na niebie, po czym życiodajny deszcz spadł w ulewach. Znowu pola były 

ubrane w zieleń, drzewa były pełne owoców, i był dobrobyt. 

39 Ludzie obudzili się do tego dowodu i pamiętali o swoim Ojcu, który wzywał i napominał ich przez 

Eliasza. 

40 Liczne i bardzo wielkie były cuda Eliasza w tym czasie, aby podburzyć lud. 



U 53 

152 

41 W Drugiej Erze pojawił się Jan Chrzciciel, doradzając pokutę i przygotowując serca na przyjęcie 

Mesjasza. Ten błogosławiony prekursor mówił do tłumów, ponieważ czas głoszenia Jezusa zbliża się i 

konieczne było, że uznają go. - On chrzcił wodą i wylał ją także na Jezusa, mówiąc do Niego: "Mistrzu, 

dlaczego mam Cię chrzcić, choć jesteś bez skazy?". Na to Jezus odpowiedział: "Trzeba więc to uczynić, 

abym mógł rozpocząć Moją pracę w ciągu dnia od okazania uległości, aby ci tutaj, którzy idą za Mną, 

wiedzieli, jak się oczyścić i wyposażyć, gdy wyruszą, aby wypełnić swoje zadanie." 

42 Eliasz, duch o wielkiej mocy, który nie został rozpoznany przez ludzkość, zawsze był Moim 

przygotowawcą. Dziś przyszedł po raz kolejny, aby przygotować tych, którzy zostali naznaczeni do 

służenia Mi jako głosiciele, jak również wszystkich ludzi. 

43 Jeśli przygotujecie się i będziecie studiować Moje nauki, aby poznać Moją Wolę, Eliasz przyjdzie 

wam z pomocą i będzie waszym wsparciem i przyjacielem. 

44 Eliasz jest (boskim promieniem), który oświeca i prowadzi wszystkie istoty i prowadzi je do mnie. 

Kochajcie go i czcijcie go jako waszego pioniera i orędownika. 

45 Uczniowie, jeśli chcecie wejść do Królestwa Niebieskiego, czynić sprawiedliwe uczynki, 

wypełniać Prawo, to Moje Dzieło będzie uznane przez wszystkich i będzie się wyróżniać wśród religii i 

nauk jako jedyna droga, którą wyznaczyłem dla ludzi. 

46 Przyjdźcie do Mnie, abym wam pomógł w waszym przygotowaniu, zasiądźcie do Mojego stołu, 

gdzie mam przygotowane miejsce dla każdego z Moich uczniów, z którego będziecie uczestniczyć w 

Moim nauczaniu. Nie martwcie się, czy osoba, przez którą Ja się objawiam, jest mężczyzną czy kobietą, 

starcem, młodzieńcem czy dzieckiem. Zgłębiajcie Moje nauki, aż znajdziecie Boskie znaczenie tego 

słowa; wtedy odczujecie Moją Obecność poprzez każdego z Moich wybranych. Wykorzystajcie te chwile, 

bo później możecie żałować, że tego nie zrobiliście. 

47 Niech ten lud rośnie, jak rosną drzewa, mnożąc swoje gałęzie, jak rozszerzają się rzeki, tworząc 

nowe rzeki i strumienie. Zobaczcie, jak z jednej wspólnoty powstają nowe wspólnoty na prowincji i w 

miastach! 

48 To Mój Duch posłał ich (powołanych) do różnych prowincji, aby przekazali przesłanie 

uduchowienia. Dlaczego niektórzy odwracają się od zasad uduchowienia, które im pokazałem, to znaczy 

od dawania miłości bezinteresownie i praktykowania miłosierdzia, i sprzedają swoje usługi poprzez dary, 

które ich nic nie kosztują? Czy nie pamiętacie, że od pierwszych nauk, które słyszeliście, powiedziałem 

wam, abyście czuwali i modlili się, ponieważ pokusa czai się wokół waszych kroków? Pomyślcie, a 

przypomnicie sobie, że powiedziałem wam również, że mam wam więcej do dania, niż wy macie ode 

Mnie żądać, tak że powinniście ograniczyć się do przyjmowania ode Mnie tego, co jest dozwolone. 

49 Wiedz, że w księdze twego przeznaczenia zapisany jest dzień i godzina, kiedy bramy Rubieży 

otworzą się, by przyjąć twego ducha. Stamtąd zobaczycie całą waszą pracę na ziemi, całą waszą 

przeszłość. Nie będziesz wtedy chcą usłyszeć głosy wyrzutów lub skarg przeciwko tobie, lub zobaczyć 

tych, którzy nazywają cię autorem ich zła! 

50 Jakie cierpienie, jaki ból odczuwa duch, gdy przychodzi do tego świata światła i pokoju i słyszy, 

że dociera tam lament jego ofiar. Jeśli nie chcecie przeżyć tej krytycznej sytuacji, uprawiajcie już teraz 

pola, które wam powierzyłem i umieśćcie na nich ziarno Mojej Nauki w całej jej czystości. Nie czujcie się 

niezdolni do wykonywania dzieł godnych Mnie i nie zostawiajcie waszych narzędzi rolniczych, gdy praca 

jest tylko w połowie wykonana, aby zapomnieć o tym posłannictwie i ponownie poddać się pokusom 

świata. 

51 Przyjdźcie z pośpiechem, aby usłyszeć Moje słowo. Pamiętajcie, że bardzo bliski jest dzień, kiedy 

nie usłyszycie go już w tej formie. Dla was minął już czas, gdy konieczne było, aby prorocy pojawiali się 

przed ludźmi, aby napominać ich do pokuty i grozić im sprawiedliwością Bożą, jeśli nie usłuchają tego 

ostrzegawczego wołania. Dzisiaj chcę, abyście byli prorokami, którzy budzą ludzkość i przekazują jej to 

niebiańskie przesłanie. Będę czynił cuda na waszej drodze i dam wam broń prawdy, abyście walczyli, bo 

będziecie walczyli. 

52 Wiele krzywych dróg wyprostuję, używając sprawiedliwości moich dobrych uczniów. Duchowa 

obecność ludu Bożego, zwanego Izraelem na ziemi, stanie się odczuwalna wśród ludzi i wielu zrozumie, 

że to, co było ułożone w formie materialnej, miało wysokie znaczenie duchowe. 
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53 Chociaż duchy, które utworzyły ten lud, zostały rozproszone po świecie i dolinie duchowej, aby 

spełnić obowiązek zadośćuczynienia, to teraz, z powodu Mojej miłości, zjednoczone światłem Ducha 

Świętego, który oświetla drogę ich ewolucji, zjednoczą w swej wędrówce wszystkich, którzy łakną 

wolności, pokoju, prawdy i sprawiedliwości, miłości i zbawienia. 

54 Zaprawdę powiadam wam: lud Boży jest bezgraniczny, wszyscy do niego duchowo należycie. 

Dlatego ten lud nie mógł być ograniczony do jednego narodu lub jednej rasy. Naród izraelski, nazywany 

przez proroków i patriarchów pierwszych czasów ludem Bożym, jest symbolem rodziny powszechnej, 

narodu utworzonego z istot mądrze wybranych do Moich celów, których użyłem jako narzędzia, aby 

przekazać ludzkości moje nauki, jak księgę otwartą przed ludźmi, księgę, która mówi o ewolucji duchowej 

i materialnej, o Boskich objawieniach, proroctwach, ludzkich interpretacjach, o sukcesach i błędach tego 

ludu, o świetności i upadku, o wolności i poddaństwie, o świetle i złu. 

Ciemność. Ten lud nie będzie już miał "Ziemi Obiecanej" pod swoimi stopami. Jej zadaniem jest 

poszukiwanie zagubionych, zaszczepianie nowej odwagi słabym i wskazywanie im drogi wyjścia z 

pustyni, za którą znajdują się bramy Nowego Jeruzalem, duchowego miasta, w którym będziecie mieszkać 

wiecznie ze swoim Mistrzem. 

55 Sto czterdzieści cztery tysiące naznaczonych ma za zadanie stać w obronie Prawa pełnego 

gorliwości, zachęcać lud w drodze, bronić wiary. Będą oni żołnierzami pokoju, mistrzami w mojej 

mądrości, lekarzami od wszelkich chorób, pocieszycielami i prorokami. 

56 Świadkami wielkich wydarzeń były pokolenia tego czasu. Nie zdając sobie z tego sprawy, 

przeżywacie wielką bitwę, która toczy się nie tylko na waszych polach bitewnych czy w walczących 

narodach, ale na wielu polach. Prawdziwa walka toczy się w sferze duchowej, gdzie wasze oczy nie 

sięgają, w ludzkim umyśle i sercu, w ludziach nauki i religii oraz we wszystkich ludzkich instytucjach. 

Powodem tego jest fakt, że zbliża się nowy czas, w którym Siódma Pieczęć musi zostać otwarta, a 

sprawiedliwość i światło zatriumfują w duchach. Zanim to nastąpi, będę musiał zesłać na ziemię duchy, 

które będą pełne Mojej łaski i które będą prowadzić ludzi jak dzieci, aby mogli osiągnąć swoje zbawienie. 

57 Módlcie się i czujcie Eliasza, który spieszy przez przestrzeń z jednego końca na drugi, rozsiewając 

światło po ciemnych ścieżkach, ratując tych, którzy zbłądzili, oczyszczając splamionych, budząc tych, 

którzy śpią w niewiedzy, i porządkując wszystkie rzeczy, bo to jest jego czas. Nie bójcie się go, kochajcie 

go, bo on przyszedł jako pasterz, aby doprowadzić cię do Ojca, do niebiańskiej przeszkody, która czeka na 

ciebie. 

58 Moje słowo i wszystkie proroctwa się spełnią. 

59 W Drugiej Erze przybiliście Moje ręce do drewna, te same ręce, które uzdrawiały chorych i 

pieściły dzieci, młodzieńców i starców. Dziś odsłoniłem Moje prawa, ale nie po to, aby odrzucić krzyż, na 

którym Mnie wywyższyliście; nie, umiłowane dzieci, dziś wyciągam je z miłością, aby obdarzyć was 

Moimi błogosławieństwami. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 54  
1 Błogosławieni, którzy porzucają swoje dobra materialne, aby Mnie słuchać. 

2 Ci, którzy skorzystali z moich pouczeń, stali się silni, a kiedy znaleźli się pod wpływem próby, 

zamiast rozpaczać, zaczęli rozmyślać i modlić się, i poczuli, że w tych chwilach Boskie natchnienie 

przychodzi do ich umysłów jak promień światła, który oświetla drogę ich duchowego rozwoju. 

3 Zaprawdę powiadam wam: Kto umie się przygotować i umocnić w wypełnianiu Mojego Prawa, 

ten przejdzie przez wszystko w jednym kawałku, choćby przechodził przez burze i ogień. - Nawet tym, 

którzy w wierze byli w stanie przejść próbę, która dotknęła ich ducha, mówię jeszcze raz, że nie powinni 

"kłaść się spać", bo przyjdą nowe próby i wtedy muszą być przygotowani. Wielu jest takich, którzy przy 

końcu wielkiej próby, gdy "praca dnia" jest prawie skończona, byli bliscy upadku, pokonani przez ciężar 

swojego krzyża. Jednak w tych chwilach Mój głos był słyszany, zachęcając ich do osiągnięcia 

ostatecznego celu, który jest już bliski. 

4 Jeśli próby życiowe przypisujecie przypadkowi, trudno będzie wam być silnymi. Ale jeżeli masz 

pojęcie, czym jest zadośćuczynienie, czym jest sprawiedliwość i odszkodowanie, znajdziesz podniesienie i 

poddanie w swojej wierze, aby zwyciężyć w próbach. 

5 Moją wolą jest poddać próbie twoją duszę na różne sposoby, bo Ja ją formuję, kształtuję i 

doskonalę. Do tego używam wszystkich rzeczy i wszystkich ludzi; jako narzędzia używam zarówno 

człowieka sprawiedliwego, jak i niegodziwego. Raz czynię użytek ze światła, innym razem czynię 

ciemność moim sługą. Dlatego powiadam wam: Gdy znajdziecie się w krytycznej sytuacji, pamiętajcie o 

Mnie, waszym Mistrzu, który z całą miłością wyjaśni wam powód tej próby. 

6 Są kielichy, które wszyscy muszą wypić, jedni wcześniej, inni później, aby wszyscy mogli Mnie 

zrozumieć i pokochać. Nędza, choroba, oszczerstwa, hańba są bardzo gorzkie kielichy, które nie tylko 

dotrzeć do ust grzesznika. Pamiętajcie, że Wszechmogący opróżnił najcięższy kielich, jaki możecie sobie 

wyobrazić w tych Drugich Czasach. Posłuszeństwo, pokora i miłość, z którymi pije się kielich cierpienia, 

sprawią, że krzyż stanie się lżejszy, a próba minie szybciej. 

7 Świat jest szkołą dla duchów, twoje ciało jest tylko narzędziem. Na ziemi przechodzicie przez 

różne stopnie drabiny do doskonałości duchowej, po której duchy wstępują do Mnie, napędzane siłą 

swoich zasług, swoim wysiłkiem, aby dotrzeć do Ojca przez miłość, jaką obdarzyły swoich braci. Ten, kto 

nie przejdzie przez tę drogę walki, nie będzie wiedział, kim jest jego Stwórca, ani nie pozna samego 

siebie. 

8 Ten, kto zaprzecza swojemu przeznaczeniu, odrzuca zaszczytne miano "dziecka Mojej Boskości". 

Jeśli nie wierzy w Moje istnienie, nie może mieć wiary w Moją miłość. 

9 Jeśli dla niektórych to życie było bardzo gorzkie i smutne, wiedzcie, że to istnienie nie jest jedyne, 

że jest długie tylko z pozoru, i że w przeznaczeniu każdego stworzenia jest tajemnica, w którą tylko ja 

mogę wniknąć. 

10 Ten głos nie powiedział wam: musicie być posłuszni temu słowu. Powiedziało wam tylko: 

szukajcie prawdy, szukajcie miłości, szukajcie pokoju i jeśli znajdziecie to w Mojej nauce, którą słyszycie 

w tym czasie, trzymajcie się jej. Ale jeśli nie znalazłeś go tutaj, szukaj dalej. 

11 Każdemu z was daję się poznać, czasem przez serce, innym razem w duchu. 

12 Na Mój głos przebaczenia umarli powstaną do życia w łasce, zostaną uwolnieni od zamętu w ich 

duszach i wypełnią Moje Prawo, które mówi wam: "Miłujcie się wzajemnie". Gdzie nie ma przebaczenia - 

które zawsze wypływa z miłości - tam nie będzie ani pokuty, ani dobrych uczynków, a wtedy nie będzie 

odkupienia. 

13 Ilu duchowo umarłych musi błąkać się po świecie, czekając na śmierć cielesną, która 

przyprowadzi ich do Mojej obecności, aby usłyszeć głos Pana podnoszący ich do prawdziwego życia i 

pieszczący ich. Jaką tęsknotę za odnową mogli żywić na ziemi, skoro uważali się za nieodwołalnie 

straconych na zawsze, choć czuli się zdolni do prawdziwej skruchy i zadośćuczynienia za swoje 

przewinienia? 

14 Ale oprócz tych, którym odmówiono zbawienia ich dusz i którzy przyszli do Mnie bez nadziei, 

przyszli do Mnie również ci, którzy zostali skazani na śmierć przez uczonych co do ciała. Ja, który 

posiadam życie, wyrwałem ich ze szponów cielesnej śmierci. Ale co czynią na świecie ci, którym 



U 54 

155 

powierzyłem zdrowie duszy i ciała? Czy oni nie znają wysokiego przeznaczenia, które Pan powierzył im 

do wypełnienia? Czy ja, który wysłałem ich z poselstwem o zdrowiu i życiu, muszę bezustannie 

przyjmować ich ofiary? 

15 Teraz, gdy przedstawiacie Mi swój smutek i prosicie Mnie o siłę, mówię wam: Zaufajcie Mi, a 

wszyscy będziecie pocieszeni. 

Nie wszyscy słyszą Moje Słowo tak, jak ty je słyszysz, ale Moja siła i Moje światło są ojcowskim 

dziedzictwem dla wszystkich duchów. Ty jednak stajesz się słaby i pozwalasz, aby twoje próby cię 

pokonały. 

16 Tylko Ja, twój Ojciec, słyszę i rozumiem twoje serce. Nie znaleźliście jeszcze prawdziwej miłości 

do siebie nawzajem. Mówię wam również, abyście nie szukali wizerunków świętych lub symboli, aby one 

przyniosły wam ulgę. Nauczcie się modlić duchem, obudźcie wrażliwe włókna waszej istoty, abyście czuli 

Moją Obecność i cieszyli się Moją miłością ze Mną. Nie czujcie się wyobcowani z waszego Ojca. A może 

oddaliliście się ode mnie tak bardzo, że już mnie nie rozpoznajecie? 

17 Widzę w tym czasie, że ludzie przyzwyczaili się do grzechu. Namiętności są rozpalone, dzieci 

wcześnie tracą niewinność i sięgają po zakazany owoc. Ludzkość wkroczyła na drogę zła i z pokolenia na 

pokolenie staje się coraz bardziej podupadła i pogrąża się coraz głębiej. Dlatego właśnie przyszedłem raz 

jeszcze, aby objawić się wśród was. 

18 Módlcie się i zrozumcie Moje słowo. Nie módlcie się tylko za siebie, módlcie się za braci znanych 

i nieznanych, zarówno materialnych jak i duchowych. 

19 Nie wiecie o duchowym ubóstwie, w jakim żyje dziś ludzkość. Wstawiennictwo ludu i jego walka 

są konieczne, aby przynieść światło do wszystkich duchów. 

20 Oczyśćcie tych, którzy się splugawili. Ujawnij im dary ich ducha, postaw ich na drodze jak małe 

dzieci i poprowadź ich do mnie. Znajdziecie na waszej drodze wielu chorych, których nauka nie uzdrowi, 

lecz między sobą znajdziecie możliwość przynieść uzdrowienie ich cierpieniom: Uzdrowicie ich swoją 

miłością, dobrym wpływem, do którego ich inspirujecie, odnowieniem. A dzięki znajomości Mojej Nauki, 

którą im przekazujecie, odkryją, że balsam uzdrawiający znajduje się w pokoju ducha i w wypełnianiu 

obowiązków, w miłości do siebie nawzajem. 

21 Nie chcę, aby Moje dzieci przegapiły okazję do zbawienia. Jeśli wielcy grzesznicy szukają mnie w 

pokorze i skrusze, wybaczę im ich przewinienia i dam im możliwość odbudowy życia. Uwalniam Moje 

wezwanie do największych grzeszników, aby ich odkupić i zbawić. 

22 Natchnąłem serca młodych mężczyzn, młodzieńców i dziewic, by tworzyli nowe pokolenia. Po to 

ich oczyściłem, i jeśli będą umieli wypełnić w swoich dzieciach zadanie, które im powierzyłem, i 

wyposażą te duchy i poprowadzą je drogą dobra, będę się z nimi porozumiewał, i oprzecie się na tych 

nowych pokoleniach, i będą oni kontynuatorami tego Dzieła. 

23 Zachowajcie łaskę, którą zostawiam wśród was. Wkrótce znajdą się tacy, którzy będą chcieli 

przeszkodzić w postępie Mojego Dzieła. Będą jednak i tacy, którzy błagając Mnie o pomoc, otrzymają 

cud; a choćby nie należeli do uczniów Moich, będą świadczyć o Mnie, mówiąc: "Pan mnie uzdrowił". Inni 

powiedzą: "Straciłem najdroższą rzecz, a On mi ją zwrócił". 

24 Nie brońcie Mojego Dzieła fałszywymi świadectwami i nigdy nie kłamcie, bo Ja nie nauczyłem 

was kłamać. Moje dzieła są zawsze głośniejsze, a jeśli umiecie je interpretować, znajdziecie w nich Moją 

miłość i miłosierdzie dla ludzi. 

25 Kiedy słyszysz głupie słowa, milcz, jak Jezus milczał przed faryzeuszami. Nie obawiajcie się 

jednak, że wasze "ubranie "* zostanie rozdarte. Pomszczę cię i wywyższę przed twoimi braćmi. Ci ludzie, 

którzy was potępiają, zobaczą, że nie zbłądziliście, ale że zbliżyliście się do mnie. 

Uważaj na swoje działania i bój się tylko wiecznego Sędziego, który widzi cię zawsze. 
* To przenośne wyrażenie odnosi się do szkody dla reputacji, honoru, osoby. 

26 Z łagodnością i duchowością będziecie świadczyć, że mnie słyszeliście, wtedy wielu się nawróci. 

Jeśli nie znajdziecie zrozumienia, milczcie i przebaczcie. Jeśli zjednoczycie wasze ciało z waszym duchem 

i wypełnicie Moje Prawo, otrzymacie łaskę dla ludzkości. 
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27 Pamiętajcie, błogosławieni, że powiedziałem wam we wszystkich miejscach spotkań, że zbliżają 

się czasy bólu, próby i sądu dla ludzkości, które posłużą do jej oczyszczenia. Ogłaszam wam również, że 

po tym czasie na ziemi zapanuje radość. 

28 Od lat słyszycie te przesłania, które są naukami, którymi przygotowuję was jako uczniów, abyście 

jutro mogli wnieść światło w życie waszych braci i wskazać im dobrą drogę, zarówno istotom żyjącym w 

ciele, jak i tym bezcielesnym. Wolą Moją jest, abyś pozostawiła dobry przykład jako ziarno dla przyszłych 

pokoleń; aby objawienia, które ci dałam, służyły ci do umocnienia twego ducha w Mojej mądrości i twego 

serca w dobroci, i abyś usunęła z niego wszystkie chwasty, które od dawna wyrosły w twoim jestestwie. 

Jednak mówię wam ze smutkiem, że nadal nie czujecie Mojego Słowa, że śpicie na te manifestacje i że 

wasze dzieła nie świadczą o Mojej nauce. 

29 Chciałem, abyście wszyscy stanowili jedno serce, jedną wolę; ale widzę, że nadal trwacie w swoim 

rozłamie. 

30 Powiedziałem wam, że we wszystkich waszych miejscach spotkań objawiam się jako jedyny Bóg, 

który kocha was wszystkich jednakowo. Jednak niektórzy zaprzeczają duchowych darów i prawdy do 

innych. Jak możecie wierzyć, że w ten sposób gloryfikujecie Moją naukę? 

31 Nie tylko przez zachowanie, jakie okazujecie w tych miejscach zgromadzeń, macie mnie szukać, 

aby być mi przyjemnymi i służyć mi, ale przez wszystkie czyny waszego życia. Lecz do tej pory nie 

zachowywaliście Mojego Prawa ani w sferze duchowej, ani w materialnej, i nadal jesteście 

początkującymi, którzy nie chcą wierzyć. Czy nie chcesz, aby Chrystus nadal prowadzić cię, On, który 

powiedział ci: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem"? Czy nie chcesz, aby miłość cię uratować, aby cię 

silny, radosny i pogodny, tak, że w godzinie burzy i utrapienia, może to być ten, który podnosi się i chroni 

cię? 

32 Uznajcie, że dałem wam mądrość przewyższającą wszelkie ludzkie nauki: mądrość panowania nad 

siłami natury. Ale nie zrozumieliście, jak odpowiedzieć na Mój głos, jak posłuszne owce. Czy twierdzisz, 

że te elementy kłaniają się przed tobą jak oddani słudzy w swoim nieposłuszeństwie? 

33 Czy teraz widzisz, dlaczego jest konieczne, abyś słuchał Moich nauk, tak samo jak jest konieczne, 

abyś je rozważał, abyś je odczuwał i wprowadzał w czyn? 

Czuwajcie i módlcie się, mówiłem wam, aby was niespodziewanie nie spotkała żadna szkoda; ale wy 

nie chcieliście czuwać ani się modlić. Gdy biczowały was próby, wierzyliście, że was ukarałem lub 

porzuciłem. Dopiero wtedy przychodzi wam do głowy, by się modlić, by prosić Mnie, bym nie zostawiał 

was samych. O, gdybyś tylko zrozumiała, że Ja cię nie opuszczam i że to ty o Mnie zapominasz! 

Musicie wiedzieć, że nie ma ani sekundy, w której bym wam czegoś nie dał, a z drugiej strony często 

żyjecie całe życie, nie ofiarowując mi niczego. 

34 Daję wam te nauki, abyście wiedzieli, że Ja jestem zawsze z wami, że wszystko słyszę i wszystko 

wiem, - abyście nie odrzucali moich dobrodziejstw, a także nie czuli się samotni i smutni w swoich 

próbach. 

35 Ilu z was, po wcieleniu, zachowuje się jak niewdzięczne dzieci, które nie słuchają rad rodziców i 

pogrążają się jak bzdury w niebezpiecznych drogach życia, tylko po to, by potem, gdy już wiele się 

potknęli i doznali rozczarowań, zatrzymać się i ze łzami wyrzutów sumienia wykrzyknąć: "Ach, gdybym 

tylko posłuchał mego Ojca, nie powinienem był tyle cierpieć ani tak daleko zbłądzić!". 

36 Czasami jest już za późno, kiedy zdają sobie sprawę ze swojej winy. Zaskakuje ich śmierć, która 

nie pozwala im wrócić do domu ojca i paść na kolana przed tymi, którym odmówili władzy. 

37 Jakiż ogromny ból przeżyli ci, którzy widzieli, że nadchodzi ich ostatnia chwila, nie mogąc 

zmoczyć łzami twarzy swoich rodziców, ani usłyszeć z ich ust słów przebaczenia! 

38 Kiedy zastanawiasz się nad tymi próbami, mówisz czasem: "Jak to możliwe, że Bóg w swojej 

doskonałej sprawiedliwości posunął się tak daleko, by odmówić tej radości temu, kto już uznał i 

odpokutował swoją winę? - Ale ja ci odpowiadam, że to nie ciało otrzyma tę łaskę, ale dusza, dla której 

zawsze będzie wystarczająco dużo czasu, aby zmyć swoje plamy, a także czas, aby zebrać owoce swojej 

pokuty. 

39 Aby wasza dusza nie zbłądziła w niebezpiecznej pielgrzymce na ziemi, została obdarzona 

wyższym światłem, którym jest duch. Co więcej, świat zawsze był oświetlony światłem Mojej Nauki i 

Moich objawień, od pierwszych dni waszego istnienia na tym świecie aż do wieczności. 



U 54 

157 

40 Zawsze oświecałem was po to, by gdy wasz wcielony duch powróci do życia duchowego, mógł 

zamieszkać na wysokich poziomach bytu. 

41 Umiłowany ludu, instrumencie Moich manifestacji w tym czasie, uduchowiaj się, abyś, jeśli 

będziesz prawdziwym interpretatorem Mojego Słowa, to będziesz nim ty poprzez swoje myślenie, swoje 

życie i swoje słowo. Zrozumcie, że potrzebne są żywe przykłady, aby ludzkość mogła we Mnie uwierzyć. 

42 Którzy z was będą wielkimi duchami, które prowadzą ludzi do prawdziwego uduchowienia? 

Duchowość, czyli duchowa ewolucja w górę, musi przejawiać się poprzez umysł i doznania, aby mogła 

być zbawieniem ludzkości. 

43 Uczniowie, wielkie dzieła wymagają wysokich umysłów i czystych serc. Rozwijaj swoje cechy i 

bądź wielki. Dlaczego proszę was, abyście byli zjednoczeni, ludzie? Ponieważ wiem, że wojna, jako 

rezultat braku braterstwa między ludźmi, zbliża się jak wicher, który zmiecie wszystko, i ponieważ chcę, 

abyście patrzyli i byli ludem 

Pokój, armia żołnierzy w służbie dobra. Gdy wyruszacie, by wypełnić tę misję, noście Mnie w waszych 

sercach, beze Mnie nic nie możecie uczynić. Kim jestem: Chrystusem. A kim jest Chrystus? On jest 

Miłością Boga. Dlatego powiadam wam: Noście Mnie w sobie, a nie zginiecie. Raczej przezwyciężysz 

wszystkie przeciwności i zyskasz wieczność. 

44 Nie zapominaj, że boskie moce są tylko z pokornymi i że nigdy nie zstępują, aby schlebiać 

ludzkim próżnościom. 

45 Zaiste, wielu plami swe dusze; lecz nie potępiajcie ich, bo nie wiedzą, co czynią. Ja też ich zbawię, 

niezależnie od tego, że obecnie o mnie zapomnieli lub zastąpili mnie fałszywymi bogami, których 

stworzyli na świecie. Wprowadzę ich również do Mojego Królestwa, nawet jeśli teraz - ponieważ 

podążają za fałszywymi prorokami - zapomnieli o łaskawym Chrystusie, który oddał za nich swoje życie, 

aby nauczyć ich swojej nauki miłości. 

46 Dla Ojca nikt nie jest "zły", nikt nie może być, ponieważ jego pochodzenie jest we Mnie. 

Zabłąkane, ślepe, gwałtowne, buntownicze - takie stało się wiele Moich dzieci z powodu wolnej woli, 

którą zostały obdarzone. Ale w nich wszystkich będzie światło, a Moje miłosierdzie poprowadzi ich drogą 

do zbawienia. 

47 Dzisiaj, siła materii i wpływ świata uczyniły z was egoistów. Ale materia nie jest wieczna, 

podobnie jak świat i jego wpływy, a ja jestem cierpliwym Sędzią, którego sprawiedliwość jest Panem 

życia i czasu. Nie wolno wam sądzić tych, którzy się Mnie zapierają, bo wtedy uznam was za bardziej 

winnych niż oni. 

48 Czy podniosłem Swój głos, aby potępić Moich oprawców? Czy nie pobłogosławiłem ich miłością i 

łagodnością? Gdybyście tylko zrozumieli, że wielu z tych, którzy z powodu tego wykroczenia zbłądzili na 

pewien czas na świecie, są dziś oczyszczeni w świecie duchowym! 

49 Zobacz, jak Moje Słowo wskazuje ci drogę i prowadzi cię! Daję je wszystkim, ponieważ kocham 

was wszystkich i szukam was wszystkich. Nie czekajcie, aż wichry zaskoczą was jako zagubionych lub 

śpiących, bo wtedy będzie "zgrzytanie zębów". Jeszcze nie znacie Mojego planu zbawienia, dlatego 

wystarczy, że zaufacie Mi i będziecie Mi posłuszni. 

50 Czy zdajesz sobie sprawę, jak skromne jest Moje słowo, jak mało znaczący są słudzy, przez 

których przekazuję Mój głos i jak ubogie jest środowisko, w którym się objawiam? Nie bądźcie 

zaskoczeni, gdy dowiecie się, że w tej erze to właśnie ta nauka będzie rządzić i kierować losami całej 

ludzkości! 

51 Boskie myśli zostały przełożone na słowa przez Moich zachwyconych nosicieli głosu, którzy 

połączeni w zdania utworzyli i ustanowili duchową Doktrynę pełną objawień i doskonałych nauk. 

52 To jest ten obiecany Pocieszyciel, to jest ten przepowiedziany Duch Prawdy, który nauczy was 

wszystkiego. Przygotowania już się zaczynają, nadchodzą czasy, kiedy będziecie potrzebowali tego, który 

mając siłę w swoim duchu, będzie was prowadził ze szlachetnością i prostotą serca, z mądrością i 

sprawiedliwością. 

53 Ludzie potrzebują tych, którzy są w stanie wytrwać w próbach, tych, którzy są zaznajomieni z 

wielkimi walkami świata i ducha. To oni mogą nadać kierunek ludzkości i kierować nią, gdyż w ich 

sercach nie będzie pragnienia, aby kogokolwiek uciskać lub zdominować. Nie mogą dać schronienia 



U 54 

158 

egoizmowi, ponieważ w chwilach wzniesienia odczuli miłosierdzie Pana, który obdarza ich miłością, aby 

oni mogli z tego miłosierdzia korzystać wobec swoich braci. 

54 Jeśli się nie zjednoczycie, nie będziecie w stanie odpowiedzieć mężczyznom; jeśli się nie 

zjednoczycie, nie będziecie w stanie obronić się przed ich atakami. Wkrótce nadejdzie bitwa, a wtedy 

konieczne jest, abym znalazł was chronionych i wyposażonych przez serca, które posiadają światło i 

wiarę. Wtedy będziecie już w stanie przebaczyć tym, którzy was obrażają, wiedząc, że wasi bracia zadają 

te rany z prawdziwej niewiedzy. 

55 Kiedy rozpocznie się bitwa, chcę, abyście odpowiedzieli na zniewagi waszych braci swoim 

przebaczeniem i swoją miłością. 

56 Weźcie na siebie swój krzyż! Czy też wierzysz, że krzyż Chrystusa nie jest ciężarem? Czy myślisz, 

że Moje zadania są małe? - Zadania tych, którzy idą za Mną, nie będą ani małe, ani łatwe. Lekkie dzieła są 

dla słabych duchowo, dla serc bez miłości. 

57 Nie ma już czasu do stracenia, gdyż zbliża się czas, gdy silni z tego ludu ujawnią się, aby utorować 

drogi, które doprowadzą was do tej wysokiej uczty, gdy poczujecie Mojego Ducha bliżej was. 

58 Widzę wśród obecnych tych, którzy przepełnieni radością, bo czują i rozumieją Moje natchnienia, 

przygotowują się do tej walki. Wiedzą, że tylko prawda, duchowość i miłość mogą być bronią, która 

pozwoli im zwyciężyć. 

59 Przyjdźcie do Mnie, pospieszcie na miłosne wezwanie, które kieruje do was wasz Ojciec, abyście z 

dala od ciemnych dróg bólu i niewiedzy mogli nasycić się Moim Pokojem i Moim Światłem, a potem 

czynić to samo wobec bliźniego. 

60 Nie przyszedłem tylko po to, aby dać wam zadania lub obowiązki. Podeszłam również do was, aby 

osuszyć wasze łzy i wysłuchać waszych skarg. 

61 Dzisiaj ty idziesz za swoim Zbawicielem, a ja pomagam ci z twoim krzyżem. Zanim jednak 

zakończy się wasza wędrówka po tym świecie, zanieście dobrą nowinę do prowincji. 

62 "Nie samym chlebem żyje człowiek", a ten świat ma głód duchowy. Dlatego możecie ofiarować 

waszym braciom ten pokarm, który wam powierzyłem. 

63 Moja nauka jest drogą, która pokazuje wam, jak żyć w pokoju na ziemi i która przybliży was do 

Ojca, gdy będziecie żyć w Duchu. Gdzie jest braterstwo, którego uczyłem ludzi? Nie ma go na ziemi, bo 

przez długi czas pozwalaliście, aby kąkol rósł wśród pszenicy. Niesprawiedliwość wśród mężczyzn jest 

powszechna, podobnie jak niezgoda. Oni nie uznali się za braci w Bogu, a jednak twierdzą, że mnie 

uznają, a nawet kochają. 

64 Są panowie i słudzy, sędziowie i oskarżeni, kaci i ofiary, ale wszyscy są braćmi. Wielki będzie 

wstrząs, jaki Moje Słowo tego czasu wywoła w ludzkości, gdyż dotrze ono do wszystkich duchów jako 

sędzia. 

65 Czuwajcie i módlcie się, uczniowie, abyście odczuli obecność Moją; bo jeśli zaśniecie, to gdy się 

obudzicie, wielki smutek będzie w duchu waszym. 

Zwracajcie baczną uwagę na Moje Słowo, aby nic was nie zaskoczyło, abyście nie byli 

nieprzygotowani. Gdy wtedy drogi zostaną utorowane, a kraje otworzą swoje bramy, będziecie gotowi do 

wypełnienia waszej misji, a gdy serca będą tęsknić za słowem życia, ono natychmiast wyjdzie z waszych 

ust. Podobnie, gdy cierpiący ludzie przechodzą przez twoje drzwi, nie powinny one pozostać zamknięte. 

66 Nie ma już czasu na dalszą pogoń za przyjemnościami tego świata. Nadszedł czas, aby żyć 

przebudzonym wszystkimi zmysłami i mocami, i być uważnym na wszystko, co do was mówi i was 

otacza. Czas waszego pobytu na tym świecie stał się już bardzo krótki i konieczne jest, abyście 

wykorzystali ten krótki okres czasu, w którym jeszcze w nim żyjecie. Dla tych, którzy się przygotują, nic 

nie przejdzie niezauważone, czy to wydarzenia ludzkie, znaki w przyrodzie, czy manifestacje duchowe. 

Wielkie cuda będą doświadczane przez tych, którzy są przygotowani tak, że mogą oświecać, uczyć i 

prorokować do tych, którzy nie widzą, nie czują, ani nie rozumieją. 

67 Umiłowani ludzie, uświadomcie sobie, jak wielkie będzie szczęście ducha, który na swojej drodze 

życia służył braciom jako przewodnik, doradca lub wsparcie. To jest wasze zadanie: być silnymi, 

uczciwymi i posłusznymi Mojemu Prawu, abyście mogli służyć jako latarnie dla waszych sąsiadów. 

68 Kiedy ta ludzkość będzie jak ogromny kwiat, którego płatkami są wasze serca i którego wonią jest 

wasza miłość do Mnie? 
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69 Gdy widzicie, jak świat znajduje się w tej godzinie próby, w której jego ambitne namiętności i 

nienawiść są przepełnione, myślicie, że te słowa, które wam mówię, są tylko Boskim snem. Ale wskazuję 

wam, że to tylko dlatego, że w Drugiej Erze przyjąłem krzyż, który Mi daliście, a teraz przyszedłem do 

was "na obłoku", bo wiedziałem, że ziarno Mojej miłości zatriumfuje nad ludzką niedoskonałością. 

Dlaczego wątpisz, że mogę cię odkupić? Czy wierzysz, że Chrystus przelał swoją krew na Kalwarii na 

próżno, że to cię niczego nie nauczyło? czy wierzysz, że Moje nowe objawienie jest bezowocne? - 

Zaprawdę powiadam wam, Bóg nie może błądzić, ani nie może zawieść w swojej misji miłości. 

70 Wielka, bardzo wielka, w waszych oczach jest ludzka deprawacja, straszna wydaje się wam moc i 

siła zła, którą ludzie sprawują, a jednak mówię wam, że jest ona słaba w porównaniu z mocą Mojej 

sprawiedliwości, w porównaniu z Moją Boskością, która jest Panem losu, życia, śmierci i wszelkiego 

stworzenia. 

71 Człowiek uczynił piekło z tej błogosławionej i żyznej ziemi, ponieważ wykorzystał wszystkie siły 

i żywioły, którymi otoczyłem go dla życia, aby spowodować śmierć dla siebie. Pomimo tego wszystkiego, 

mogę powiedzieć, że ten, kto żałuje, rozumie swoje przestępstwo, i stara się naprawić to, wkrótce osiągnąć 

duchowe bramy prawdziwego raju, gdzie anioł Pański będzie przeciąć miecz i niech go do wiecznego 

Królestwa pokoju, gdzie miłość Ojca da mu nagrodę obiecaną dla wszystkich ludzi dobrej woli. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 55  
1 Światło Ducha Świętego wibruje nad wszystkimi duchami. 

2 Błogosławieni wy, którzy przygotowujecie się do wypełniania Moich poleceń, bo zawsze 

będziecie odczuwać Moją pomoc. Ale mówię wam też: Nie uciszajcie głosu sumienia, gdy wam wytyka 

wasze winy; słuchajcie go, bo to jest głos Mój. Jeśli chcesz być miły, podnieś swego ducha w modlitwie, 

po tym jak naprawisz swoje winy, wtedy zawsze znajdziesz mnie czekającego na ciebie, abym dał ci 

pokój. 

3 Im bardziej będziecie czuli, że wam wybaczam, tym bardziej będziecie wypełniać swoje 

obowiązki. Nigdy nie nadużywaj tego przebaczenia! 

4 Wszyscy, którzy wyruszą w dążeniu do duchowego rozwoju wyżej, zobaczą siebie otoczonych na 

drodze wypełniania mojego prawa przez wielkie tłumy ludzi, którzy będą za nimi podążać. Ale jeśli 

postawię cię na czele grupy mężczyzn, nie chwytaj się tego. Rozważ, że nawet królowie tego czasu 

zstąpili ze swoich tronów, aby stać się sługami swoich narodów, dla wieku równości i braterstwa zbliża się 

dla wszystkich ludzi. 

Pamiętajcie - gdy was powołałem, pokornie odpowiedzieliście i powiedzieliście Mi, że będziecie 

posłuszni i z miłością przyjmiecie swój krzyż, by podążać Moim szlakiem, którym wytyczyłem wam 

drogę do waszego duchowego rozwoju w Drugiej Erze. 

5 Jeśli się przygotujecie, to wielkie utrapienia, które przychodzą na ludzkość jak huragany, będą dla 

was jak delikatny powiew, który was pieści. Potem zaświeci światło nowego świtu, a słońce obdarzy was 

swoimi dobrodziejstwami. Lecz jeśli nie będziecie czuwać i pozwolicie, aby obłuda kiełkowała w 

waszych sercach i okryjecie się owczą szatą, podczas gdy wewnątrz będziecie głodnymi wilkami, 

napotkacie trudności, a ciernie na ścieżce będą ranić wasze stopy. 

6 Biada ci, jeśli złe skłonności będą silniejsze od cnót, które nosisz w swoim duchu, i jeśli Moja 

nauka nie wyda owocu! Jeśli nie rozważasz Mojego Słowa i nie zgłębiasz go, myśląc, że wypełniasz Moją 

wolę, Moje światło cię przebudzi. Ale kiedy uświadomicie sobie całą prawdę, przypomnicie sobie, że 

posłałem was na świat, abyście czynili dzieła miłosierdzia. 

7 Nawet gdybyś chciał uciec przed swoim przeznaczeniem, nie mógłbyś tego zrobić. Choćbyście 

często zbaczali z drogi, miłosierdzie Moje sprowadzi was na nią z powrotem. Moje Prawo jest zapisane w 

każdym duchu i musicie go przestrzegać. 

8 Widziałem, że nie zgadzasz się z przywódcami narodów, nie rozumiejąc, że są oni narzędziami, 

których używam, aby zginać i szlifować ludy. Nie zrozumieliście, jak zjednoczyć się w myśli, aby pomóc 

temu, którego przeznaczyłem do kierowania losami narodu. Stawiacie opór i powodujecie podziały, 

chociaż poleciłem wam zjednoczenie i posłuszeństwo Mojej Woli. Miłujcie się wzajemnie, aby wasza 

modlitwa mogła ich przygotować i duchowo wesprzeć. 

9 Zjednocz się, Izraelu, posłuchaj mnie! Poddam was wielkim próbom, a potem nie będę widział, jak 

płaczecie. Módlcie się za tych, którzy nie wiedzą jak to zrobić, za tych, którzy czują się słabi. Że nie może 

być radość w niektórych nad niepowodzeniem innych! Nie wiecie bowiem, czy wszyscy nie 

doświadczycie tych samych prób, a gdy one was uderzą, czy i wy nie staniecie się słabi. 

10 Odrzuć pokusę, bo to jest czas, kiedy ta moc stara się pomnożyć swoje żniwo, a tylko modlitwa i 

dobre uczynki będą trzymać go z dala od ciebie. 

11 wiele nauk wezwie was do zjednoczenia, gdy zobaczą was rozłączonych, a Ja chcę, abyście 

wszyscy zjednoczyli się we Mnie i praktykowali waszą cześć w ten sam sposób, w jaki was nauczyłem; 

chcę, abyście wszyscy zjednoczyli się we Mnie i praktykowali waszą cześć w ten sam sposób, w jaki was 

nauczyłem 

12 Aby pomóc wam w waszym podnoszeniu się, przygotowałem najlepsze miejsce dla Moich dzieci, 

bo chcę was zbliżyć do Mnie i dać wam Mój pokój. Kto czuje się znużony, niech przyjdzie do Mnie, a 

odzyska siły i wzmocni się. 

13 Uczniowie, zmiłujcie się nad tymi, którzy złamali Prawo, którzy się zbuntowali, bo to oni 

najbardziej potrzebują waszej pomocy i miłosierdzia. Dlaczego człowiek grzeszy, choć zna dobro i wie, że 

tylko jego praktykowanie uczyni go szczęśliwym: dlatego, że nie słucha głosu sumienia, i dlatego, że 
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pasterze pozwolili, by ich trzoda rozproszyła się na różne drogi, i dlatego, że ich słowo nie ma już mocy, 

ani siły, by owce wróciły do owczarni. Gdzie są Moi uczniowie, następcy tych apostołów z Drugiej Ery? 

14 Wam, którzy obecnie jesteście moimi uczniami, mówię: Nie nazywajcie się pasterzami ani 

kapłanami, pozwólcie Mi prowadzić ludzi, bo we Mnie będą mieli swego Ojca, swego Sędziego, swego 

najlepszego przyjaciela i doradcę. Będziecie tylko nosicielami Dobrej Nowiny i świadkami Mojego 

objawienia się. Wtedy, gdy ludzie dzięki swoim darom osiągną zjednoczenie z Moim Duchem, będą 

pewnie kroczyć swoją drogą rozwoju, a Ja zaszczepię w nich uczynki i działania oparte na Moim Prawie. 

Będzie to po odkupieniu i zadośćuczynieniu, przez które teraz przechodzicie. 

15 Gdybyście nie zgrzeszyli, nie znalibyście surowości Prawa Zadośćuczynienia, lecz zawsze 

szlibyście do przodu w swojej ewolucji. Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie wypełnicie tych, którzy są 

odpowiedzialni za dostarczenie tego przesłania waszym braciom, będziecie sądzeni przez ludzkość i 

poznacie surowość tego sędziego, który nie zna ani litości, ani miłości. 

16 Kiedy poddawałem was próbie, aby podnieść waszą duszę, pomagałem wam, aby wasze siły nie 

zawiodły, a kiedy poddaliście się Mojej Woli i wykorzystaliście tę lekcję, czujecie się bliżej Mnie. Za to 

mi dziękujecie, a ja daję wam pokój. 

17 Zażądałem od ludzkości jedności i powrotu do prostego życia duchowego, bo chcę, aby duchy 

zjednoczyły się w jednej wierze, uznając Mnie i kochając. Znikną różne doktryny, a przetrwa tylko Moje 

Prawo i Moje Słowo. 

18 Zawsze dawałem wam poznać moją miłość, ale wy mnie nie rozumieliście. Czy nie wiecie, że 

kiedy daję wam nową misję, to z zamiarem, abyście wypełniając ją, spłacili swój dług? Wybrałem was, bo 

was kocham i chcę, abyście stali się moimi uczniami. Ale żebyście mogli się tak nazywać, musicie przyjąć 

pokorę i łagodność we wszystkich działaniach waszego życia. 

19 Jesteście w czasie żniw, kiedy będziecie zbierać to, co zasialiście. Ale kiedy siejesz na nowo, aby 

później żąć, użyj dobrego ziarna i pielęgnuj je, bo daję ci nową szansę. 

20 Zrozumieć: O wiele bardziej niż wy szliście za Mną, Ja szedłem za wami w każdym czasie, aby 

wskazać wam wasze zadanie i nauczyć was wypełniać Moje Prawo, aby wasz duch nigdy nie zbłądził i był 

jak dzwon, który wzywa tłumy. 

21 Ileż to prób musiała przejść twoja dusza, aby w końcu stać się łagodną i pokorną i aby 

zdecydowanie obrać drogę Zakonu! W przeszłości bluźnierstwo wychodziło z waszych ust, gdy na waszej 

drodze życia odczuwalna była próba. Dzisiaj, kiedy czujecie, że przechodzicie przez ciężką lekcję życia, 

modlicie się, ponieważ światło coraz bardziej przenika waszą duszę. 

22 Kiedy mówię wam, że "oni i wy jesteście tacy sami", chcę, żebyście zrozumieli, że poprzez 

ponowne wcielenie waszego ducha stopniowo osiągacie jego wyższy rozwój. Od czasu, gdy głos Ojca 

powiedział do was: "Rośnijcie i rozmnażajcie się", aż do chwili obecnej, wasza ewolucja nie zatrzymała 

się ani na chwilę. Ale jak wolno szedłeś swoją drogą! 

23 Rozmnożyliście się i w ten sposób wypełniliście Boską misję. Ale potem potrzebne było nowe 

przykazanie, aby z waszych serc wyszedł owoc godny Boga, a Ja wam powiedziałem: "Miłujcie się 

wzajemnie". Dałem wam tę naukę w Drugiej Erze jako podsumowanie całego Prawa i wciąż czekam, aż 

przyniesie ona owoce w waszych sercach. Teraz przyszedłem z nowymi naukami i nowymi objawieniami, 

ale nie odwracam waszego serca od tego Boskiego przykazania, abyście się wzajemnie miłowali, ani od 

tego innego przykazania, abyście się rozmnażali. 

24 Tak, dzieci ludzkie, wzrastajcie w cnotach i w mądrości, pomnażajcie się przez uduchowienie, 

miłujcie się wzajemnie bez różnicy ras, klas, wyznań i światów. 

25 Zobaczę, jak pszenica rośnie na polach, na których tak bardzo rozkwitł kąkol i tak bardzo wzrosło 

zło. Dzień Sprawiedliwości nadszedł, a ogień wojny spali i pochłonie złe nasienie, z którego nie 

pozostanie nawet popiół, gdyż wiatry je rozproszą, a potem wody i śniegi oczyszczą i oczyszczą ludzkość. 

Kiedy ból wśród ludzi będzie bardzo intensywny, będą oni wznosić ołtarze do mnie, paląc kadzidła i 

mówiąc, że mnie kochają. Ale powiem im, że to nie jest właściwa droga, aby być przyjemnym dla Mojego 

Ducha, i że to, co oni uważają za miłość do Mnie, jest strachem przed sprawiedliwością i śmiercią. - 

Ludzie muszą zrozumieć, że jedynym kadzidłem, które mnie dosięga, są uczynki miłości i miłosierdzia, 

które okazujecie sobie nawzajem, gdy wzorujecie się na miłości waszego Ojca. 
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26 Wam, którzy słyszycie te słowa, mówię, abyście brali ze Mnie przykład, abyście naśladowali Mnie 

na drodze miłości, którą ukazałem wam w Drugiej Erze, abyście, gdy już nie będziecie Mnie słyszeć w tej 

postaci, mogli zgromadzić tłumy w tych miejscach modlitwy i zatrzymać je przy sobie dzięki prawdzie i 

przekonywującej mocy waszych słów i waszego przykładu. Nie tylko w tych miejscach macie 

przekazywać Naukę, ale wszędzie tam, gdzie okoliczności wymagają waszych wysiłków. Nie 

zapominajcie, że powiedziałem wam, że "na pustyni, na drogach, w morzu i w dolinach" będziecie 

zaskoczeni próbami, a także Moimi natchnieniami. 

27 Abyście mogli wypełnić to zadanie, chcę, aby ten lud, który formuję przez Moje pouczenia, czcił 

Moje Prawo i świadczył o swoim Mistrzu swoimi uczynkami i przykładem. W domach waszych zapanuje 

pokój, w rodzinach waszych nie będzie jednych przeciw drugim, nie będzie kłótni między braćmi ani 

sporów między rodzicami a dziećmi. Kiedy pokój zaczyna panować wśród was i wasz dom nie jest jak 

małe pole bitwy, wojny będą stopniowo znikają, bo ten, kto ma pokój w swoim sercu, przyniesie go 

wszędzie. 

Pomyślcie o swoich dzieciach i uświadomcie sobie, że jeszcze nie zrozumieliście, jak poprzez wasz 

przykład odcisnąć Moje Prawo w ich sercach, a one stanowią nowe pokolenia przeznaczone do szerzenia 

duchowego światła w ludzkości. 

28 Wielki jest ich duch, ale uświadomcie sobie, że potrzebują waszej ochrony i przewodnictwa w 

niemowlęctwie ich materialnego życia. Zacznijcie to zadanie od małych dzieci, bądźcie wyrozumiali i 

cierpliwi. Uczcie się ode Mnie: Mogę czekać wieki, tysiąclecia lub całą wieczność na rozwój i 

doskonałość ducha. - Jesteście wszyscy jak diament w jego pierwotnym stanie, który musi być starannie 

oszlifowany, aby emitował piękne promienie. Czy uważacie się za niegodnych tego, by być 

porównywanymi do diamentu? 

29 Jednym z najpiękniejszych i najwspanialszych dzieł sztuki, którymi obdarzyłem tę ziemię, są 

kwiaty, które cieszą oko, wypełniają otoczenie zapachem i inspirują. Ale zaprawdę powiadam wam, 

jesteście doskonalsi i piękniejsi niż kwiaty. 

30 Gdybyście już posiadali uduchowienie, które macie osiągnąć, rozumielibyście język wszystkiego, 

co stworzone, mówiłbym do was przez to samo, i nie byłoby dla was powodem, że wasz Ojciec 

materializuje się wśród was do tego stopnia, że wykrwawiacie się na śmierć na krzyżu, i że muszę dawać 

Moje Boskie Słowo w tym czasie przez usta nieczystych ludzi. Ale to jest konieczne, że znasz swojego 

Ojca, i dlatego nigdy nie ukryłem się, ani nie odmówił przyjść do ciebie, mimo twojej grzeszności. Jeśli 

ukazałem się ludziom, a oni (mimo to) zawsze tworzyli fałszywych bogów: Co by się stało, gdybym ukrył 

się od swoich grzechów z niechęci? 

31 O uczniowie, wy, którzy doznajecie orzeźwienia, gdy Mnie słyszycie, i mówicie: "Mistrzu, 

żałujemy, że nie ma wolności, która pozwoliłaby nam mówić o Twoim Słowie naszym bliźnim w sposób 

bezkrytyczny". Ale ja wam mówię: Nie bójcie się bracia wasi, kogo możecie się wstydzić? Czekajcie, 

czekajcie, ale krótko, bo wkrótce ludzkość przeskoczy przez ograniczenia i przeszkody, które stworzył jej 

fanatyzm i ignorancja, i które uniemożliwiły jej przeniknięcie do sedna Prawdy, którą rozpoznała tylko 

powierzchownie. 

32 Jedzcie z pokarmu, który wam dzisiaj ofiaruję, a odczujecie Mój pokój. Ale nie pozwól, aby 

cokolwiek mogło cię z tego pozbawić. 

33 Nazywam was uczniami Trzeciej Ery, ponieważ zawarliście nowe przymierze z Moją Boskością. 

34 Powierzam ci nowe ziemie, na których rozmnożą się plemiona Izraela*. Ale nie bądźcie pełni 

próżności, bo wiecie, że należycie do Mojego ludu; bo jeśli głęboko zastanowicie się nad swoim 

zadaniem, zrozumiecie swoją wielką odpowiedzialność. 
Jest to symbol, który należy rozumieć duchowo. Nowa ziemia", którą Bóg nam powierza, to nowe ludzkie serca, które 

mamy pozyskać dla Jego nauki, aby duchowy lud Izraela mógł się rozmnażać. 

35 Przyszedłem do was na nowo i proszę was: Czy jeszcze raz złożysz w ofierze swego Pana? Czy 

uważacie, że Moja krew przelana w Drugiej Erze nie wystarczyła? 

36 W tym czasie postrzegaj swojego ducha niosącego ze sobą krzyż swojej pokuty i rozległe pola 

powierzone mu do uprawy. Ale niech nie sieje w nich innego nasienia, jak tylko Moje. Żniwo, które 

zbierzesz w tym czasie, będzie kluczem, który otworzy bramę do twojego zbawienia. 
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37 Przyszedłem, aby zastąpić ciężar waszej grzeszności słodkim brzemieniem Mojego Krzyża, 

abyście mogli wyzdrowieć z grzechu, który was obciąża od wieków. 

38 Twoje usta nie będą wypowiadać bluźnierstw, będą tylko sławić moje imię. Dar słowa, którym 

was obdarzyłem, nie jest po to, abyście bezcześcili cześć bliźniego. 

39 Teraz, gdy wiecie, że was powołałem, aby was uczynić Moimi umiłowanymi uczniami, 

poddawajcie się codziennie badaniu w świetle waszego sumienia, zwłaszcza gdy wiecie, że usłyszycie 

Moje Słowo. 

40 Strzeżcie się źle pojętej pokuty i nie pozbawiajcie ciała tego, co jest mu potrzebne. Przeciwnie, 

oszczędzaj mu tego, co mu szkodzi, nawet jeśli oznacza to dla niego ofiarę. To będzie pokuta, która jest 

korzystna dla waszego ducha, a więc taka, która jest miła Ojcu. 

41 Stopniowo uczysz się wznosić swoje myśli ku Nieskończoności bez potrzeby posiadania obrazów 

namalowanych na płótnie lub uformowanych według własnego upodobania. Stopniowo opadają 

przeszkody, na które zawsze natrafiał twój duch, gdy chciał się modlić. Teraz jest na drodze do 

osiągnięcia duchowej jedności ze swoim Panem. 

42 nie zapominaj: aby twoja modlitwa dała ci głębokie zadowolenie i sprawiła, że poczujesz 

prawdziwy pokój, musisz oczyścić swoje serce, przygotowując się do wysyłania w górę swoich myśli, aby 

mogły dotrzeć do Mojego Sanktuarium. 

43 Jutro ujrzycie wielkie tłumy podążające za wami. Muszą odkryć głęboką i świetlistą ścieżkę, która 

doprowadzi ich do prawdy, a tą ścieżką będą wasze dobre uczynki. 

44 Musicie dać świadectwo, że jesteście tym ludem, którego Pan posłał na pielgrzymkę na ziemię, 

aby rozpalił światło w ludzkości. Mądrość, która wypływa z waszego ducha, będzie światłem Szóstej 

Pieczęci, która jest rozwiązywana w tym czasie. 

45 Jeśli Mnie kochacie, będziecie mogli wypełniać Moje polecenia, jeśli Mnie kochacie, będziecie 

umieli kochać swoich braci. 

46 Niektórzy mówią do mnie w sobie: "Panie, kiedy jesteśmy tu zgromadzeni i słyszymy Twoje 

Słowo, czyż nie dlatego, że Cię kochamy? - A jednak mówię wam: Bardzo niewielu przychodzi mnie 

słuchać z miłości; większość przychodzi, bo jest przygnieciona bólem. 

47 Nie obwiniam cię za ból, który wprowadził cię do Mojej Obecności, gdyż po spełnieniu swego 

zadania przemija, a uczynił on otwartymi serca tych, którzy później będą Moimi uczniami. 

48 Nie może pan powiedzieć, że nigdy nie odczuwałem ludzkiego bólu i dlatego pana nie rozumiem. 

Stałem się człowiekiem i cierpiałem, aby dać wam przykład w każdej próbie i w każdej krytycznej 

sytuacji. Jeśli dziś proszę was, abyście dali światło i dobre przykłady na drogę, którą mają iść wasze 

dzieci, to dlatego, że w Jezusie zawsze byłem posłusznym Synem Ojca. Znam i odczuwam wszystkie 

wasze cierpienia, a ponieważ przyszedłem do was w duchu, nie jestem daleko. Zaprawdę powiadam wam, 

Moje objawienie się w Trzeciej Erze jest największym dowodem na to, że kocham was i rozumiem was. 

49 W chwilach odpoczynku zanurzajcie się w Moim Słowie. Zrozumcie, że jestem pokojem, który 

zstępuje, gdy burza was gnębi. Zachowajcie ten pokój mimo wszelkich prób i nie pozwólcie, by opuścił 

wasze serca i powrócił do mnie. 

50 Nie buntuj się, gdy choroby dotykają twój dom, one oczyszczają duszę. Nie zabraniam wam 

jednak szukać balsamu uzdrawiającego, lecz każę wam zwrócić się do Mnie jako Boskiego Lekarza i 

przyjąć z miłością to, co jest Moją wolą, by wam dać. 

51 Jest wielu takich, którzy powrócili na właściwą drogę tylko dzięki cierpieniom życiowym. 

Niektórzy bluźnili, gdy przechodzili przez ból. Jednak kiedy zdali sobie sprawę, że to On zatrzymał ich na 

drodze do zatracenia, pobłogosławili swój kielich cierpienia. Tych posadziłem przy Moim stole i daję im 

do skosztowania Baranka, przemienionego w pyszny pokarm miłości i miłosierdzia. 

52 Zaprawdę, powiadam wam: gdyby ludzie czynili to samo tym, którzy byli im niewdzięczni - jakiż 

pokój panowałby wśród ludzi! 

53 Żyjcie w pokoju, to będzie najlepsze świadectwo, jakie dajecie, że jesteście Moimi uczniami. Nie 

zapominajcie, że wiele oczu zawsze was obserwuje, albo aby upewnić się, że to co robicie jest prawdą, 

albo aby zebrać dowody, a następnie ukarać was za kłamstwa. 

54 Bądźcie Moimi wiernymi żołnierzami! Nigdy nie bądź przyczyną, że twoi bracia źle mnie 

oceniają. Ani razu nie dałem wam Mojego Słowa bez obecności przynajmniej jednego serca, które by je 
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krytycznie zbadało. W tych chwilach Moje Słowo, Moja manifestacja, była analizowana pod każdym 

względem, podobnie jak czyny Moich sług. Wszystkimi zmysłami i zdolnościami przyszli szukać Mojej 

manifestacji, a tych, którzy przyszli spodziewając się, że pogłoski o Mojej obecności są fałszywe, było 

więcej niż tych, którzy przyszli z gorącym pragnieniem, aby dobra nowina była prawdziwa. 

Któż mógł im powiedzieć, że gdy oni wszystko obserwowali i oceniali, Moje spojrzenie przenikało do 

wnętrza ich serca, a Mój głos wzywał ich przez sumienie? Właśnie w tym momencie wiara rozpaliła się w 

wielu wątpiących, a w tych, którzy już ją posiadali, stała się obezwładniająca. W ten sposób stale 

wzrastała liczba Moich uczniów, którzy teraz tworzą lud, któremu mówię, aby dobrze zachowywał Mój 

pokój, aby był on ich największym skarbem. Będzie to bowiem najlepsze świadectwo, jakie mogą oni dać 

przed innymi narodami ziemi o prawdzie Mojego objawienia. 

55 Chcę, abyście zrozumieli, że ten naród ma wysokie przeznaczenie do spełnienia i że każdy z was 

ma trudną misję. Ten naród będzie fontanną miłości i pokoju, z której będą mogli pić ludzie innych ras. 

Czas ten nie jest odległy, ale zanim to nastąpi, musicie zmęczyć się tak wieloma walkami między braćmi, 

zanim przekonacie się o tak wielu kłamstwach i fałszach, z których ludzie uczynili kult. Wtedy przyjdą do 

mnie i stwierdzą, że Chrystus, który umarł na krzyżu, żyje i ukazuje się pełen chwały i majestatu, tak jak 

był widziany, gdy wstąpił do nieba w Drugiej Erze. 

56 Dzisiaj czujecie, że okoliczności wcale nie są sprzyjające, by mówić o Moim Dziele. Lecz zbliża 

się dzień, kiedy twoje usta będą nieustannie mówić o Moim słowie, bo ból, strapienie, udręka i 

zamieszanie (ludzi) będą chcieli się od ciebie nauczyć wszystkiego, co ci dałem. 

57 Już teraz przygotowuję was i pouczam, abyście wiedzieli, jak głosić Moją naukę słowami i 

uczynkami, gdyż ludzkość jest zmęczona obłudnikami. Stwórzcie posłuszną rodzinę, zjednoczcie swoje 

myślenie, swoją wolę i swoje przeznaczenie więzią duchowości, a będziecie silni i nieśmiertelni. 

58 Wielkie nieszczęścia czekają ludzkość; zachowajcie czujność i modlitwę w każdym bólu i 

nieszczęściu. Wiele cierpień zostanie złagodzonych, inne nie będą miały miejsca, ponieważ zostaną 

zatrzymane w miejscu przez tych, którzy się modlą. 

59 Kiedy zwolennicy innych wyznań i sekt zobaczą, że wielkie tłumy podążają za tym ludem, ci, 

którzy prześladują cię powstaną z tych wyznań. Ale nie bójcie się, bo jeśli pozostaniesz opanowany, Duch 

Święty włoży słowa światła na ustach, które uciszy tych, którzy cię oczerniają. 

60 Nie daję wam miecza do zabijania, abyście się bronili, daję wam miecz miłości. Każdy błysk jego 

światła będzie cnotą, która z niego emanuje. 

61 Jak wielką łaskę znajdziecie u Ojca, gdy przez wasze słowa zdobędziecie rzesze prześladowców 

mojej pracy i przez wasze uczynki miłości przyprowadzicie ich nawróconych do mnie. 

62 Jest to nauka której udzieliłem wam w Drugiej Erze, a którą już zapomnieliście. 

63 Umysł ludzki dozna niepokoju, gdy będzie próbował zrozumieć doktrynę trynitarno-maryjnego 

ducha. Człowiek zmaterializowany jest bowiem niewygodny dla tego, co duchowe. 

64 Przyszedłem, aby objawić się jeszcze raz na tym świecie i aby ludzkość zrozumiała, że nie jestem 

na wysokości (nieba), której nie możecie dosięgnąć. Uczę was formy podnoszenia waszego ducha poprzez 

modlitwę, aż odnajdziecie Moją Obecność i zbliżycie waszego ducha do Mojej Boskości poprzez życie 

poświęcone dobroci. Tylko ci, którzy żyją w Moim Prawie, wiedzą, że Ja rzeczywiście jestem w 

człowieku i że nie jest to przenośnia. 

65 Wy, którzy mnie słuchacie, nie utrudniajcie sobie zrozumienia duchowych nauk. Nie zaciemniaj 

swojego światła i nie pozwól, aby twoje serce, które jest wrażliwe i wyrafinowane w chwilach, gdy słyszy 

Moje słowo, stało się znowu obojętne i zimne. Skosztowałeś już radości, którymi obdarza świat, poznałeś 

już jego miód. Przyjdźcie teraz i cieszcie się owocami drzewa, które zasadziłem. Ale kiedy już 

zaspokoicie swój głód, strzeżcie się powrotu na te drogi. Pamiętajcie, że nie jest słuszne, abyście wnosili 

w bagno to, co wam dałem przez łaskę. 

66 Słuchajcie mego słowa, które rozrywa więzy ciemności i zapala światło w każdym duchu, abyście 

w przyszłości mogli iść dobrą drogą, a także rozpoznawać to, co zakazane i znaleźć w sobie siłę, by nie 

wpaść w pokusę. Ten, kto otrzymał tę instrukcję, nie może już nazywać siebie ignorantem. Usłyszcie i 

zrozumcie Mnie, uczniowie, dzisiaj, ponieważ nadal jestem z wami w tym słowie. 
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67 Ten, kto był podwładnym w świecie, nie będzie zaskoczony, gdy będę mu wydawał polecenia. Kto 

był panem, niech zapomni o swej dumie i stanie się Moim sługą. Wtedy wszyscy zrozumiecie, w jaki 

sposób Jezus z taką miłością wydawał polecenia swoim uczniom. 

68 Poddajcie waszą wolną wolę Mojemu prawu i waszemu sumieniu, a nie będziecie się czuli 

zniewoleni, lecz prawdziwie wolni. 

69 Właśnie teraz, kiedy chwasty rozpleniły się po całej powierzchni ziemi, mówię wam, abyście się 

przygotowali, abyście byli Moimi robotnikami, którzy będą siać Moje ziarno pokoju. Niech każdy z 

Moich wybranych w tym czasie zapyta w sobie, czy zanim usłyszał to słowo, nie został oczyszczony i 

zahartowany w bólu, a często sprawdzony w tym, co jest mu najdroższe. 

70 Nabierzcie przekonania i wiary, słuchajcie mnie bez zmęczenia i bez przyzwyczajania się do tego 

przejawu. Czuwajcie, a nie zaskoczę was we śnie w dniu Mojego odejścia. Dziś widzisz, że ten rok mija i 

następny przychodzi, ale Moje Słowo dociera do ciebie niezmiennie. Lecz nadejdzie rok 1950 i nie 

będziecie mnie już słyszeć w tej postaci. 

Chcę więc, abyście byli wzmocnieni i obficie pouczeni. 

71 Badajcie Moje dzieło, które objawiłem przez wszystkich Moich głosicieli, nie miejcie upodobania. 

Pamiętajcie, że schodzę do wszystkich i przez wszystkich mówię prawdę. Czy chcesz, aby nadszedł rok 

1950 bez korzystania z Mojej Obecności i bez poznania Mojej Nauki? Czy czekacie na to, że świat, 

niedowierzając Mojemu objawieniu się jako Duch Święty, rzuci się na was i uznając was za słabych, 

wytępi was? Czy chcecie, aby rządy ziemskie, gdy odkryją niezgodę i zamieszanie wśród was, ustanowiły 

prawo, aby zatrzymać wasze kroki? Jakże byście biadali, obecne pokolenia, gdybyście zakwestionowali, 

że te proroctwa powinny się wypełnić! Jakże ciężką i smutną uczyniłbyś wtedy swoją egzystencję i jak 

wiele cierni pozostawiłbyś na drodze tych, którzy przyjdą po tobie! Powstańcie pełni miłości i nadziei, 

mam jeszcze wiele do ujawnienia i powierzenia wam. 

72 Kiedy przechodzicie przez jakąkolwiek próbę, nie wątpcie. Bądźcie uważni, abyście mogli 

zobaczyć, jak Mistrz uwalnia was od wszelkiego zła w każdej krytycznej sytuacji; wtedy poczujecie, jak 

wasz duch rozwija się i umacnia. Pamiętaj, że nikt nie jest odporny na ból, że ci, którzy kochali Mnie 

najbardziej i podążali za Mną najbliżej, to ci, którzy czuli, że ich serca krwawiły najbardziej. "Kto chce iść 

za Mną, niech weźmie swój krzyż". - Dlaczego wielu pozostało w tyle na tej drodze?..: Ponieważ miłość, 

którą myśleli, że czują, nie była prawdziwa. 

73 Uduchowiajcie się, unikajcie tego, co bezużyteczne i frywolne, nie dążcie już do próżności tego 

świata, ani nie szukajcie cnót duchowych jako zwykłej ozdoby dla waszego ducha, abyście mogli być 

podziwiani. Upiększaj swego ducha cnotami, których cię nauczyłem w Mojej nauce miłości. 

74 Czekam na ciebie na szczycie góry, gdzie dam ci twoją nagrodę. Nie odwracaj wzroku za siebie, 

by kontemplować ślady swojej przeszłości. Idź spokojnie swoją drogą, nie czując cierni, które sama 

rozrzuciłaś, i dojdź do szczytu swojej doskonałości, gdzie świeci Moje światło. Gdy już tam będziesz, w 

końcu pobłogosławisz Moje Prawo Miłości. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Dodatek  

Uwagi 
 

Uwaga 1 

W dawnych czasach i w starożytnym Izraelu, dostojnicy byli namaszczani olejkiem podczas ich 

instalacji. Ale także namaszczali chorych olejem dla ich uzdrowienia, szczególnie olejkami eterycznymi. 

Ale teraz w Dziele Duchowym środki materialne mają zniknąć i wystarczy samo nałożenie rąk z 

modlitwą. 

Uwaga 2 

W tym dziele Objawienia termin "świat duchów" jest pojęciem ustalonym. Rozumie się przez to duchy 

opiekuńcze światłości, które w tym samym czasie, gdy Chrystus powrócił jako Duch Święty, miały prawo 

ujawnić się za pomocą wybranych instrumentów, aby udzielać instrukcji, rad i pomocy. 

Uwaga 3 

Termin "natchnienie" jest czasami używany w odniesieniu do procesu przekazywania boskich 

manifestacji przez uniesionego nosiciela głosu, jak to ma miejsce w tym przypadku, podczas gdy zwykle 

oznacza natchnienie, które wpływa do umysłu odbiorcy, gdy jest on w pełni świadomy. 

Uwaga 4 

Zdezorientowane, ziemskie dusze, błąkające się spokojnie w przestrzeni, wywołują choroby i mieszają 

w umysłach tych ludzi, których dusze są osłabione skutkami ich przewinień. Chrystus wzywa nas, abyśmy 

zadbali o to, by zarówno w duszach odłączonych, jak i w duszach jeszcze wcielonych Światło Ducha 

odzyskało przewodnictwo. 

Uwaga 5 

Od czasu, kiedy duchy powstały jako iskry z Boskiego Ducha, aż do ich wcielenia w materialnym 

świecie stworzonym w międzyczasie, upłynęła wieczność, podczas której miało miejsce wiele ewolucji, 

ale które nie mogą być rozpatrywane w tych ramach. Jeśli ten niezmiernie długi okres czasu ogląda się z 

perspektywy czasu, a na dodatek próbuje się go zarysować w kilku słowach, powstają zniekształcenia, tak 

że niniejszy tekst nie może być oceniany jako kompletna, chronologicznie dokładna sekwencja wydarzeń. 

Uwaga 6 

Nie tylko dobra materialne, ale także nasze skłonności do prestiżu, honoru i władzy, do zazdrości, 

zawiści i sporów, do przyjemności i wad, są jak łańcuchy niewolników, które uniemożliwiają naszemu 

duchowi wznieść się na duchowe wyżyny i "huśtać się" tam, gdzie jest jego dom. 

Uwaga 7 

Istnieje bardzo rozpowszechniona opinia, że "diabeł" lub szatan jest przyczyną zła, lub jest złem par 

excellence. Dobrze znane są popularne wyrażenia w rodzaju: "Ten człowiek nosi w sobie diabła" czy 

"Diabeł wprowadza cały świat w zamęt i podburza ludzi przeciwko sobie". Ktoś wyobraża sobie potężną 

istotę duchową i kojarzy ją z Lucyferem, potężnym pierwszym duchem światła. Ci, którzy utrzymują tę 

opinię, przypisują Bogu, że stworzył zło w duchu Lucyfera. Lecz już nasz rozum i nasze pojęcie o 

sprawiedliwości Bożej sprzeciwiają się przypuszczeniu, że Najwyższa Istota, Duch miłości, mądrości i 

mocy, stworzył coś tak niedorzecznego. Zło nie może pochodzić od Boga. Gdyby istniał duch stworzony 

po to, by kusić nas do zła, oznaczałoby to zaprzeczenie Bożego miłosierdzia. Jednak zło istnieje i nie 

można mu zaprzeczyć. A skoro istnieje, to musi mieć przyczynę, i pytanie nasuwa się samo: Czym jest 
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zło? - Jest to niewłaściwe zastosowanie naszej wolnej woli, odrzucenie Boskiego kierownictwa i porządku, 

zaprzeczenie dobra. Tak więc zło miało swój początek wkrótce po duchowym Pierwotnym Stworzeniu, 

kiedy to część istot duchowych, pod przywództwem Lucyfera, zwróciła się przeciwko Woli Bożej. 

Lucyfer dał w ten sposób impuls do rozwoju zła, a jednocześnie stał się pierwszą ofiarą swojego złego 

działania, gdy został odsunięty od społeczności z Bogiem, co miało poważne konsekwencje. Lucyfer nie 

jest więc przyczyną zła i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności jako autor zła, które dominuje w 

dzisiejszym świecie. 

Bóg umieścił swoje cnoty w naszych umysłach, a On zachęca nas przez głos sumienia, abyśmy je 

naśladowali. Jezus, poprzez swoje nauczanie i przykład, pokazał nam, jak mamy żyć naszym życiem. E r 

nauczył nas miłości - z nienawiścią. E r nauczył nas pokory - my jesteśmy aroganccy i próżni. Nauczył nas 

przebaczać sobie nawzajem - jesteśmy urażeni i mściwi. Nawoływał nas do pokoju - my prowadzimy 

wojny. Nauczył nas być duchowymi - my gonimy tylko za rzeczami materialnymi. Przez złe wykonywanie 

naszej wolnej woli czynimy coś przeciwnego do woli Bożej. Niższe namiętności i pożądliwości ciała, 

pycha, próżność, miłość własna, czyli niedoskonałości człowieka: To są przyczyny zła. Wraz z rozwojem 

ludzkości pojawiały się niedoskonałości. Te promieniują deprawujące myśli, idee i uczucia, i tworzą moc, 

która wpływa na ludzi. Jest to fatalne koło: zło emanuje z człowieka, przekształca się w niewidzialną, 

złowrogą siłę, która znów spada na człowieka i zniewala go. Wpływ tej siły jest tak olbrzymi, że ludzie  w 

końcu uwierzyli, że musi to być wielka istota duchowa. - — 

W niektórych religiach stworzono więc osobne bóstwo zła, a ludzie widzą siebie jako niewinne ofiary 

kapryśnego, złego boga. 

Ale nawet w religiach chrześcijańskich istnieje powszechne przekonanie, że diabeł jest autorem 

wszelkiego zła. Jeden z nich dosłownie przejął stare symboliczne reprezentacje zła, takie jak diabeł jako 

ohydna czarna postać z rogami i ogonem. Nie chce się porzucić tego przekonania - a właściwie przesądu - 

wbrew lepszej wiedzy, ponieważ wygodniej jest usprawiedliwiać się, że to diabeł powoduje zło w 

ludziach, niż przyznać, że nasze własne niedoskonałości są prawdziwymi przyczynami zła. Powyżej 

powiedziane zostało, że złe myśli wpływają na ludzi. Dla lepszego zrozumienia należy wspomnieć, że 

wspomniane złe emanacje człowieka są przejmowane przez niezliczone ciemne dusze, które błąkają się 

niespokojnie po ziemi w pobliżu człowieka i są coraz częściej wykorzystywane przeciwko człowiekowi. 

Nie wolno nam jednak żywić przesądu, że są to "duchy diabelskie"; są to raczej nieszczęśliwe dusze, które 

są chwilowo zdezorientowane, lecz które w słusznym czasie doświadczą swego wybawienia i odkupienia. 

Czy nie ma sposobu, aby uciec od zgubnego wpływu zła? Jest, a Bóg dał nam również broń do walki 

ze złem. Są one duchową bronią: Modlitwa, intymna komunia z Ojcem Niebieskim. Medytacja duchowa, 

dzięki której osiąga się wewnętrzną wiedzę. Wypełnienie Jego prawa. Wiara w Jego objawienia. Praktyka 

miłości. Ten, kto używa tej broni, może nie tylko odeprzeć wpływy zła, ale jego własne myśli i uczucia 

dobroci, miłości i pokoju skutecznie zwalczają zło i pomagają nieszczęśliwym duszom wyjść z niewoli. 

Uwaga 8 

W oryginalnym tekście hiszpańskim słowo "pomocnik" to "cirineo", które pochodzi od imienia 

człowieka, który pomógł Jezusowi nieść Jego krzyż, gdy ten upadł pod jego ciężarem. Jego imię Szymon z 

Cyreny po hiszpańsku brzmi Szymon C i r i n e o . 

Uwaga 9 

W tym fragmencie, jak i w wielu innych, Boski Mistrz mówi, że po roku 1950 nie będziemy już 

odbierać Jego Słowa przez ludzki umysł. - W tym czasie zakończyła się epoka, trwająca od 1866 roku do 

końca 1950 roku, podczas której Pan wybrał i przygotował poszczególnych mężczyzn i kobiety, aby byli 

Jego narzędziami. Gdy takie narzędzie zostało uznane za godne i czyste w sercu przez Ojca Niebieskiego, 

Jego Duch oświecał umysł nosiciela głosu i w stanie uniesienia jego usta wypowiadały słowa prawdy i 

mądrości od Boga. - Był to początek "trzeciego wieku", wieku Ducha Świętego, zapoczątkowany 

powrotem Chrystusa w Duchu, w "Słowie". - Wspomniany okres był przeznaczony na edukację i 

przygotowanie słuchaczy, a Bóg ograniczył go od samego początku, aby Jego dzieci nie przyzwyczaiły się 
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do wygodnego sposobu odbierania Jego objawień, ale aby podjęły własne wysiłki w celu uduchowienia 

siebie. 

Nawet po 1950 roku Ojciec Niebieski objawił się, ale już nie poprzez ludzki umysł w stanie uniesienia, 

ale poprzez narzędzia, które upoważnił do przyjmowania i przekazywania Jego natchnienia. - Żyjemy w 

wieku Ducha Świętego, a Duch Boży w wielu miejscach na ziemi objawia się swoim dzieciom. 

Gdziekolwiek znajduje dzieci, które otwierają swoje serca na Niego w miłości i czystości i pozwalają się 

inspirować Jego Duchem, tam daje się poznać - niektórym przez swoje Słowo, innym przez duchowe 

wizje lub prorocze sny. 
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Studium duszy - z perspektywy duchowej*. 
Podstawą tego studium jest "Księga Prawdziwego Życia" i inne nowe objawienia. 

Termin "dusza" jest znany ludziom, ale mają oni różne opinie na temat tego, czym jest dusza. 

Wiadomo, że jest ona składnikiem człowieka i włącza go w triadę ciało - dusza - duch. Trzy elementy 

tworzące jednostkę "człowiek", każda część ma inne zadanie. 

Ciało jest widzialną, materialną częścią człowieka; służy jako osłona dla duszy i ducha, a jednocześnie 

jest ich narzędziem umożliwiającym komunikację ze światem zewnętrznym. Ponieważ ciało jest widzialne 

i namacalne, z biegiem czasu było studiowane i badane przez naukowców, dzięki czemu mamy największą 

wiedzę na temat jego funkcji i cudownego mechanizmu. Funkcjonuje on tak doskonale i logicznie, że 

wielu zapomniało, że stoi za nim najmądrzejsza duchowa siła. 

O pozostałych dwóch składnikach istoty ludzkiej wiedza jest mniej pewna i częściowo zamazana. 

Ponieważ są one niewidzialne i nie mogą być badane eksperymentalnie, nauka ma duże trudności z 

właściwym wyjaśnieniem natury i zadania duszy i ducha. A jednak bardzo ważne jest, aby mieć jasność w 

tej kwestii, ponieważ kiedy uda nam się podnieść zasłonę nieznanego, otrzymamy również dokładną 

wiedzę o znaczeniu i celu ziemskiego życia człowieka. Jednak sam nasz intelekt nie jest do tego zdolny, 

gdyż rzeczy duchowe można pojąć i wyjaśnić jedynie duchowo. Ale Duch Boży objawia te tajemnice 

przez ludzi, których przygotował do przyjęcia Jego natchnień. Poprzez te instrumenty Bóg objawił nam 

wiedzę, którą nasze ograniczone umysły są w stanie ogarnąć. 

Materialne, widzialne stworzenie świata istnieje od niewyobrażalnych czasów, ale przed nim było już 

stworzenie duchowe. Jego twórcą jest Bóg, Duch Pierwotny z wieczności. W centrum Jego istoty płonął 

ogień doskonałej miłości, która jest Jego główną cechą. Ale jaki jest pożytek z najwyższej miłości, jeśli 

nie można jej przekazać i w ten sposób udowodnić? - Tak więc Bóg stworzył dla siebie w istocie 

duchowej naczynie, w którym mógł umieścić swoją miłość, swoją mądrość, swoje światło i swoją twórczą 

moc. Była to istota, wyłoniona z Bożego serca miłości, obraz Boga, ponieważ nosiła w sobie te same 

boskie cechy. Ponieważ było to czyste zwierciadło boskiego światła, określenie "Lucyfer" lub "nosiciel 

światła" było dla niego odpowiednie. Dzięki boskiej władzy ta pierwsza stworzona istota mogła być 

twórczo aktywna, a wkrótce wyszły z niej inne, równe jej istoty, ale o mniejszej mocy. Oni także byli 

dziećmi Bożej miłości, w promienistym świetle, w najwyższej doskonałości. Tak więc Bóg doświadczył 

niewymownej radości, widząc swoją miłość odzwierciedloną w niezliczonych istotach duchowych. 

Pierwszy stworzony duch był zachwycony, ale jako istota stworzona przez Boga, był związany wolą 

Stwórcy. 

Ale Bóg chciał, żeby mógł się swobodnie rozwijać, bo to jest cecha boskiej istoty. Miłość Lucyfera do 

swego stwórcy powinna być tak przemożna, że tylko ona zadecydowała o dobrowolnym 

podporządkowaniu jego woli pod wolę boską. Bóg chciał otrzymać ten dowód miłości od swego 

pierwszego stworzonego, i w tym celu dał mu całkowitą wolność woli. Również niezliczone istoty 

duchowe posiadały wolną decyzję woli, nie podlegały zatem prawu stworzenia, lecz jako dzieci Boże były 

istotami swobodnie decydującymi. Bóg uczył ich przez sumienie, które było słyszalne jako głos i wyraz 

Jego woli w ich duchu. Mieli iść za głosem sumienia, nie w przymusie, ale w wolnej decyzji woli, jako 

odpowiedź na wielką miłość, którą Bóg im okazał. 

Charakterystyczne dla wolnej woli jest to, że nosi ona w sobie ukrytą zachętę do czynienia czegoś 

przeciwnego niż to, co radzi sumienie. Tak więc w istotach duchowych istniały nieustannie 

przeciwieństwa, co powodowało, że w wolnej walce musiały one nieustannie podejmować decyzję: 

realizować boskie cnoty lub czynić ich przeciwieństwo. Przez długie okresy czasu Boski głos sumienia 

zwyciężał i wszystko było w należytym porządku. Ale nadszedł czas, kiedy Lucyfer nie chciał już dłużej 

słuchać duchowego przewodnictwa swego Stwórcy. Chwała pierwszej stworzonej istoty była tak wielka, 

że pozwolił się nią oślepić. Lucyfer widział niezliczone istoty, które jego wola spowodowała, że się 

pojawiły, i czuł się ich producentem, chociaż wiedział, że otrzymał do tego moc od Boga. Stworzone 

duchy mógł zobaczyć, ale nie źródło mocy, ponieważ Bóg daje sobie widzialną formę tylko w rzadkich 

przypadkach, dla dobra swoich dzieci. W swoim złudzeniu Lucyfer uwierzył w końcu, że źródło siły tkwi 

w nim samym i wyniósł się na jedynego władcę "swoich" duchów, które potrafił przekonać, że to nie Bóg, 

ale on, Lucyfer, jest ich stwórcą i że muszą podporządkować się jego woli. 
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Lucyfer postanowił sprzeciwić się swojemu stwórcy. Teraz niezliczone istoty duchowe również 

musiały zdecydować, wolna wola mogła wybrać. - Promień Bożego światła oświetlił ich, a oni poczuli 

swego boskiego Ojca, choć nie mogli Go zobaczyć. Czuli Jego miłość i usłyszeć jego głos w ich sumienia. 

- Po drugiej stronie był Lucyfer, u którego bardzo dobrze zauważyli zmianę woli. Ale ponieważ mogli go 

zobaczyć i byli oddani mu w miłości jako ich bezpośredni producent, bardzo wielu dało ucho na jego 

prośbę, podporządkowali się jego woli i tym samym oddalili się od Boga. Z tymi apostatycznymi duchami 

nastąpiła teraz doniosła zmiana. 

Miłość, centrum Boskiej iskry, musiała oddzielić się od duchów po tym, jak zdecydowały się one 

przeciw swemu Stwórcy. W ten sposób pozbywali się boskiej siły życiowej, a naczynia i organy 

wykonawcze (dusze), które pozostawały bez ducha, twardniały w substancję duszy. 

W swej wszechwiedzy Stwórca wiedział, że duża część Jego dzieci nie przejdzie wielkiego testu 

miłości, a On miał gotowy plan: Nie zniszczenie apostatów, ale ich powrót. Ponieważ istoty duchowe 

odwróciły się od Boga przez niewłaściwe korzystanie ze swej wolnej woli, On chciał je przygotować i 

wychować z wielką cierpliwością - na nieskończenie długiej i uciążliwej drodze, z dala od domu Ojca - 

aby ponownie znalazły drogę do serca Ojca. Bóg przechwycił substancję duszy Lucyfera, jak również 

niezliczonych istot jemu oddanych, rozpuścił ją na najmniejsze cząstki i przekształcił je w widzialne, 

materialne stworzenie. - To jest niepojęte dla intelektu; tylko ten, kto już posiada wiedzę duchową, może 

to pojąć z przeczuciem. Dla naukowca kłopotliwe jest uznanie tezy, że materiał, materia, jest 

ukierunkowaną, stwardniałą duszą-substancją. Ale na tym tle możemy zrozumieć słowa z listu apostoła 

Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 19, a mianowicie, że całe stworzenie wzdycha i oczekuje wraz z 

nami na swoje odkupienie. 

W nieskończenie długim, jak na nasze warunki, procesie rozwoju dusza-substancja musi się 

nieustannie zmieniać, przekształcać, aby zawsze powstawały nowe i wyższe formy życia. To także czyni 

zrozumiałym dlaczego materia jest ulotna, tj. dlaczego nieustannie znajduje się ona w procesie "umierania 

i stawania się". Innymi słowy: Materia nie ma wiecznego istnienia, ponieważ jest tylko osłoną dla 

duchowych substancji duszy, które muszą rozwijać się wyżej i dlatego nie mogą pozostawać wiecznie w 

tej samej osłonie. Sama materia składa się z tej samej substancji duszy, ale jest ona jeszcze na początku 

swego rozwoju i dlatego musi służyć jako niższa forma życia już wyżej rozwiniętym formom życia w 

stworzeniu. Podczas gdy one są dla nas normalnie niewidzialne, materia jest dla nas zmysłowo 

odczuwalna, ponieważ również nasze ciało składa się z cząsteczek materii, a więc ze skondensowanych 

cząsteczek duszy o tej samej niższej wibracji. 

Cząstki duszy związane w materialnym stworzeniu muszą w trakcie procesu rozwoju zjednoczyć się 

jak kryształ. Rozwój w górę zaczyna się w królestwie minerałów i trwa przez królestwa roślin i zwierząt. 

Należy to rozumieć w ten sposób, że np. w królestwie zwierząt jednostki duszy z dużej ilości drobnych 

zwierzątek po dłuższym okresie rozwoju, kiedy ich powłoki obumierają, łączą się w jedną większą 

jednostkę, dając już bardziej rozwiniętą substancję duszy, która dalej rozwija się w większym zwierzęciu. 

Proces ten powtarza się kilkakrotnie, aż w końcu u mądrych zwierząt dusza osiąga najwyższą możliwą na 

tym etapie rozwoju dojrzałość. Kilka takich dusz łączy się następnie w nową jednostkę, zgodnie z Boskim 

planem odkupienia, który nie toleruje zastoju w rozwoju ku górze, i w rezultacie powstaje dusza ludzka. 

Rozwój duszy na obszarach stworzenia królestwa minerałów, roślin i zwierząt trwa miliardy lat i jest 

prowadzony przez ducha Boga poprzez jego niezliczoną armię duchów światła, które przekazują i 

wykonują jego wolę zgodnie z prawem naturalnym. 

Wyszkolona dusza jest teraz gotowa. W swoim biegu przez różne królestwa natury zdobyła moce i 

zdolności i oczekuje na ostateczny etap swojego rozwoju: wcielenie w człowieka. Zbliża się on do 

kochanków na ziemi, a przy prokreacji zostaje umieszczony w łonie przyszłej matki. Ale wciąż brakuje 

tego, co istotne, aby dusza mogła osiągnąć swoją najwyższą doskonałość. Na krótko przed narodzinami 

nowego obywatela ziemi Bóg kieruje ducha do duszy, która jest gotowa do pierwszego wcielenia. W ten 

sposób istota duchowa jest ponownie kompletna: Obie części tej jedności dążą teraz razem do 

ostatecznego rozwoju do doskonałości, co również wymaga jeszcze długiego czasu i trwa przez wiele 

reinkarnacji, a więc przez wiele żyć na ziemi w różnych epokach czasu. 

W przypadku reinkarnacji, jednostka duchowo-duszowa jest gotowa do przyjęcia nowego ziemskiego 

ciała, ale nawet wtedy, przy poczęciu, dusza najpierw sama wchodzi do łona matki i nawiązuje kontakt z 
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rodzącym się zarodkiem życia. Duch wchodzi do swojej osłony duszy dopiero później, w niektórych 

przypadkach wcześniej, w innych później, jednak nie później niż trzy dni przed narodzinami. - Ponieważ 

dusza składa się z niezliczonych drobnych cząsteczek, które nie są absolutnie nierozerwalnie połączone ze 

sobą, w procesie prokreacji wchłania ona również cząsteczki duszy rodziców, czym - oprócz przyciągania 

się pokrewnych dusz - można wytłumaczyć dziedziczenie niektórych dyspozycji rodzicielskich. 

Po wyjaśnieniu pochodzenia i rozwoju duszy w powyższym tekście, teraz zostanie naświetlona jej 

natura i niektóre z jej zadań w życiu człowieka. Przede wszystkim należy jeszcze raz wyjaśnić, że dusza 

nie jest niczym ziemsko-materialnym, lecz niewidzialną, eteryczno-duchową siłą. Kiedyś wyszła z ducha 

Bożego jako niezależna istota i po wiecznym pokutowaniu przez Boskie stworzenia, znalazła drogę 

powrotną do swego pierwotnego celu. - Przestrzennie, dusza w człowieku rozciąga się na całe ciało 

ludzkie; podobnie jak system nerwowy, rozprowadza się na wszystkie organy i części ciała. Ożywia ciało, 

które bez niego byłoby bez życia i które, gdy się od niego odrywa, pozostawia je za sobą jako pozbawioną 

życia skorupę. Praktyczne myślenie i chęć, zmysłowe odczuwanie i doznawanie, jak również słyszenie, 

widzenie, smakowanie i wąchanie są funkcjami duszy. Jest to wewnętrzna, napędowa siła cielesnej 

powłoki i tylko ten, kto posiada dar duchowego widzenia, może ją ujrzeć i dostrzec, że ma ona całkowicie 

formę odpowiadającej jej formy ludzkiej; stąd nazywana jest również ciałem astralnym. 

Dusza, wraz z własnymi mechanizmami obronnymi organizmu, jest odpowiedzialna za zdrowie ciała. 

Jeśli może ona wibrować w sposób niezakłócony i harmonijny, tworzy mur ochronny przed wszelkiego 

rodzaju patogenami. Jeśli jednak przeniknęły one już do ciała człowieka, dusza, współdziałając z 

cielesnymi funkcjami obronnymi, natychmiast podejmuje z nimi walkę, aby je unieszkodliwić lub 

wypędzić. Jest to prawdziwa walka, przez którą wywoływana jest podwyższona temperatura, którą znamy 

jako gorączkę. - Dusza również ma swój udział w odżywianiu ciała. Drobniejsze siły życiowe pokarmu 

przyjmowanego przez ciało są przekazywane przez duszę do wszystkich organów ciała, tak że każdy z 

nich może otrzymać korzystne dla siebie subtelne energie duszy. Ale kiedy jemy i pijemy za dużo, 

czujemy, że nasza dusza staje się nudna i ospała, ponieważ jest zbytnio zajęta troskami cielesnymi i 

dlatego straciła swoją pływalność na jakiś czas. 

To małe studium byłoby niekompletne, gdyby nie został wyjaśniony związek między duszą a duchem i 

gdyby nie zostało powiedziane, czym jest duch i jakie zadania do niego należą. Po pierwsze, czym nie jest: 

nie należy go mylić z "umysłem". Duch w człowieku jest iskrą Boskiego Ducha, Boskiej Miłości, 

Boskiego Światła. Nosi w sobie wszystkie boskie atrybuty, stąd Bóg nazywa nas swoimi podobieństwami, 

a my możemy nazywać Go Ojcem. Niemniej jednak nasz duch musi nieustannie czerpać siłę ze źródła, z 

którego się wywodzi: z modlitwy i duchowego wzniesienia, a także ze studium objawień Bożych. Tylko w 

ten sposób może ona pozostać aktywna i żywa oraz przekazywać człowiekowi miłość, mądrość i siłę do 

wypełniania Bożych przykazań. 

Duch ludzki - boskiego pochodzenia - został umieszczony w Adamie przez Stwórcę, zgodnie z 

biblijnym opisem Boga wdmuchującego w nozdrza Adama swoje tchnienie życia. Od tego czasu ten 

niewidzialny akt łaski powtarza się przy narodzinach każdego człowieka, kiedy to duch zostaje wcielony 

w duszę. Dusza stanowi niejako przykrycie dla ducha, tak jak ciało jest przykryciem dla duszy. Zadaniem 

ducha jest teraz oświecenie duszy, przepojenie jej boskimi cnotami. Ale w tych wysiłkach duchowi nie 

wolno zmuszać duszy; musi ona w wolnej decyzji podporządkować się kierownictwu ducha. 

Dusza wcielona w człowieka jest najpierw całkowicie zwrócona ku ciału i gotowa do spełnienia 

wszystkich jego życzeń. I w tej samej mierze, w jakiej rozwija się ciało, wzmacniają się również ziemsko-

sensualne cechy duszy, które nosi ona w sobie jeszcze z długiej drogi rozwoju. Tu zaczyna się zadanie 

ducha. Z miłością i cierpliwością powinien pouczać duszę przez sumienie, że powinna ona wyzbyć się 

skłonności niższych i złych oraz przezwyciężyć ziemskie pożądanie ciała - jeśli jest ono niedozwolone. 

Jeżeli duch znajdzie posłuch u duszy, to osiągnął wielki sukces, mimo to ciągle zdarzają się nawroty, 

kiedy to dusza spełnia ziemskie pragnienia ciała. Jeśli dusza nadal pozostaje otwarta na napomnienia 

ducha, cnoty duchowe mogą ją coraz bardziej przenikać, a jednocześnie staje się ona coraz bardziej 

odporna na złe pragnienia ciała. Konsekwencje tej zmiany uwidaczniają się w emanacjach człowieka: Jest 

to człowiek dobrych myśli i czystych uczuć, pokazuje pokorę, cierpliwość i życzliwość, jak również 

miłość. Gdy nadchodzi godzina śmierci, duch i dusza opuszczają ziemskie ciało w pełnej harmonii i 

wielkiej radości, gdyż wiedzą, że w zaświatach czeka na nich błogość i pokój. Jako jedność kontynuują 
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drogę wyznaczoną dla nich w duchowym królestwie, dopóki nie odzyskają najwyższej doskonałości, jaką 

mieli, gdy Bóg stworzył ich jako istoty duchowe. W ten sposób dopełnia się Boży plan zbawienia i 

dokonuje się powrót "syna marnotrawnego". 

Ale bieg ludzkiego życia może też przebiegać zupełnie inaczej. Kiedy dusza opiera się naukom i 

naleganiom ducha, otwiera się coraz bardziej na wymagania ciała i niższe cechy wewnętrzne. Duch 

walczy w rozpaczliwej walce i prosi o siłę i mądrość od Ojca Niebieskiego, aby to uczynić. Jeśli dusza, w 

swej wolnej decyzji woli, uparcie odrzuca wszelkie wpływy i napomnienia ducha, staje się niewolnikiem 

zmysłowych namiętności, materialnych pragnień i wszelkich samolubnych impulsów. Upada tak nisko, że 

iskra Boża w nim jest zmuszona do bezczynności; staje się więźniem w psychicznej skorupie; człowiek 

jest wtedy "duchowo martwy". - Na tym etapie staje się jasne, że duch i dusza to dwie odrębne moce. 

Podczas gdy duch skazany jest na bezczynność i nie daje już o sobie znać poprzez sumienie, dusza żyje 

bardzo intensywnie w "bezświadomym" człowieku (inaczej ciało byłoby pozbawione życia), a jej złe 

wady ujawniają się wtedy poprzez myśli i słowa, poprzez uczucia i czyny w zewnętrznej sferze człowieka. 

Bóg nie opuszcza swojego dziecka w tym utraconym stanie. Kiedy dusza nie chce usłyszeć głosu 

sumienia, Bóg przemawia do niej przez choroby w jej materialnym ciele i przez wiele trudności. W wielu 

przypadkach dusza zaczyna się zastanawiać i jest gotowa słuchać napomnień Ducha Świętego, aby się 

nawrócić. W ten sposób dokonuje się zmiana, a dusza dobrowolnie poddaje się kierownictwu ducha. On 

przyciąga ją do siebie, przenika ją cnotami duchowymi i tak razem kroczą żmudną drogą rozwoju, aż do 

momentu, gdy Bóg wezwie ich do odejścia z życia ziemskiego. 

Niestety, istnieje niezliczona ilość przypadków, w których dusza trwa w swoim złym postępowaniu 

pomimo dobrych napomnień ducha przez sumienie i pomimo prób. Kiedy taka dusza jest zaskoczony 

przez śmierć, jest rude przebudzenie dla niej w zaświatach. Tam nie może już uniknąć głosu sumienia, 

które nieubłaganie oskarża go: czy to o lekceważenie Bożych przykazań, czy o złe uczynki i niecne 

namiętności. Te samooskarżenia sprawiają największy ból duszy i służą jej oczyszczeniu. Kiedy dusza 

uświadamia sobie i żałuje za swoje przewinienia, jej odrodzony duch może kierować nią tak, że krok po 

kroku pozbywa się swoich złych skłonności i przyswaja sobie Boskie cnoty. W przypadkach, gdy dusza 

pozostaje uparta w swej niegodziwości, przygotowuje sobie nieszczęśliwą egzystencję. Ponieważ nie 

posiada już ziemskiego ciała, a z drugiej strony nie może też wejść do sfery duchowej, błąka się bez celu 

po ziemi w pobliżu ludzi. Pociągają ją wtedy ci, których złe myśli, złe uczynki i niecne namiętności 

zgadzają się z jej własną naturą. Zamieszkuje z nimi, wpływa na nich do złego, a ten stan może prowadzić 

do opętania, przez co z takimi ludźmi dzieje się coraz gorzej. Ziemskie dusze wspierają akty przemocy, 

dezorientują umysły i wywołują choroby; są one stałym zagrożeniem dla wszystkich ludzi. Istnieje jednak 

ochrona: ludzie, którzy kierują swoim życiem zgodnie z wolą Bożą i wysyłają dobre myśli i uczucia, są 

otoczeni przez nich jak przez ochronną osłonę, od której odbijają się ataki złej woli niższych dusz, 

ponieważ ich podszepty nie znajdują u nich oddźwięku i są natychmiast odrzucane; ponadto ludzie dobrej 

woli mogą i powinni pomagać pokrzywdzonym duszom poprzez swoją modlitwę i wysyłanie światłych 

myśli. 

Bóg nie zapobiega złym uczynkom ciemnych dusz, ponieważ musi szanować ich wolną wolę. Jednak 

kiedyś nadejdzie dzień - najczęściej po bardzo długim czasie - kiedy dusza zmęczy się swoją nędzną 

egzystencją i z obrzydzeniem spojrzy wstecz na krzywdy, jakie spowodowała. Jeśli szczerze żałuje i prosi 

o przebaczenie i pomoc, jego duch może interweniować pomocnie w tym samym momencie i delikatnie 

go prowadzić. Duchy światła i aniołowie Boży są wtedy również dostępni, aby jej pomagać i pouczać. 

Teraz wznoszenie się może rozpocząć się krok po kroku w sferze duchowej. 

Duch ludzki - jako boska iskra w nas - stoi w opozycji do ciała, podczas gdy dusza stoi pomiędzy nimi. 

Musi wybrać ducha lub ciało, bo nie może służyć dwóm panom jednocześnie. Jeśli wybierze ducha, wtedy 

jest gotowy do przyjęcia boskości wewnątrz i poddania się przewodnictwu ducha. Jeżeli jej wybór jest dla 

ciała, to ona poddaje się pożądliwościom ciała, a skłonności, które w niej istnieją, mogą dać pełny upust 

swoim negatywnym cechom. Praktycznie są tylko dwa bieguny i dlatego w Swoich naukach Pan nie 

wspomina o duszy, ani o jej funkcjach, takich jak umysł, myśli, uczucia itp. tak często jak o duchu i ciele. 

Najczęściej mówi się o "duchu" - jako o najważniejszej części - przy czym, po powyższych wyjaśnieniach, 

stało się zrozumiałe, że w ogólnym odniesieniu do istoty duchowej, zawarta jest również dusza, nawet jeśli 

doskonała jedność pomiędzy "duchem" i "duszą" nie została jeszcze osiągnięta. - W Nowych 
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Objawieniach Boski Mistrz bardzo często mówi o walce ducha z wpływami ciała. Zgodnie z poprzednimi 

objaśnieniami, należy to rozumieć w ten sposób, że jest to walka ducha z duszą, gdy ta ostatnia stała się 

zupełnie "cielesna", tj. znalazła się w zupełnej niewoli wpływów ciała i wszystkiego, co materialne. Ciało 

bowiem nie może być prowadzone bezpośrednio przez ducha, lecz tylko przez duszę. 

Wielki poeta Goethe wyczuwał w delikatnej wrażliwości te dwie przeciwstawne siły, a w swoim 

"Fauście" wkłada te słowa w usta jednej osoby: 

"Dwie dusze mieszkają "niestety!" w mojej piersi, 

Jedno chce zerwać z drugim; 

Ten, który trzyma w szorstkiej miłości pożądanie 

Trzymanie się świata za pomocą narządów czepiających się; 

Drugi podnosi się siłą z kurzu 

Do królestw wysokich przodków." 

Mówi o "dwóch duszach" w swojej piersi: jedna siła, dusza, w niewoli miłosnych żądz i ziemskiego 

myślenia i chcenia. Druga siła, duch, chce uwolnić się z uścisku zmysłów i materializmu i wznieść się do 

wyższych sfer, do Boskiego Ducha, z którego się wyłoniła. Jest to konflikt między duchem a duszą, gdy ta 

ostatnia nie pokonała jeszcze niższych pragnień natury cielesnej. 



 

174 

Informacje o zawartości 
Instrukcja 29 Werset nr. 
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 1-4 

i nauka   8-10 
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Nowe zlecenie dla Mojżesza  49 
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Niezniszczalność dzieła Chrystusa  48-53 

Przeciwko uzależnieniu od plotek i krytyki, - sądząc  55-56, 65 

Konieczne przygotowanie głosicieli słowa56-58 

Niebezpieczeństwo nowego faryzeizmu  60-61 

Nieograniczona gotowość do przebaczania 

  - znamię prawdziwego ucznia Chrystusa  62-64 

 

Instrukcja 31 
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"Czuwajcie i módlcie się"  10-13 

Pokora i miłosierdzie Pana  21-25 

Trójca Boża nie składa się z trzech boskich  

"Osoby. Triada również w ludziach....  26-29 

Zlecenie głoszenia słowa i uzdrawiania chorych  33-37 

Dar wolnej woli  46-49 

Człowiek na obraz Boga - tylko dzięki Jego Duchowi  51 

Powód stworzenia duchów i dla 

Przyznanie wolnej woli  53 

Eliasz w trzech czasach  57-67 
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Duchowa droga rozwoju i niedojrzałości 

duchów ludzkich  1-3 

Wypełnienie obietnic  4-5 

Duch nigdy nie umrze  7 

Napomnienia dla ludu Bożego  8-10 

Połączenie z dobrym światem duchów jest 

Dozwolone i pomocne  11 

Proroctwo o nadchodzącym Królestwie Pokoju  17 

Ojciec, Syn i Duch Święty - jedność trzech osób 

boskie formy objawienia  22-27 
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Proroctwo o przemianie ziemi  30 

Prawo wyższego rozwoju duchowego 

i doskonałość  33-37 

Nadużywanie daru wolnej woli jest 

przyczyna ludzkiego cierpienia  38-49 

Instrukcje dla pracowników w dziele Pańskim....  52-64 

Sumienie Ducha będzie naszym sędzią  65. 

 

Instrukcja 33 

Szeroka i wąska droga  7-8 

Zobowiązanie Nowego Przymierza  9-12 
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na tym świecie i na przyszłym  14-16 

Nadszedł czas pokuty  17-19 

Nakarmienie pięciu tysięcy  21-23 

Drugie przyjście Pana  24-29 
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panująca przemoc i niegodziwość  32-34 

Wina - skrucha - zadośćuczynienie  37 

Zbawienie od zepsucia ludzkości  41-46 

Upadek nowej wieży Babel  52-53 

Proroctwa Starego i Nowego Testamentu 

spełnią się dzisiaj  61-63 

 

Instrukcja 34 

Rozprzestrzenianie się i oddziaływanie nowego przesłania Chrystusa .  1-7 

Odpowiedzialność rodziców w prokreacji 

nowe życie  13-14 

Sumienie zawsze dąży do spełnienia 

Prawa, woli Bożej  15-19 

Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu  27-31 

Właściwy sposób nauczania i świadczenia o prawdzie  35-38 

Wróżenie o przyszłości ludzkości  39-45 
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zrozumiały język  45-47 

Obowiązki i zadania nowych uczniów  52-58 

Zamówienie na tłumaczenie i rozpowszechnianie 

nowego słowa wśród wszystkich narodów ziemi  59-60 

Wielkie niebezpieczeństwo przecenienia materiału ...  61-62 
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Proście, a będzie wam dane - właściwy sposób proszenia1-7 

Módlcie się za tych, którzy was znieważają i prześladują  8-9 

Bóg zawsze przemawiał do ludzkości przez ludzi 

i będzie to robić w jeszcze większym stopniu12-14 

Człowiek w nowym wieku  15 

Apostoł i prorok Jan  16-21 

Czasy Apokaliptyczne  22-26 

Duch mój będzie nad wszelkim ciałem i duchem 

być wylane  28-35 

Przygotowanie duchowe i fizyczne  36-37 

Aberracja ludzkości przez nieposłuszeństwo38-46 

Stworzenie duchów i przeznaczenie 
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światów materialnych  48-50 

Nawrócenie i odkupienie narodu żydowskiego 

po raz trzeci  55-62 

 

Instrukcja 36 

Znaczenie uznania własnej winy i pokuty  1-3 

Pan chce być zrozumiany przez ludzi4-7 

Prawdziwe znaczenie Wieczerzy Pańskiej  8 

Boskie objawienia zawsze odnoszą się do 

o duchu i tym, co duchowe  9-12 

Współczucie i bezinteresowne wstawiennictwo  13-17 

Wielki Kryzys Ludzkości  18-23 

Pan objawia się w pokorze  24-26 

Tylko ofiary z umysłu i serca mają 
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Na czym polega "piekło"?  47-56 
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Etapy rozwoju umysłowego  1-6 
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Bóg wysyła duchy, aby wcieliły się na ziemi...  18 

Słowo o chrzcie niemowląt  19 

Fizyczna reprodukcja istoty ludzkiej jest 

Prawo naturalne i dlatego nie ma grzechu  20-23 

Co oznacza nieskończoność Boga?   24-27 
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Powód ogłaszania Pana przez głosicieli 31-34 

Tylko dzięki uduchowieniu możemy osiągnąć stałą 

Łączenie się z Duchem Bożym  34-37 

Wszystkie oczy Go zobaczą  41-45 

Nierozwinięte zdolności człowieka  46-48 

Miłość jest kluczem do rozwoju ducha.  49-52 

Ludzkość zatacza się na oślep w kierunku przepaści53-56 

Życie bezinteresowne w służbie bliźniemu  61-70 

Pan objawia się wszędzie i w wielu formach  76 

Wiele znaków i wielorakich zapowiedzi świata duchowego  

głosił i towarzyszył Drugiemu Przyjściu Pana  77-79 

Odrzucająca postawa kościołów i pojawienie się 

nowe wspólnoty duchowe  80-85 
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Nikt nie jest zbyt biedny, by czynić dobro w jakikolwiek sposób  9-11 

Jak Pan pragnie Jego nowych uczniów?  14-18 

Przykład proroka Jonasza  19-22 

Trójca Święta w Bogu i w człowieku  24-28 

Pochodzenie i znaczenie płci  29-30 

Prawdziwe małżeństwo i jego profanacja  31-36 

Małżeństwa są rzeczywiście zawarte w niebie39-41 

Spojrzenie w głąb Bożych środków wychowawczych 
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na przykładzie pary małżeńskiej w wieku  50-66 lat 

Boski Pomocnik i Obrońca  75-76 

 

Instrukcja 39 

Drzewo nauki jest oczyszczone  3-5 

Libra i sierp Boskiej sprawiedliwości6-7 

Moc i łaska prawdziwej modlitwy  8-15 

Prawo Chrystusa: Miłujcie się wzajemnie!  16-20 

Bogactwo duchowe i dzieła miłości mimo materialnej 

Ubóstwo  21-24 

Walka o dobro, o prawdę i sprawiedliwość  26-28 

Fałszywe ideały ludzkości  30-31 

Wielkie ludobójstwo  32-35 

Jehowa - Chrystus - Duch Święty  39-49 

Maria  50-54 

Pragnienie rzeczy ziemskich paraliżuje skrzydła 

umysłu  67-70 

Życie w obliczu Boga  71-73 
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Wypełnienie obietnic mesjańskich w Jezusie i  

niezrozumienie ze strony ludu  1-20 

Zaburzona harmonia z naturą i jej konsekwencje .  21-31 

Tylko w wypełnianiu woli Bożej jest 

prawdziwa wolność możliwa  32-33 

Modlitwa  34-48 

Mocna jak skała wiara i absolutna ufność  52-53 

Błogosławieństwo kolejarzy  54-56 

Pochodzenie i wpływ sił dobra i zła 

w niewidzialnym  57-64 

Właściwa walka z panującym na ziemi 

siły zła  65-72 

Ludzkość będzie oddzielona od rzeczywistości i 

Przekonanie o sile niewidzialnych wpływów ...  73-76 
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która go gnębi  79-81 
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Odkupieńczy czyn Chrystusa w królestwie śmierci 

I ciemność  5-7 

Złamanie pierwszego przykazania przez ludzkość10 

Droga dwojga ludzi na ziemi i w zaświatach ...  11-18 

Napomnienia i obietnice  22-28 
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Prawdziwy pokój  38-41 
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Wojny są wynikiem bezbożności wśród ludzi; 
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Rozpowszechnianie nowego słowa Bożego i 

jego wysokie obietnice  61-69 
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Formy manifestacji Boga na ziemi  1-2 
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Trzeci Wiek, Wiek Ducha Świętego  21 

To, co duchowe i to, co materialne, jest konieczne, 

ale w odpowiednich proporcjach  31 

Rozpoznaj zło, ale nie osądzaj tego, który je czyni!  43-44 
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nie jest prawdziwym uczniem Chrystusa49-50 , 56, 61 
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Odrzuć Moje Objawienia  67-68 
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Właściwe postępowanie wobec brata błądzącego .  3-7 
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Potomstwo  18-20 
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Przykazanie miłości jest najwyższym celem człowieka  43-45 

Kto nie chce słyszeć, musi czuć  63-65 

Wszyscy ludzie są równi wobec Boga  68-69 

Wielka przepowiednia  73 

 

Instrukcja 47 

Szczere współczucie dla tych, którzy cierpią i z tego 

wstawiennictwo i pomoc  5-7 Pan wystawia na próbę swoich  20-27, 30 

Nasza dusza musi wrócić czysta do Ojca Niebieskiego  46 

Ciało materialne jako przeszkoda i pomoc  49 

Bóg szuka również dumnych, upartych ludzi 

zwyciężać i przekształcać  51 

Słowo przeciwko próżnemu dążeniu do uznania: Naprawdę 

Pokorny nie chce być bardziej niż inni  54-56 

 

Instrukcja 48 

Wielkość i znaczenie nowego słowa Bożego 

i odrzucenie przez ludzi  5-9 

Prawdziwy pokój można osiągnąć tylko poprzez spełnienie 

Boskich praw  11-15 

Znaczenie i symbolika Wieczerzy Pańskiej  21-25, 46 

Ziemia jako miejsce oczyszczenia i rozwoju52-54 

Krzyż prawdziwego Chrystusa - naśladowanie 64-70 

 

Instrukcja 49 

Cierpienia człowieka nie pochodzą od Boga, 

ale są konsekwencją jego własnych błędów z przeszłości2-5 

Odkupienie przez ofiarną śmierć Jezusa staje się skuteczne tylko tam, 

gdzie człowiek naśladuje przykład Jezusa  7-9 

Ostrzeżenie przed samowystarczalnością  9-11 

Nowe Słowo w konflikcie ludzkich opinii i wątpliwości - nowa droga cierpienia 

Chrystus  12-23, 40 

Nie tylko w niektóre dni, ale zawsze 

składamy hołd Bogu  30-32 
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Troska Ojca Niebieskiego o Jego dzieci .  48 

Upoważnienie do przekazywania i rozpowszechniania 

Słowa Bożego  43, 49-53 

Pomoc nie tylko duchowa, ale i materialna 

dla następnego jest konieczne 

 

Instrukcja 50 

 

55 

Oto stoję u drzwi i kołaczę 1 - 7  

Wstawiajcie się za narodami, aby Duch Boży był w nich. 

może ujawnić 12 

Człowiek - "syn marnotrawny" Królestwa Niebieskiego 

Modlitwa duchowa nie potrzebuje ust.  

działać od 13 do 21  

  

Tylko to, co dzieje się ze spontanicznej miłości i dobroci 

ma 

wartość przed Bogiem       

  

36-37 

Intelektualizm jako przeszkoda dla 

poznanie mentalne i doznania  

 

40-41 

 

Maryja została uduchowiona przez słowa Jezusa na 

krzyżu. 

  

Matka mężczyzn używanych 45 - 48 

 

Instrukcja 51 

Walcząc z objawieniami, 

 

59-62 

Ludzie rozpoznają mądrość i miłość Boga 9 

Ostrzeżenie przed fałszywymi objawieniami i fałszywymi 

doktrynami. 

27 

Człowiek jest częściowo odpowiedzialny za stan dzisiejszego  

Świat - teraz zbiera to, co zasiał w przeszłości  33  

Okoliczności towarzyszące duchowemu powrotowi Chrystusa .  45  

Najpewniejszym przewodnikiem do Boga jest sumienie  46 

Musimy poprawić stan materialny i duchowy 

Przestrzeganie przepisów  47-53 

Teraźniejszość jest czasem sądu  61-71  

 

Instrukcja 52 

Duchowy Izrael jest powołany do szerzenia  

nowe przesłanie w słowach i czynach 

Miłość i miłosierdzie Boga odnosi się również do Jego 

 

1-22 

dzieci renegatów 

Bóg wymaga od swoich uczniów w tym czasie 

 

26-27 

brak krwawej ofiary 

Niebo i piekło są stanami duszy, które człowiek sam 

wywołuje przez swoje 

 

28 

Dobra lub zła myśl i działanie Okropności wojny 

przyniosą dumne i skamieniałe serca tych ludzi do pokuty 

i 

 

31-37 

Nawróćcie do pokuty tych, którzy pogrążają narody w 

wojnach Bóg przychodzi także do tych, którzy pogrążają 

Go w 

 

40-41 

szukać fałszywych kształtów 

Potrzeba uduchowienia i bezpośredniego 

 

48 
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Połączenie naszego ducha z Duchem Bożym 49-53   

Człowiek nie będzie się bał ani opłakiwał przejścia na tamten świat.  

a także nie opóźniać w sztuczny sposób  55-58  

Wszyscy ludzie są od swego pochodzenia, duchowo i fizycznie, braćmi i  

Siostry, między którymi  

nie powinny istnieć żadne bariery 59 - 60  

 

Instrukcja 53 

  

Siła modlitwy  2 

Walka Ducha o panowanie nad ciałem Miłosierdzie i 

uczynność wobec bliźnich 

  

 8-11 

- znak prawdziwego ucznia 14 - 17  

Postęp w wiedzy i mądrości 20 - 22  

Krzyż zadośćuczynienia za własne winy i krzyż 

i poświęcenie się dla innych 24 - 25  

 

Praca Eliasza w różnych czasach 34-44    

"A ich dzieła idą za nimi" 49 - 50   

Stary i Nowy Lud Izraela 52-55 

Armagedon w wymiarze ziemskim i duchowym aż do 

 

do zwycięstwa światła 56 

 

  

Instrukcja 54 

Próby i cierpienia jako środki konieczne  

dla polepszenia sytuacji  

Pan nie wiąże ani nie grozi nikomu swoim 

 

2-9 

nowe słowo, ale tym samym daje nową nadzieję 10-15  

Jedyna pomoc dla grzesznego i chorego świata 16-21  

Rady dla nowych uczniów, aby wypełnili swoje zadanie 24-34 

Co to znaczy "uduchowienie"?               41 – 44    

Dla Ojca Niebieskiego nikt nie jest "zły" 45 - 48 

Ludzkość i lud Boży potrzebują duchowego 

 

silni i bezinteresowni przywódcy 

Odkupieńcze dzieło Chrystusa jest postawione ponad 

wszelką ludzką  

 67 

Triumf niedoskonałości 69 - 71 

 

  

Instrukcja 55 

Nie możemy "uciekać od Boga " 6-7, 8 

Dobrzy i źli przywódcy narodów są narzędziami do  

Boże cele i potrzeba wstawiennictwa 20 - 21    

Reinkarnacje ducha 22   

"Rośnijcie i mnóżcie się" - w nowej perspektywie 22 - 24   

Jedynym sposobem na zapobieganie wojnom 27   

Jedyna pokuta miła Bogu 

Wewnętrzne nastawienie publiczności na 

 

40 

ogłoszenia  

Nasze modlitwy mogą pomóc wielkim rzeczom, które 

mają nadejść. 

 

53-54 

Zmniejszenie liczby egzaminów lub nawet ich odwołanie 

58 

  

Ostrzeżenie i obietnica 71 - 74     
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