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Uwaga w tej sprawie:  
 

Niniejszy tom został opracowany wiernie z treścią powyższego oryginalnego tłumaczenia z języka 

niemieckiego na potrzeby programu tłumaczeniowego https://www.deepl.com/translator DeepL, 

ProVersion, 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, spirytystycznego przykładu, jak również 5 tomów poezji w języku 

niemieckim i angielskim, które powstały na podstawie Księgi prawdziwego życia.  

Pan powołał mnie do swojej służby w 2017 roku. Historię tę spisałem w powyższych 6 tomach, 

podając datę każdego z nich. Zawiera ona wiele snów, wizji, tajemnic, które Pan mi objawił, proroctw, 

przepowiedni aktualnych wydarzeń na świecie. Jest to przebudzenie dla ludzkości, a dla mnie faza 

oczyszczenia i wzniesienia oraz powrotu na łono Ojca.  

 

Moje imię, Anna Maria Hosta jest imieniem duchowym, które Pan objawił mi w 2017 roku.  

Hosta, Pan powiedział mi, ma następujące znaczenie:  

Hos... (nazwisko mojego męża) - Hos - t.... (hostia, chleb życia, słowo Boże) i  

Hos...t...A (A jak moje imię, Anna)  

Moje nazwisko cywilne nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolą Pana jest, aby SŁOWO poruszało 

serca i aby te nastawiły się na słowo, a nie na posłańca. Posłaniec jest tylko nosicielem SŁOWA, a tym 

jest sam Bóg. Jest ona esencją wszystkich doświadczeń Boga z istotami, które stworzył, i jest dla ich 

pouczenia, aby mogli ją studiować w celu oczyszczenia i udoskonalenia siebie, w celu powrotu do Boga 

i ponownego wejścia na łono Ojca.  

 

Anna Maria Hosta 

Pokojowy Chrystus na Ziemi 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Przedmowa  
 

Z wielką radością i wdzięcznością towarzyszymy temu III tomowi "Księgi Prawdziwego Życia" w jego 

drodze do drukarni wydawcy. 

Książkę przetłumaczyliśmy z wielką starannością z oryginalnego tekstu hiszpańskiego "Libro de la 

Vida Verdadera". 

Czytelnikom zaleca się czytanie małych fragmentów na raz, rozważanie i medytowanie nad tym, co 

przeczytali, aby duchowe znaczenie Boskich Nauk mogło się w pełni rozwinąć. 

Oby III tom, podobnie jak dwa poprzednie, znalazł otwarte serca wśród zwolenników Dzieła 

Objawienia Duchowego w Meksyku. 

  Tłumacze 
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Wstęp  
 

 

 Chciałbym wprowadzić ten 3. tom serii "Księga Prawdziwego Życia" kilkoma słowami, które 

pokazują szczególną uwagę, jaką Chrystus poświęcił w swoich naukach niemieckim słuchaczom, 

ponieważ byli oni bardzo przygnębieni strasznymi wydarzeniami wojennymi w swojej ojczyźnie.  

Jak wspomniałem we "Wstępie" do tomu II, byliśmy grupą Niemców, liczącą czasem nawet 20 osób, 

którzy słuchali niedzielnych porannych nauk Boskiego Mistrza, pośród społeczności meksykańskiej. 

Byliśmy znani i szanowani jako "obcokrajowcy". Szczególnie w latach 1942-1945, kiedy szalała II 

wojna światowa ze swoimi okrucieństwami, my, Niemcy, znajdowaliśmy bezpieczeństwo i 

pocieszenie w słowach Chrystusa we wspólnocie meksykańskiej. Wydarzenia wojenne ciążyły 

bowiem na nas wszystkich, a gorzki los dalekiej ojczyzny sprawiał nam ból. Tylko Bóg wie, ile łez 

zostało wylanych i ile żarliwych modlitw zostało skierowanych do Niego. W tych latach zdarzało się, 

że przy różnych okazjach, ale zawsze niespodziewanie, Pan zwracał się bezpośrednio do obecnych 

Niemców w trakcie Swego nauczania. 

Pocieszał nas i napominał, abyśmy wytrwali w modlitwie, ponieważ kiedy nadejdzie Jego godzina, 

zakończy On wojnę, a wtedy ─ wcześniej i szybciej, niż ludzie się spodziewają ─ nastąpi odbudowa 

naszej ojczyzny. Lecz w tym samym czasie On również napomniał nas, abyśmy nie szli znowu 

wyniośle własnymi drogami, ale abyśmy poddali naszą wolę pod Jego wolę, ponieważ mieliśmy 

jeszcze wielkie zadania do wykonania w Jego dziele. Wezwał też słuchających uważnie Meksykanów, 

by nie stawali w roli sędziów, bo nic nie rozumieją z tła wojny. Te słowa były balsamem na nasze 

rany, bo jako Niemcy cierpieliśmy z powodu ogólnoświatowego oskarżenia o bycie głównymi 

sprawcami wojny.  

Ma to swoje głębokie znaczenie, że w meksykańskich zgromadzeniach Nauki Duchowej prawie tylko 

Niemcy byli słuchaczami jako obcokrajowcy. Powodem jest to, że zgodnie z oświadczeniem 

Boskiego Mistrza, w narodzie niemieckim znajduje się wielkie "nasienie Izraela", tzn. że te dusze 

ludzkie zostały wcielone dawno temu w naród żydowski. Tylko Bóg zna te istoty, które są 

rozproszone we wszystkich narodach i religiach, a w tym Trzecim Czasie On gromadzi je duchowo i 

tworzy z nimi Swój Duchowy Izrael. 

W dalszej części artykułu zwrócimy uwagę szerszego grona czytelników na przemówienie Chrystusa 

do Niemców podczas instrukcji 6 maja 1945 r. 

Walter Maier 

Słowa Boskiego Mistrza do grupy niemieckich słuchaczy podczas Instrukcji 6 maja 1945 r.  

Bądźcie błogosławieni, Moje kochane dzieci, witam was. Oto, błogosławiony ludu Izraela, pośród 

ciebie są te Moje bardzo umiłowane dzieci. Chcę, aby w twojej piersi znaleźli ciepło Mojego Ducha, 

szacunek i miłość braterską. Chcę, aby pozwolono im zagnieździć się blisko, bardzo blisko twojego 

serca. Pamiętajcie bowiem, że powierzyłem im wielkie zadanie. Zmiłuj się nad nimi, jak Ja jestem 

miłosierny dla Ciebie. Nie sądźcie, błogosławieni, bo zaprawdę powiadam wam: O tym, co się 

obecnie dzieje na świecie, nic nie wiecie, tylko 

Ja to wiem, bo widzisz i osądzasz rzeczy według swego zrozumienia. Ale za wszystkimi 

wydarzeniami stoi Moja ręka, stoi Moja sprawiedliwość, stoją Moje Boskie rady od początku 

wieczności, która nie ma początku. Co zatem możesz słusznie osądzić i co możesz już wiedzieć? W 

łonie tego narodu (niemieckiego) jest wiele nasion Izraela, wielki zasiew Judy, tego plemienia, które 

w Pierwszej Erze chwyciło za broń, aby zrobić wyłom dla narodu izraelskiego, aby otworzyć drogę do 
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Kanaanu. Teraz chwyciło za broń, aby znaleźć sobie drogę w obliczu świata. A jednak obaliłem go, 

zatrzymałem go, powiedziałem mu: Nie dlatego nosisz miecz Judy, żebyś był arogancki na świecie.  

Rozważajcie i wytrwajcie, bo Ja was podniosę, którzy zawsze we Mnie wierzyliście. Dam wam wasz 

chleb, wasz dom. Uczynię was równymi innym narodom, a one was równymi. Nikt nie będzie wart 

mniej, nikt nie będzie wart więcej. Przyjdzie czas, a ostatni będzie pierwszy ponownie z powodu jego 

pokory. Dlatego powiadam wam: Słuchajcie tylko Mojego Słowa, zgłębiajcie je i niech wasze usta 

zamilkną. Ale wy, Moje bardzo kochane dzieci (to znaczy niemieccy słuchacze), przyjdźcie do 

waszego Zbawiciela, a nie do waszego sędziego. Twoja modlitwa wzniosła się jak ofiara całopalna, 

jak wonna esencja do wysokości Mojego tronu. Dzień po dniu i noc po nocy twój duch był jako stróż 

twojego ludu, twojego narodu. Ach, gdyby tylko Mój lud Izrael z tego narodu (Meksyk) wypełniał 

swoje duchowe obowiązki tak jak ty, jak daleko mógłby się posunąć! Ale nie bądźcie próżni z tego 

powodu, nadal wypełniajcie swoje obowiązki, a w przyszłości miejcie tę gorliwość, miłość i szacunek 

dla siebie nawzajem, bo nie znacie godziny, kiedy Moja ręka was pośle. Ja przygotuję drogę, a wy 

pójdziecie naprzód. 

Już raz powierzyłem cię Jose (przełożonemu zboru), a innym razem powierzam cię jemu. Dlaczego? 

Aby przygotował was do bycia wysłannikami Mojego Trynitarnego Maryjnego Dzieła Duchowego, 

które pojawiło się w tej Trzeciej Erze w tym Meksykańskim Narodzie, i aby mógł was wysłać z tym 

oznakowaniem, z tym Dziełem, z tą miłością, z tą gorliwością i z tym Prawem, i aby tak się stało, 

kiedy będziecie w dalekich krajach, możecie skontaktować się z Moim synem Jose, a on uderzy z 

radością w melodyjny dzwon waszego serca i zaśpiewa hosanna, ponieważ ziarno zostało zasiane w 

obcej ziemi i nadejdzie chwila, kiedy Moje Słowo będzie głoszone w tej ziemi. Kiedy nadejdzie ten 

moment? Kiedy posunęliście się naprzód z pewnością i otrzymaliście Moje pouczenie. Zawsze 

pozostańcie zjednoczeni z Moim ludem (to znaczy przede wszystkim z Kościołem w Meksyku), 

zachowajcie cichość i pokorę. W tej chwili jeszcze raz pozwalam ci poczuć ciepło Mojego łona. 

Bądźcie zdrowi i cieszcie się dobrym samopoczuciem. Nie bójcie się, przez was tysiące i tysiące 

otrzymają Moje błogosławieństwa, nie tylko z waszego narodu. Nie proście mnie tylko dla nich, 

proście mnie dla wszystkich. w tej chwili daję waszemu duchowi wyższy poziom rozwoju i wznoszę 

ducha waszych aniołów stróżów w wyższą sferę ducha, te duchy pełne mocy, które przygotowałem 

dla was; ci stróże będą nadal Moimi opiekunami, będą Moimi opiekunami dla was wszystkich Ci 

obrońcy będą nadal z wami, tutaj i w tym narodzie.  

Nie martwcie się, Moje dzieci, tylko złe i chwasty zostaną wyrwane z korzeniami. Pszenicę 

oszczędzę, rośliny dobre zachowam, i z nich uczynię użytek, a one przyniosą owoc. Kiedy? Kiedy 

będziesz gotowa, pielęgnuj je, bo taka jest Moja Wola. 

Przyjmijcie Moją siłę, przyjmijcie Mój pokój i wytrwajcie w czuwaniu i modlitwie. Bądźcie nadal 

zjednoczeni z Moim Synem Jose, abyście, gdy nadejdzie czas, mogli wypełnić wasze zadanie pod 

Jego dowództwem, w posłuszeństwie Mojej woli. 

O co prosisz Mnie dla tych miejsc (w twojej ojczyźnie)? Tak, to jest w prawdzie to samo, o co mnie 

prosiliście tyle razy: pokój, przebaczenie, balsam uzdrowienia i sprawiedliwość, i zaprawdę 

powiadam wam: Ja, który jestem Boską Sprawiedliwością, Miłością, Balsamem, Doskonałym Uchem, 

w tej chwili podchodzę do ludzi i obejmuję ich Moją Ręką, przyciągam ich do Mojego łona i 

powoduję, że z Mojego boku wypływa krew, która jest balsamem uzdrawiającym wielu chorych. 

Duchy, wy, którzy patrzycie na tych orędowników zza grobu, widzicie, jak wiele dokonaliście i nadal 

dokonujecie. Przyjmij światło, o świecie duchowym, usuwam cienie, łańcuchy i krew. Zalewam was 

pokojem w imię moje, którym jestem ja Ojciec, Syn i Duch Święty. 

Trwajcie w czujności, Moje kochane dzieci, wytrwajcie w cierpieniu, w końcu będziecie pełni 

radości. Przyjdziecie do Mnie jeszcze raz płacząc, lecz wtedy powiem wam: Wyrzućcie smutek z 

waszego serca i zrozumcie, że Ja jestem Życiem i umieszczę was w (prawdziwym) życiu, gdyż taka 

jest Moja Wola. 

Powstańcie, weźcie krzyż i idźcie za Mną, Moje bardzo kochane dzieci. 
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Instrukcja 56  
1 Z radością w Moim duchu widzę, jak słuchacie Mojego słowa. Tłumnie przychodzicie do tych 

miejsc spotkań, by odświeżyć się Moją nauką miłości. Nie wszyscy przychodzą, aby mnie usłyszeć, 

większość przychodzi z nadzieją na ulgę w cierpieniu lub uwolnienie od bólu serca. Wielu jest 

powołanych, lecz niewielu jest tych, którzy idą za Mną. Jest tu wielu takich, którzy bardzo chcieliby 

usłyszeć głos Rabbiego w Drugiej Erze, a nie mieli okazji Go poznać. Obecni są również ci, którzy mogli 

Go usłyszeć, ale nie zdecydowali się. Niektórzy i inni chętnie słuchają Mojego słowa w tym czasie i nie 

czekają, aż je wycofam, aby później na nowo ubolewać nad swoim zaniedbaniem. Dlatego nie mówię w 

pustkę. Nawet jeśli wielu nie dba o Moje słowo, są wśród Moich dzieci takie, które wiedzą, jak go strzec 

jak klejnotu o nieocenionej wartości, aby w odpowiednim momencie uczynić je znanym ludzkości. 

2 Z miłosierdziem i miłością przyszedłem do wszystkich i dałem odczuć moją obecność w wielu 

formach. Jedni ujrzeli Mnie swoim duchowym obliczem, inni odczuwają Moją siłę, która sprawia, że ich 

istota drży, inni są głęboko poruszeni duchowym znaczeniem Mojego Słowa, jeszcze inni czują, jak pokój 

Mojego ducha ogarnia ich serce. Chorzy doświadczają, jak pod wpływem moich pieszczotliwych słów 

zdrowieją ze swoich dolegliwości, a grzesznicy czują, że patrzy na nich przenikliwe i wnikliwe spojrzenie, 

które przenika ich duszę. Tam powiedzieliście: "Pan jest z nami". 

Kiedy Moi uczniowie pytali Mnie w Drugiej Erze, czy powrócę, dałem im obietnicę, że na nowo będę 

wśród ludzkości, i powiedziałem im, jakie będą znaki, które wyznaczą czas Mojego powrotu. Wiele 

wieków upłynęło, zanim pojawiły się te znaki, zapowiadające Moje nowe objawienie, jak widzicie, 

wypełniające się dzisiaj. Jeśli po 1800 latach, które były wiekiem dla ludzkości, wiernie wypełniłem Moją 

obietnicę daną wam, to czy wierzycie, że teraz, kiedy zapowiedziałem Moje odejście na 1950 rok, Pan nie 

dotrzyma słowa? 

3 Kiedy teologowie i ludzie, którzy badali Pisma minionych czasów, zobaczyli, że spełniły się znaki, 

którymi zapowiedziałem wam Mój powrót i Moją obecność wśród was, i kiedy zobaczyli, że czas minął 

bez oglądania Mojego przyjścia, zamknęli ze smutkiem swoje księgi, wierząc, że pomylili się co do czasu 

i znaków, nie wiedząc, że uznali to, co było słuszne. Nie wiedzieli, że jestem obecny i że mówię do was w 

tej postaci. Lecz mówię wam, że bardzo szybko, gdy dowody na to, że byłem z wami będą znane 

ludzkości, wszyscy będą mogli zobaczyć, że Moje objawienie miało miejsce dokładnie w tym okresie 

czasu, w którym miały się wypełnić proroctwa. Jakaż radość będzie w wielu sercach i jakież 

zainteresowanie będzie, aby pytać Moich uczniów, a także badać nowe Pisma! 

4 W tym czasie nie tylko nieliczni byli świadkami Mojego objawienia, ale tysiące na tysiące ludzi, 

którzy słysząc Moje słowo czuli, jak ich serca biją z miłości lub strachu. Wielu z nich będzie Moimi 

wiernymi świadkami i Moimi dobrymi uczniami, którzy nie opuszczą Mnie, gdy Moje Słowo będzie 

sądzone przed trybunałami i radami, i którzy będą świadczyć o Mojej prawdzie swoimi uczynkami 

miłości. 

5 Zaprawde, powiadam wam: wsród tych tłumów nie ma takiego, którego by przywiódl przypadek. 

Jeszcze raz zapewniam was, że żaden liść nie schodzi z drzewa bez mojej woli. W życiu każdego z was 

jest powód, dla którego przybyliście tutaj, aby dać świadectwo Mojemu Słowu. Przychodzicie z różnych 

ścieżek, z różnych sekt, wspólnot religijnych i doktryn, potykając się o kamienie ścieżki i gromadząc w 

swoim duchu światło doświadczenia. 

6 Kiedy tu przychodzisz, czujesz nieznaną siłę, niewytłumaczalny płyn i zadajesz sobie pytanie: Co 

to może być? Skąd pochodzi to słowo, które porusza cię do głębi, i ten pokój, który przepływa przez 

serce? Odpowiedziałem wam: To Ojciec wasz umacnia was. Lecz nie zmuszam was do wiary w Moją 

obecność w tej postaci, ani nie muszę zmuszać was do wiary, gdyż jestem z wami w sposób jawny i 

namacalny i wystarczy nawet śladowa wrażliwość, by mnie dostrzec. 

7 Nadszedł czas, abyście zrozumieli, że wykorzystanie waszej wolnej woli jest błędne i że teraz 

czeka was wykonanie duchowej misji wśród ludzkości. Widzisz, nie oceniam twoich poprzednich prac, 

aby potem powiedzieć ci, czy jesteś godny otrzymania tej misji, czy nie. Bo to nie przypadek, że 

zostaliście sprowadzeni na ten świat, taka była Moja Wola. 

8 Zastanówcie się nad swoim przeznaczeniem, pytajcie o to, co jest dla was niewytłumaczalne, a ja 

wam odpowiem. Nikt, kto zadawał pytania Mojej tajemnej komnacie serca, nie pozostał bez odpowiedzi. 



U 56 

10 

W tym momencie bowiem światło waszego ducha zabłyśnie i ujawni wielkie dary, jakie otrzymaliście od 

waszego Pana. 

9 Chcę widzieć, jak podnosisz swego ducha i szukasz Mojej mądrości w nieskończoności. W tym, 

weź za wzór pisarzy i naukowców, których zaskakuję w środku nocy, podczas gdy jedni szukają inspiracji, 

a inni odpowiedzi na podstawowe pytania natury. Nie chcę przez to powiedzieć, żebyście szukali na tej 

ziemi nauki, która przyniesie wam sławę wśród ludzi. Chcę, aby to wyniesienie i wielkość były 

wewnętrzne, i aby to, co osiągniecie w walce i nauce, było owocem życia i miłości do braci. 

10 Kiedy zbliżam się do uczonych, którzy są pochłonięci w swoich rozważaniach i zestarzeli się w 

swoich badaniach, pytam ich: "Dlaczego tak bardzo się trudzicie? Dla kogo tak walczysz i cierpisz?" Ale 

nie było takiego, który by Mi powiedział: "Mistrzu, ja walczę z miłości do ludzkości". Kochają naukę i dla 

niej poświęcają swoje życie. Lecz tym, którzy ożywieni szlachetnymi celami, umieli pytać, objawiała się 

wielka wiedza, która zawsze dawała ludzkości słodki owoc; jest to dowód, że Ten, który natchnął to 

światło, był mną. Ale ci, którzy badali naturę bez miłości i bez szacunku, utknęli na początku drogi lub 

popadli w ruinę, ponieważ to nie dobroć ich inspirowała, ale próżność, nienawiść i ambicja. 

11 Ale tak jak nauka jest objawiona człowiekowi, tak i ja daję mu światło dla ducha przez 

natchnienie. W ten sposób przemawiałem do patriarchów pierwszych czasów, podobnie natchnąłem 

Mojżesza, którego uczyniłem głosicielem Mojego Słowa, aby mówił do Mojego ludu, i podyktowałem mu 

prawa i zasady życia, które spisał, aby były utrwalone i aby znały je późniejsze pokolenia. 

12 Po tym jak Chrystus był na ziemi, On oświecił czterech Apostołów Swoją nauką i dał im, aby w 

swojej duchowej kontemplacji i uniesieniu mogli pamiętać Jego Boskie Słowo, aby mogli przekazać 

ludzkości to, co ich duchy były w stanie przyjąć za pomocą swoich umysłów. Byli to Marek, Łukasz, 

Mateusz i Jan. 

13 Nadejdzie dzień, kiedy książki zostaną wrzucone do ognia jako bezużyteczne, co stanie się, gdy 

ich duchowa treść zamieszka w twoim sercu i będziesz przestrzegał prawa, które zawierają. Ale zanim to 

nastąpi, ten ostatni testament - w wyniku walki - zostanie zjednoczony z dwoma pierwszymi, tak jak to się 

stało z pierwszym i drugim. 

14 Dziś nie ograniczyłem się do mówienia do was tylko o teraźniejszości. Wiele mówiłem do was o 

czasach minionych, a nawet dałem wam proroctwa przyszłości z wyprzedzeniem. Ujawniłem wam to, co 

było przed wami ukryte, naprawiłem to, co zostało sfałszowane, i ujawniłem wam przyszłe wydarzenia. 

15 Błogosławieni ci, którzy się przygotowują, gdyż jutro będą umieli z dobrą wolą odczytać tę naukę, 

która mówi wam o przeznaczeniu ludzkości, o przyszłości narodów i o zwycięstwie Światła, które jest 

miłością, pokojem i sprawiedliwością. Ta nauka uczyni człowieka prawdziwie wolnym, bo kiedy uważał 

się za wolnego, uciekając od swego sumienia i od Moich Praw, nie wiedział, że ma w sobie cechy, 

zdolności i dary, których nie umiał rozwinąć, dlatego zamiast być wolnym, był niewolnikiem samego 

siebie, niewolnikiem swej ignorancji. Jak taka ludzkość może odczuwać w swoim sercu pokój Mojego 

Królestwa i nosić Mnie w swoim sercu, gdy umysły ludzi są zaciemnione przez ambitne, materialistyczne 

cele, gdy ich serca biją dla ludzkich namiętności, a ich dusze są zmaterializowane? 

16 Ta ludzkość jest duchowo martwa; ale ja, który mam moc wskrzeszania umarłych, powołuję ją z 

powrotem do życia i toruję jej drogę do czasu, kiedy ludzie uwolnią swoje dusze, rozpoznają swoje dary i 

dzięki nim osiągną postęp i wyższy rozwój. 

17 Dzisiaj zaczynacie używać wszystkich zdolności ducha. To podniesie cię z otchłani. 

18 Oto lud, który z sympatią pragnie Mojego Słowa i chce zbierać Moje nauki, bo wie, że czas 

Mojego objawiania się przez ludzki organ pojmowania jest krótki. 

19 Korzystajcie z Mojej nauki, o uczniowie! Potem wyruszajcie bez lęku, aby szerzyć Moje Słowo i 

Moją naukę wśród ludzi. Nie załamujcie się w obliczu tych, którzy próbują unieważnić waszą misję za 

pomocą teorii. 

20 Ludzkość poszukuje, nie wiedząc, czego chce. Dziś przychodzę, aby wam powiedzieć: Jestem 

tym, czego szukacie. Kto nie pragnie pokoju? Kto nie pragnie poznać prawdy? Kto nie pragnie zachować 

zdrowie? 

21 Musicie mnie szukać, bo nie ma pokoju na ziemi, a ludzi dobrej woli brakuje. Zstąpiła jednak 

sprawiedliwość moja, nastał dzień Pański. 
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22 Kiedy człowiek wypełnia Moją wolę, nawet siły natury kłaniają się przed nim jako słudzy. Tak 

długo, jak człowiek będzie trwał w swoim nieposłuszeństwie, żywioły będą się uwalniać i w ten sposób 

uświadamiać mu jego brak harmonii z tym wszystkim, co zostało stworzone. 

23 Ja nie przychodzę jako przeciwnik Moich dzieci. Przychodzę tylko po to, aby zniszczyć grzech, 

abyście mogli poznać Moje światło. 

24 Módlcie się, ludzie, a zapewniam was, że przyjmę waszą ofiarę - nie tę materialną, ale tę, którą 

daje mi wasz duch. 

25 Moja sprawiedliwość jest w każdym sercu, zarówno w tym, które otwiera mi swoje podwoje, jak i 

w tym, które zamyka je na moje wezwanie. Moje spojrzenie jest przenikliwe i jest w stanie odkryć 

wszystko, co w sobie kryją. W jednych znalazłem ofiarę ich miłości i pokory, w innych radość z 

przebywania ze Mną i wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa. W niektórych odnajduję nadzieję, w 

innych ból. Ale zaprawdę, powiadam wam, Mój ołtarz jest w każdej chwili bardziej pokryty łzami niż 

ofiarami. 

26 Tu ze Mną oczyszczacie się od wszelkiej zmazy. O, gdybyście tylko mogli zachować tę czystość 

przez całe swoje życie! Ale ta atmosfera duchowości i braterstwa, którą tworzycie w tych godzinach 

komunii i nauczania, nie panuje w świecie. Powietrze, którym oddychasz, jest zatrute przez grzech. 

27 Ale czuliście, jak w miarę jak uczyniliście moją naukę swoją własną, ogniwo po ogniwie 

stopniowo odpada od was łańcuch, który was wykuwa dla świata. 

28 Ja cię osądzam. Lecz zobaczcie, jak łaskawe jest słowo waszego Sędziego. Uznaj, że zamiast 

potępienia daję ci Moje przebaczenie, abyś odtąd już więcej nie grzeszył. To wy sami wydajecie swój 

osąd, gdy uświadamiacie sobie, że to właśnie ból powinien was dotknąć. Wtedy błogosławię tę pokutę i 

uwalniam cię od kielicha cierpienia z Moim poleceniem. To jest droga Boża, idźcie nią za mną. 

29 Ten, kto słucha głosu sumienia, rozpoznaje i rozumie swoje przewinienia, a jednocześnie 

przyjmuje zadośćuczynienie. Ale kto nie rozumie wagi swoich przewinień, nie będzie mógł pozbyć się 

swoich plam, a dopóki to się nie stanie, nie może przyjść do mnie. 

30 Nie uciekaj przed bólem. To, co musisz cofnąć, jest grzechem. Ból zawsze służył do zatrzymania 

cię w twoim zapierającym dech w piersiach biegu w przepaść. 

31 Dziś nie jesteście już małymi dziećmi i możecie zrozumieć sens Mojej nauki. Wiecie również, że 

wasza dusza nie narodziła się w tym samym czasie, co ciało, które posiadacie, i że pochodzenie jednego 

nie jest pochodzeniem drugiego. Dzieci, które trzymacie w ramionach, noszą w swoich sercach 

niewinność, ale w ich duszach kryje się przeszłość, która czasami jest dłuższa i bardziej złowroga niż 

przeszłość ich własnych rodziców. Jak wielka jest odpowiedzialność tych, którzy mają pielęgnować te 

serca, aby ich dusze mogły postępować na drodze rozwoju. 

32 Nie patrzcie na swoje dzieci z mniejszą miłością z tego powodu. Pamiętaj, że nie wiesz, kim oni 

są, ani co zrobili. Raczej zwiększyć swoje przywiązanie i miłość do nich, i dziękuję waszemu Ojcu, że 

umieścił swoje miłosierdzie w was, aby uczynić cię przewodnikami i doradcami swoich duchowych braci 

i sióstr, w których ciała staną się tymczasowe rodzice przez krew. 

33 Nawet nie posiadając tej duchowej wiedzy, ludzie wspierają się nawzajem na swojej drodze 

rozwoju, ponieważ droga do doskonałości jest stworzona dla wszystkich i będzie przez wszystkich 

przemierzana aż do końca, nawet przez tego, którego uważacie za bardzo oddalonego od Mojego Prawa. 

Czy możecie sobie wyobrazić, żeby ktoś z was nie przyszedł do mnie, nawet gdyby przeszła nad nim 

wieczność? Czy doskonały Ojciec mógł zaniedbać którekolwiek z Jego dzieci? 

34 Uczniowie, czy wierzycie zatem, że jedno życie na ziemi wystarczy, aby istota duchowa wypełniła 

swoje zadanie i udoskonaliła się? - Nie, Mistrzu", mówicie do mnie z najgłębszym przekonaniem. 

35 To jest "zmartwychwstanie ciała", ale nie w takiej formie, w jakiej zostało to pomyślane przez 

ludzi. Kiedy ciało staje się sztywne, wchodzi do wnętrza ziemi, podczas gdy dusza odchodzi do 

Zaświatów i czeka, aż Moja sprawiedliwość przyśle ją, aby została wcielona w nowe ciało. W ten sposób 

dusza i materia łączą się ponownie na tym świecie, ale nie w duchowej dolinie. 

36 Ponieważ Ojciec daje wam więcej niż jedną możliwość wypełnienia waszego zadania, nie 

powinniście (jednak) pozostawić niewykorzystanej tej, którą macie teraz, ponieważ nikt nie zna liczby 

ziemskich żyć, które Moja sprawiedliwość mu przydziela. Dlatego niechaj i starzec, i młodzieniec, i 

dziecko pospieszą wypełnić zadanie, które zostało im powierzone, aby spłacić swój dług. 
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37 Mówię wam też, że jest to czas zmartwychwstania umarłych, bo to Moje Światło rozpali wiarę 

tych, którzy zginęli w ciemnościach wyrzutów sumienia, rozpaczy i gorzkiego cierpienia. 

38 Szósta pieczęć jest rozwiązana i Księga jest otwarta przed wami. Latarnia oświetla wszechświat, a 

Słowo Boże, symbolizowane przez język ognia, przemawia do ciebie z nieskończoności. Jest to głos 

Baranka ofiarowanego w Drugiej Erze, który zaskakuje ludzi, oświeca ich i podnosi do Życia Łaski. 

39 Żyjcie czujnie, bo wkrótce pojawi się wielu proroków i konieczne jest, abyście wiedzieli, jak 

odróżnić prawdziwych od fałszywych. 

40 Ludzie, których misją jest ustanowienie sprawiedliwości na ziemi i którzy są używani jako 

narzędzia Mojej Boskości, będą ganić wszystkich, którzy przyłapią ich na fałszu, każdego, kto targuje się 

z Moją nauką i kto ukrywa swoją nikczemność za maską świętości. 

41 Biada tym, którzy obiecując, że poprowadzą ludzi do szczęścia, pogrążają ich w wojnie i 

zamieszaniu! 

42 Chcę, aby Moi uczniowie dali o sobie znać uzdrawiając chorych, ratując zagubionych, 

przywracając do zdrowia słabych. Aby wypełnić tę świętą misję, uwolnijcie się od bezużyteczności, 

porzućcie każdą bezużyteczną ziemską rozrywkę, nie zwódźcie swojego serca ani zmysłów fałszywym 

pięknem lub szkodliwymi wrażeniami. 

43 Podnieś swego ducha tak, abyś mógł znaleźć przyjemność tylko w tym, co wieczne, piękne i 

dobre. Jeśli tak się nie stanie, wasza dusza - zmaterializowana przez życie, które prowadziliście - będzie 

bardzo cierpieć, aby oderwać się od swojego ciała i wszystkiego, co zostawia, i będzie błąkać się przez 

pewien czas w zamieszaniu i gorzkim bólu w przestrzeniach (duchowych), dopóki nie osiągnie 

oczyszczenia. 

44 Żyjcie w Moim prawie, a wtedy nie będziecie musieli obawiać się śmierci. Ale nie nazywaj i nie 

pragnij tego przed czasem. 

Niech przyjdzie, bo on zawsze słucha Moich rozkazów. Dopilnujcie, aby znalazł was wyposażonych, 

wtedy wejdziecie do świata duchowego jako dzieci światłości. 

45 Zasiądźcie dziś do Mojego stołu, jedzcie, aby ten chleb was przemienił i abyście umieli go później 

ofiarować temu, kto go potrzebuje. 

46 Dziś przynosicie do Moich słów tych, których znajdujecie na waszej drodze bez zdrowia, bez 

pokoju i bez ideału. Jutro, kiedy Mój głos nie będzie już słyszalny w tej postaci, to wy przyjmiecie swoich 

braci i będziecie ich karmić tą esencją życia. 

47 Nic nie zostało pozostawione przypadkowi, wszystko zatem stało się zgodnie z Moją wolą. W 

przeznaczeniu, które ci wyznaczam, leży Moja sprawiedliwość. Jeśli znajdziecie drogę usianą cierniami, 

zaprawdę powiadam wam, nie było Moją wolą, aby je na niej rozsypać, aby zranić wasze stopy, ale 

powinniście iść naprzód drogą z poddaniem, wiedząc, że te cierpienia, które znosicie, uwolnią waszą 

duszę od plam. 

48 Gdy to poddanie zrodzi się w twoim sercu, poczujesz, jak Moje miłosierdzie toruje ci drogę. 

49 Wy, którzy teraz słyszycie moje słowo, przyjmijcie je jako balsam na wasze rany. Nie 

zadowalajcie się jednak przyjmowaniem Moich dobrodziejstw bez chęci wniknięcia w sens Mojej nauki, 

gdyż nadejdzie chwila, gdy nie będziecie już słyszeć tego Słowa, a gdybyście nie wiedzieli, jak się 

przygotować do zjednoczenia się duchem ze Mną w nadchodzących czasach, poczulibyście się osieroceni. 

50 Chcę, abyś był silnym żołnierzem w bitwie, która się zbliża, broniącym swojej sprawy, aby w 

życiu mógł być nazwany, jak Jakub, "silnym i mądrym Izraelem"; abyś był gotów zawsze spieszyć z 

odpowiedzią na wezwanie Ojca. 

51 Nie wahaj się między zwątpieniem a wiarą, bo wtedy twoje kroki nigdy nie mogą być pewne, a 

twoje postanowienia nigdy nie są mocne. Nie żądajcie też ode mnie dowodu, abyście uwierzyli, bo nie 

wiecie, w jakiej formie sprawiedliwość moja mogłaby wam tego dowodu udzielić. 

52 Czy nie wyczuwasz niewidzialnej pomocy, która podnosi tych, którzy wpadli w bagno? Czy nie 

widzisz wielkie tłumy, które przychodzą w chorobie i którzy odzyskują zdrowie i radość życia? Czy nie 

zauważasz, jak pariasi życia przychodzą do Mnie, a kiedy ujawniają się im dary, które posiadają, są 

poszukiwani, a nawet podziwiani przez tłumy? 

53 Odkryjcie wszystkie dowody, które wam dałem o Mojej mocy i Mojej obecności, a będziecie 

przekonani, że każdemu dałem cud, aby uwierzył w Moje przyjście w tym czasie. 
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54 Zrozumieć: Kiedy skierujecie swoje kroki do gęsto liściastego drzewa, usłyszycie pod jego 

cieniem wszechmocny głos waszego Ojca. Uczniowie powinni skorzystać z Mojej Obecności i zapytać 

Mnie, czy owoce, które stopniowo zbierają, są dopuszczalne i miłe Mojej Boskości. Na to odpowiadam: 

Jeśli posiałeś Moje nasienie, zbierzesz dobry plon. 

55 Dlaczego niektórzy żyją w takiej inercji? Powstań, zdaj sobie sprawę, jak chwile mijają, gdy ich 

nie wykorzystujesz. Jest jeszcze czas. Nie zabierajcie się do pracy, gdy wasz czas jest już krótki, bo wtedy 

będziecie starali się pokonać drogę wielkimi krokami i nie będziecie w stanie dokonać niczego dobrego 

ani niczego zebrać, bo ziarno potrzebuje czasu, aby nic nie robić, rośliny, aby rosnąć, a owoce, aby 

dojrzewać. 

56 Zbliża się już rok 1950, w którym wycofam Moje słowo. W owym roku naznaczę ostatnie z Moich 

dzieci, a liczba stu czterdziestu czterech tysięcy będzie wtedy pełna. Ci, którzy słyszeli Moje Słowo i 

znają swoje dary i zadania, i którzy korzystali z tej łaski, będą czuli się bezpiecznie. Ale ci, którzy nie 

chcieli zrozumieć tego dzieła, będą musieli wiele wycierpieć, będą mieli wiele zasług i ofiar do 

wykonania, aby osiągnąć wysokość, gdzie mieszka Mój pokój, który jest jak brama, która otwiera się 

przed duchem. 

57 Wy, uczniowie Trzeciej Ery, którzy widzieliście przyjście Ducha Świętego, jesteście tymi, którzy 

pod tym światłem rozumieją teraźniejszość, przeszłość i niektóre z przyszłych nauk. Nie wątpcie, że jest to 

czas oświecenia, ale nie bądźcie zbyt pewni siebie. Zobacz, jak talent naukowca błyszczy jak nigdy dotąd. 

Zobacz, jak wiele dziecko rozumie już od pierwszych kroków. Uświadomcie sobie, co się dzieje na całej 

ziemi. - Jesteście wciąż rozbitkami w poszukiwaniu (innych) rozbitków, którzy wołają o pomoc pośród 

szalejącego morza. 

58 Badajcie Moje Słowo dogłębnie, abyście mogli zdobyć prawdziwą wiedzę o nim, a nie każdy z 

was tworzył inną teorię z Mojej nauki. Nie oczekujcie czasu prześladowań, nie mając broni, którą 

moglibyście się bronić. Tą bronią będzie wasz sposób życia, wasze słowo i wasze uwielbienie Boga. 

59 Nie proszę was o nieomylność, bo tylko ja jestem nieomylny. Wymagam jednak od was szczerości 

i dobrej woli we wszystkich waszych działaniach. Resztę pracuję, aby dopełnić i udoskonalić twoje dzieło, 

bo jak twoje uczynki są, taka będzie twoja nagroda. 

60 Jeśli ktoś z was czuje się zazdrosny o swojego brata, ponieważ uważa, że Mistrz kocha go bardziej 

i obaj powinni domagać się miejsca po Mojej prawicy, to powiem im, że nie wolno mi umieścić was po 

Mojej prawicy. To jest coś, co każdy musi wypracować według własnych zasług. Zaprawdę powiadam 

wam, nie mogłabym kochać jednego dziecka bardziej niż drugiego. 

61 Spośród Moich apostołów Drugiej Ery umiłowałem Judasza nie mniej niż Jana. Duchy te były 

kroplami nieskończonego oceanu Mojej miłości, a kiedy powróciły do Ojca, On sam wiedział w Swoich 

wysokich radach, co każdy z nich nabył dla siebie. 

62 Aby ludzkość mogła w tym czasie wyruszyć za Mną, wniknąć w tajemnice, które wam wyjaśniłem 

i napełnić się światłem, konieczna jest wolność ducha, myśli i woli. I dlatego przyszedłem, aby uwolnić 

dusze spod ich jarzma, i zacząłem obalać trony i królestwa, obalać berła i korony. Bądźcie wolni, nie 

szukajcie tutaj swojego królestwa ani swojego nieba. Nie czyńcie zwykłych ludzi swoimi niewolnikami i 

nie bądźcie niewolnikami próżności. 

Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Królestwo moje nie jest z tego świata; tu nie ma mojego tronu i 

moich zastępów". Nie ma tu też królestwa waszego ducha i jego nagrody. 

63 Z prawdą mówiłem do was i z prawdą mówię do was w tym czasie. Po tak długim czasie, w 

którym dałem wam wielkie objawienia, nie byłoby słuszne, gdybyście pytali Mnie, jak Piłat: "Co to jest 

prawda?". 

64 Czy pragniesz przyjść do mnie? Czy tęsknicie za tym, aby pewnego dnia dotrzeć tam, gdzie dotarli 

ci, którzy poszli za mną? - Wszystko, czego potrzebujesz, aby zaspokoić swoje pragnienie, już ci dałem. 

Jeśli kiedyś stałem się człowiekiem, a teraz przemawiam do was w duchu, to po to, by wskazać wam 

drogę, która prowadzi do doskonałości. Ja jestem Słowem Przedwiecznym, które mówi do was: Słuchajcie 

mnie, bo rok 1950 nie jest już daleki, a wtedy wyda się wam, jakby zamknęły się bramy nieba. 

65 Powiedziałem wam kiedyś: "Kto zna Syna, zna Ojca". Teraz dodaję: Ten, który znał Syna, a przez 

Niego Ojca, zna Ducha Prawdy, który mówi do was dzisiaj. 
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66 Przyjdźcie na łono Szóstej Pieczęci z pełną świadomością waszego zadania. Wzywajcie Mnie, a 

przyjdę mówić do was, ale tylko do roku 1950, kiedy to zgodnie z Moją Wolą zostanie ustalony koniec 

Mojego objawiania się za pośrednictwem ludzkiego umysłu. 

67 Przyjmuję zarówno tego, który w swoim sercu wysławia Moje Imię i błogosławi Moje nowe 

objawienie, jak i tego, który przychodzi tylko po to, by osądzić Moje słowo - spodziewając się znaleźć w 

nim błąd, zaprzeczyć mu. Dla wszystkich, mam lekcję. Przemawiam do serca dziecka i do serca starca, do 

serca mężczyzny i do serca kobiety, przemawiam do filozofa i do naukowca. Nikt nie przechodzi obok 

Mojej mądrości obojętnie. Dlatego mówię do ludzi: Bierzcie z Mojego słowa to, co jest przeznaczone dla 

każdego. 

68 Kiedyś powiedziałem wam: "Ja jestem Drogą". Dopiero później zrozumieliście, co Jezus chciał 

przez te słowa powiedzieć, ponieważ zrozumieliście, że "Droga" jest Boskim Prawem miłości. 

69 Dziś powtarzam wam: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem", a jeśli w tym czasie będziecie szukać 

istoty Mojego słowa, znajdziecie w nim odwieczne prawo miłości, dokładnie tę drogę, którą wyznaczyłem 

wam na ziemi. 

70 W tym czasie wielu wierzyło, że Chrystus przegapił drogę i przewrócił prawo. Dlatego walczyli i 

prześladowali Go. Ale prawda, jak światło słońca, zawsze zwycięża ciemność. Teraz Moje Słowo będzie 

na nowo zwalczane, bo niektórzy wierzą, że znajdują w jego znaczeniu sprzeczności, niejasności i błędy. 

Ale jego światło znów zabłyśnie w ciemnościach tego czasu, a ludzkość pozna, że droga i prawo, które 

wam objawiłem, jest takie samo, jak było w tamtym czasie i zawsze będzie. 

71 Słuchajcie mnie w tym czasie, abyście mogli korzystać z Boskich wskazówek. Nie powtarzajcie 

tego, co wielu zrobiło w Drugiej Erze: Słuchając Jezusa, wyśmiewali się z Niego, ale kiedy zobaczyli cuda 

Mistrza na krzyżu, a nawet po śmierci, byli napełnieni wyrzutami sumienia i strachem, bo zrozumieli, że 

Bóg przeszedł przez świat. Czy ktoś wie, czy ci uczniowie, przez których Ja daję się poznać, nie byli tymi, 

którzy w owym czasie najbardziej źle mnie oceniali i wyśmiewali? Zobacz ich teraz, znoszących sąd, 

szydercze spojrzenia i pogardę tłumu! Nie nazywaj tego odpłatą, to jest sprawiedliwość, i konieczne jest, 

aby ten, kto traci przez niewiedzę, doświadczył i przeżył to w sobie, aby później mógł zrozumieć swój 

błąd. 

72 Czy wiesz, czy ci głosiciele w innym czasie nie byli wśród tych, którzy pragnęli być Moimi 

apostołami i musieli czekać, aby móc Mi służyć? 

73 Ludzkość oczyszcza się teraz przez ból, aby Moje Królestwo pokoju i uduchowienia mogło być 

ustanowione w sercach ludzi i narodów. 

74 W 1924 roku przepowiedziałem wam to wszystko, co dzieje się w teraźniejszości! 

75 Jeden po drugim, stopniowo przychodzą do Mojej Obecności ci, którzy są powołani w tym czasie, 

aby być Moimi pionierami i prorokami, i każdy, który poczuł wewnętrzne powołanie, mówi do Mnie: 

"Panie, oto jestem, chcę współpracować w Twoim Dziele, nakazane, jestem Twoim sługą." 

76 Od tego momentu starałem się wygładzić nierówności jego serca dłutem Mojego Słowa, napełnić 

go miłosierdziem i uzdrowieniem, pokojem i dobrocią. Pamiętaj, że ci powiedziałem: Twoje usta będą 

mówić z obfitości twego serca. 

77 Chcę, abyście byli jak drzewa, których cień okrywa wielu. Ale jakże niewielu jest takich, którzy 

naprawdę uczą się dawać cień wędrowcowi. 

78 Bądźcie jak wasz Ojciec, który jest jak potężne drzewo, które daje cień i oferuje swoje owoce do 

wszystkich swoich dzieci. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 57  
1 Odpocznijcie kilka chwil od waszego zmęczonego wędrowania, wy, którzy chodzicie po prochu 

ziemi, i wy, którzy żyjecie w duchowej przestrzeni. 

2 Gdy słuchacie Mojego Boskiego Słowa, wasza dusza stopniowo oczyszcza się. 

3 Wam, którzy żyjecie w duchu, a wciąż jesteście przywiązani do celów materialnych, mówię: 

Odwróćcie się od tego, co już nie należy do was. Jeśli bowiem ziemia nie jest wiecznym domem dla 

człowieka, to tym bardziej nie jest nim dla duszy. Poza nią, w duchowej dolinie, czeka na was życie pełne 

światła, do którego dotrzecie krok po kroku na ścieżce dobra. 

Tym, którzy mnie słuchają jako istoty ludzkie, mówię, że dopóki posiadają to ciało, które towarzyszy 

im w ich ziemskiej wędrówce życia, powinni o nie dbać i utrzymywać je przy życiu do ostatniej chwili. 

moment musi otrzymać. Jest on bowiem laską, na której opiera się dusza, i narzędziem do walki. Przez 

jego materialne oczy duch patrzy na to życie, a przez jego usta mówi i może dać pociechę swoim braciom. 

4 Przyszedłem w tym czasie, by was wyposażyć i muszę przemówić do całej ludzkości, by pomóc 

jej w rozwoju duchowym. 

5 Niech pokój wejdzie do waszych serc teraz, bo później trzeba będzie się modlić i oglądać 

niestrudzenie dla pokoju innych. 

6 Wykonacie bardzo wielką i zasłużoną pracę, jeśli dacie pokój i ukojenie sercom wstrząśniętym 

bólem i smutkiem. Przyjdą czasy, kiedy będziecie musieli nauczyć się opierać szczęście waszych 

sąsiadów na tym pokoju. 

7 Uczniowie i nowicjusze, gdy słyszycie Moje słowo, czujecie, że odeszły cienie, które spowijały 

wasze umysły i ciężar, który nosiliście w waszych sercach. To ciężar cierpień, zmartwień, a czasem 

wyrzutów sumienia, które coraz bardziej ciążyły ci w życiu. 

8 Nie zapominajcie, że nikt nie może być lepszym pomocnikiem dla was niż Jezus. Wsłuchaj się w 

Moje słowo i pozwól, aby przepełniło twoje serce pokojem. To będzie balsam na twoje rany. 

9 Moje słowo uzdrawia, pieści i wzmacnia. Uczcie się jej i czujcie ją, abyście potem mogli 

namaszczać Moją prawdą i Moją miłością tych, których znajdziecie chorych na waszej drodze. 

10 Czasy będą mijać, a kiedy pojawią się nadzwyczajne wydarzenia, będziecie wykrzykiwać: "To już 

było zapowiadane!". Przypomnicie sobie bowiem to, co tyle razy przepowiadałem. 

11 Przekazuj dobrą nowinę Mojej nauki każdemu, komu możesz pozwolić, aby Moje słowo dotarło, 

nawet jeśli nie od razu okaże wiarę. Zaprawdę powiadam wam, jeśli mówicie do niego w miłości, jego 

duch nigdy nie zapomni niczego, co mu powiedzieliście. 

12 To jest ta ziemia uprawna, o której do was mówię - serce i duch waszych braci. Nasienie jest Moją 

nauką, którą będziecie im głosić, a wody krystaliczne są Moją miłością i Moją mądrością, którymi 

będziecie nawadniać te pola. 

13 Kiedy ludzie poczują Moją duchową obecność? Kiedy usłyszę, że ludzkość mnie wita? 

14 Wy, którzy słyszeliście Mnie przez ludzkiego głosiciela, nie rozpamiętujcie braków tych waszych 

braci, przez których dziś do was mówię. Jutro Moje słowo zostanie spisane, a wpływ nosiciela głosu 

zniknie. 

15 W ten sposób Moje Słowo z tego czasu dotrze do wszystkich, którzy go nie słyszeli - pełne Boskiej 

istoty i pełne czystości. 

16 Chcę, aby jedynym znakiem, jaki prezentują posłańcy tej proklamacji, była prawda. Jest kluczem, 

tarczą i mieczem. 

17 Uczeni, naukowcy, wielcy tego czasu, którzy ciężko walczyli, aby zdobyć chwałę świata, będą 

zdumieni, gdy zobaczą Moich nowych uczniów - mężczyzn, kobiety i dzieci - pokornie głoszących Boskie 

nauki, bez chełpienia się wyższością i bez próżności. 

18 Im większą masz wiedzę o wartości tego, co posiadasz, tym bardziej prawdziwa i realna powinna 

być twoja pokora. 

19 Jakże szczęśliwy jest duch, który - gdy pozostawił swoje ludzkie szczątki w tej dolinie pokuty - 

uświadamia sobie z nieskończoności, że pozostawił na ziemi ślad światła, prawdy i miłości. 
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20 Mój nowy lud Izrael, który jest ten sam w duchu, co zawsze, będzie miał za zadanie nieść Moje 

objawienie po całym świecie. Pokaże ludziom, gdzie sprzeniewierzyli się Prawu i gdzie błędnie 

interpretowali Moje słowa. 

21 Jak będziecie w stanie wypełnić tak wysoką i trudną misję? Przez posiadanie miłości i gorliwości 

dla Mojej Nauki i dobrej woli bycia Moim apostołem. 

22 Kto współczuje bliźniemu, kto odczuwa ból innych i myśląc o potrzebach innych zapomina o 

własnym cierpieniu, ten posiada nasienie, balsam, pokarm. Potem nauczy się odpowiedniej formy, aby 

przekazać to, co otrzymał ode mnie, i wyrazić to, co wypływa z serca i ducha. 

23 Badajcie księgę Moich nauk w świetle waszego sumienia. Dzięki temu dowiesz się, czy robisz 

postępy, czy też stoisz w miejscu. 

24 Nie myślcie, że dar miłości został powierzony tylko uprzywilejowanym istotom. Wiedzcie, że 

wszyscy jesteście do tego przeznaczeni i że jedni wcześniej, inni później - wszyscy będziecie kochać tak, 

jak ja was nauczyłem. 

25 Korzystajcie, korzystajcie z tych czasów Mojej manifestacji i studiujcie Moje Słowo, aby nie 

wydawało się wam dziwne, gdy zobaczycie tych, przez których dałem wam Moje pouczenie, mówiących 

bez uniesienia, w duchowej jedności ze swoim Stwórcą. 

26 Podnieś ducha, podnieś moralność. W każdym czasie było to Moim poleceniem. Jakub ujrzał 

postać Ojca na najwyższej wysokości drabiny nieba. Mojżesz otrzymał Prawo na szczycie góry Synaj, 

Jezus zostawił wam swoje Boskie Kazanie na górze Tabor. 

27 Uchwyćcie symbolikę tych objawień! - Ale gdzie jest ta góra, z której mówię do was w tym czasie 

i daję wam Moje Prawo? Wszyscy wiecie, że góra to doskonałość, prawda i mądrość. 

28 Kto w tym czasie doznał miłosierdzia Mojego, nie będzie już siał ostów ani cierni na swej drodze. 

Owoc bowiem, który zbiera, będzie często bardziej gorzki niż ten, który zasiał. 

29 Uważajcie się za część tego nasienia, które obiecałem Jakubowi w jego śnie, gdy mu oznajmiłem, 

że jego potomstwo będzie tak liczne jak proch ziemi i że w jego nasieniu będą błogosławione wszystkie 

narody. 

30 Dziś Moje ciepło zstępuje do ciebie, aby dać życie twemu sercu. Ale to ciepło nie zwiędnie 

kwiatów, które pielęgnuję w twoim duchu. Daję wam wszystko, a im bardziej rozdzielam Moje dobra 

między Moje dzieci, tym bardziej się one powiększają. Nie obawiam się, jak bogaty skąpiec, że w końcu 

zostanę bez żadnego bogactwa. - Poproś, aby mógł on być podany do Ciebie. O co możecie Mnie prosić, a 

czego Ja wam nie udzielę? - Proszę was tylko, abyście uczynili się godnymi Moich dobrodziejstw i 

abyście prosili Mnie słusznie. 

31 Każdemu jest przeznaczone to, czym zostanie obdarzony podczas swojej życiowej wędrówki. 

Podczas gdy jedni ją przyjmują i wykorzystują we właściwym czasie, inni ją marnują, a niektórzy nawet 

nie wiedzą, jak się przygotować do jej przyjęcia. 

Ale kiedy powrócili do świata duchów, uświadomili sobie wszystko, co było im przeznaczone, a czego nie 

wiedzieli, jak zdobyć ani jak zapracować. 

32 Mój głos przemawia do wszystkich, nie ma ducha wcielonego lub bezcielesnego, do którego nie 

skierowałbym Mojego słowa, czy to jako Ojciec, czy jako Mistrz, czy jako Sędzia. Ale człowiek nie 

wiedział, jak się przygotować, żeby zrozumieć Boski język, chociaż mówiłem do was na wszystkie 

sposoby i we wszystkich językach. Kiedy wejdziecie w komunię z Moją Boskością z ducha do ducha, aby 

usłyszeć Mój głos w waszym duchu, skoro jesteście do tego przeznaczeni? Przygotujcie się przynajmniej 

wy, którzy słyszycie Mój głos, abyście krok po kroku, na drodze rozwoju ducha, mogli otrzymać tę łaskę. 

Czy nie wierzysz, że jest to najbardziej naturalna i oczywista rzecz dla twojego ducha, aby być w komunii 

ze swoim Stwórcą i słyszeć Jego głos, gdziekolwiek jest? 

33 Długie okresy czasu mijały nad ludźmi bez zrozumienia przez nich celu, dla którego zostali 

stworzeni. 

34 Dzieci moje, nie trzeba wnikać w erudycję świata, aby poznać ostateczny cel waszego istnienia. 

Nie tylko uczeni mogą mnie rozpoznać i poznać siebie. Jakże często człowiek prosty, pozbawiony 

ziemskiego wykształcenia, ma głębszą intuicję prawdy. 

35 Oto dlaczego mówię do was prostym i zrozumiałym dla każdego umysłu i ducha językiem, 

dlaczego chciałem przejawić się poprzez niewykształcony i nawet głupi umysł. Jeśli, choć mówię do ludzi 
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jasno i prosto, nie jestem rozumiany, to jak mogliby mnie zrozumieć, gdybym mówił do nich w wyższej 

formie? - Nie mówię do was o tajemniczych naukach. Im wyższe i doskonalsze jest to, co duchowe, tym 

wyraźniej, naturalniej i prościej objawia się to waszemu duchowi. 

36 Studiujcie duchowo Moje objawienia, ale nie róbcie z nich skomplikowanych doktryn 

teologicznych. Skoro Mistrz jest prosty, niech uczniowie też będą prości. Pójdźcie za Mną z pokorą i 

cichością, a uczynię was posiadaczami Ziemi Obiecanej. Bo ten, kto żyje w nieposłuszeństwie, jest 

właścicielem niczego. Bądź tym bardziej pokorny wobec innych, im więcej posiadasz. 

37 Uszy wasze, które nie słyszały pochlebstwa, nie dadzą się teraz zwieść arogancji. Twoje oczy, 

które nigdy nie słuchały cudów Mojego stworzenia, nie zostaną zaślepione przez próżność. Nie szukajcie 

innej korony, jak tylko tej, która będzie owocem waszych dzieł miłości do braci. 

38 Nie czekaj na bardziej sprzyjające czasy, aby rozpocząć pracę. Bo jeśli nie wykorzystacie tego 

krótkiego czasu teraz, to jutro znów będziecie za nim tęsknić. 

39 Wszystko to mówię wam po to, abyście mogli dać świadectwo ludzkości. Nie bójcie się, że wam 

nie uwierzą, bo siły natury potwierdzą wasze słowa. Ziemia zadrży, wody wystąpią z brzegów, ogień 

będzie szalał, wiatry zostaną rozpętane na świecie, morza będą się pieniły, a plagi spustoszą całe ziemie. 

Rozszalały bieg ludzkości zostanie zatrzymany przez ból. Wtedy, gdy tylko ludzkość oczyści się ze swego 

materializmu, Moje Słowo dotrze do serc i nikt nie pozostanie bez niego. 

40 Jak kwiat, twoje serce otworzyło się, by ofiarować mi zapach twego uniesienia i dziękczynienia. 

Wiesz bowiem, że to Moje miłosierdzie usunęło ciernie na twojej drodze i osuszyło twoje łzy. 

41 Nauczyłem was, że sposobem na oszczędzenie sobie cierpienia jest zbliżenie się do wypełnienia 

Mojego Prawa. Powiedziałem wam, że aby to uczynić, musicie odwrócić się od wielu wymyślnych 

zwyczajów religijnych, które nie przynoszą wam korzyści. 

42 Nadzieja ich zbawienia obudziła się w sercach tych, którzy mnie słuchali w tym czasie. Chcę, abyś 

na końcu drogi doświadczył radości z pokonania wszystkich przeszkód. 

43 Noś Moje słowo w swoich ustach. Do tego nie jest konieczne, żebyście używali tego samego 

sposobu wyrażania się, w którym ja do was mówię. Mówcie o Mnie i o Moim Dziele tym samym 

językiem, którym mówicie do waszych braci, a tylko wtedy, gdy próbujecie powtórzyć Moje zwroty, 

róbcie to w formie, w jakiej do was mówiłem. Lecz bądźcie przygotowani, gdyż będą sytuacje, gdy to Ja 

będę mówił przez wasze usta, a wtedy wasz prosty i ziemski język zniknie, by objawić w wyrazie i 

znaczeniu Moje Boskie Słowo. 

44 Wkrótce przyjdą rzesze ludzi, których duchy zmarnowały czas i nie skorzystały z możliwości, 

jakie Ojciec im zaoferował, aby rozwijać się w górę. Kiedy usłyszą Mój głos, najpierw się zatrzymają, 

potem poczują skruchę, a później chwycą za narzędzia, aby uprawiać Moje pola i odzyskać stracony czas. 

45 Dziś przechodzą obok tego, który cierpi, nie dostrzegając bólu swego brata. Ale dotknąwszy się w 

sercu istotą Mojego Słowa, zwrócą swe oczy ku temu, kto potrzebuje pociechy, i przyniosą mu balsam, 

którym ich uzdrowiłem. Wtedy zadadzą sobie pytanie: Dlaczego wcześniej w nikim nie widziałem bólu, 

ani we wdowach, ani w sierotach, ani w łaknących sprawiedliwości, ani w potrzebujących? Bo byłem 

głuchy, ślepy i nieczuły. 

46 Kto umiłował bliźniego swego na ziemi - jakże spokojnie i szczęśliwie upływa jego życie i jakże 

łagodnie zmaga się z jego śmiercią. Ale ten, kto nie siał miłości na swojej drodze, nigdy nie miał chwili 

prawdziwego spokoju, i odchodzi z bólem z ciała, w którym mieszkał. 

47 Jest to czas grzechu, w którym ukażę wam Moją moc, budując w sercu człowieka sanktuarium 

miłości. Człowiek nie będzie miał potrzeby budować świątyń ani pałaców dla Mojej Boskości, ponieważ 

Moja duchowa Nauka nie ma takich pretensji. W obecnym czasie, prawdziwa świątynia Boga, w którym 

On mieszka, zostanie rozpoznany przez ludzi. 

48 Ze względu na te nauki, których wam dzisiaj udzielam, będziecie źle oceniani przez waszych 

braci. Ale nie lękajcie się, bo w ich znaczeniu jest rozum i prawda, które wkrótce zostaną rozpoznane, gdy 

nawiedzenia zawisną groźnie nad ludzkością. 

49 wszyscy zrozumieją, że Moja Miłość dała każdemu z was miejsce przy Moim Stole, aby wszyscy, 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości, mogli przy nim pić wino życia i spożywać chleb Ducha.... 

Ziemia trzymała was w niewoli przez długi czas, a wielu z was wpadło w bagno i brudy stworzone 

przez grzech ludzi. Od tego uwalnia cię Moje miłosierdzie, aż tam dotrze do ciebie dźwięk Mojego głosu, 
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zapraszając cię na drogę światła. Jeśli Moje Słowo zawsze brzmiało na jałowej pustyni twojego serca, 

zatrzymaj się teraz na chwilę, aby je usłyszeć. W nim bowiem można znaleźć krystalicznie czystą i świeżą 

wodę, która ugasi pragnienie prawdy. 

50 Umacniajcie się w Mojej nauce. Nie bądźcie już kruchą łódką, z którą grają fale waszych 

namiętności lub waszych słabości. Korzystajcie z duchowej i moralnej siły obecnej w Moim słowie, a 

zaprawdę powiadam wam, burze życiowe nie będą już wami wstrząsać. 

51 Zobacz, jak zamiast kary czekała na ciebie radosna niespodzianka Mojego Słowa, przebaczającego 

twoje niedoskonałości, jak również niedoskonałości Mojej Miłości, kiedy posadziłem cię przy Moim 

Stole, aby cię zachwycić Boskim pokarmem. 

52 Ci, którzy dziś uzyskali przebaczenie przeze Mnie, jutro przebaczą tym, którzy ich skrzywdzili, a 

ci, którzy otrzymali pieszczotę Mojego Słowa po długim piciu kielicha goryczy, dadzą pociechę sercom na 

dalszej drodze. 

53 Człowiek wydobył z Natury wiele tajemnic, a dzięki swojej nauce odmienił ludzkie życie. Światło 

wiedzy świeci w umyśle, a ludzkość każdego dnia posuwa się naprzód na drodze postępu naukowego, ku 

celowi, którego nie jest jeszcze w stanie przewidzieć. Nie znajduję jednak miłości w sercu waszej 

cywilizacji. 

54 Od czasu do czasu przychodzę do ludzi, aby przynieść im Moje prawo, aby przypomnieć im Moją 

naukę, aby powtórzyć im Moje słowa. Wasza nauka bez miłości nie może być dobra, wasz postęp nie 

może być prawdziwy i trwały, jeśli nie uwolni się od egoizmu, aby zrobić miejsce dla czynnej miłości. 

55 Pomiędzy jednym przyjściem Mojej Boskości a następnym mijają tysiące lat, a gdy się 

przejawiam, to po to, by mówić wam o jednej i tej samej Nauce Miłości. W nim streszcza się całe Moje 

Prawo i cała Moja nauka, gdy mówię wam: "Miłujcie się wzajemnie". 

56 W dniu, w którym ludzie pozwolą, aby ich nauka i postęp były inspirowane Boskim światłem 

miłości, uczynią oni z tego świata raj, o jakim nigdy nie śnili, pełen życia, światła i zdrowia. Dzisiejszej 

samolubnej nauce nie ujawnię bowiem wszystkich cudów, jakie mam w zanadrzu dla ludzkości. 

57 W tym czasie mówię wam, że zło nie zwycięży, bo w Moim dziele niedoskonali nie mogą się 

ostać. Wasz duch został stworzony, aby poprzez swój rozwój osiągnąć najwyższy stopień doskonałości. 

58 Moi uczniowie pojawią się na całej ziemi, a na ich drodze rozwieje się mgła, która ukrywała 

prawdę. W ich sercach będą wyryte Moje słowa nauczania, tak jak w innym czasie Moje przykazania 

zostały wyryte w kamieniu. 

59 Ludzie, oto jest światło, ucztujcie na nim! Ale najpierw zniszczcie tę szatę materializmu, która was 

okryła i która już nigdy nie okryje waszej duszy. 

60 Nie cała ludzkość oczyści się poprzez uduchowienie. Siły natury przyniosą również wyrok na 

nowe Sodomy i Gomory, aby przygotować ziemię dla nowych pokoleń. 

61 Potop, który oczyścił ziemię z ludzkich nieczystości, i ogień, który spadł na Sodomę, znacie dziś 

jako legendy. Niemniej jednak, nawet w tym czasie zobaczycie, jak ludzkość będzie wstrząśnięta, gdy 

ziemia zatrzęsie się pod siłą powietrza, wody i ognia. Ja jednak posyłam wam na nowo arkę, którą jest 

Moje Prawo, aby każdy, kto do niej wejdzie, został zbawiony. 

62 Nie wszyscy, którzy mówią "Ojcze, Ojcze" w godzinie nawiedzenia, będą Mnie kochać, ale ci, 

którzy zawsze praktykują Moją miłość do bliźnich. Te zostaną uratowane. 

63 Umiłowani uczniowie, wszyscy, którzy idziecie za Mną - sprawcie, aby wasze ślady świeciły 

duchowo w cieniu nocy, aby wyznaczały drogę światła dla tych, którzy się zagubili. 

64 Zanim pomyśleliście o tym, żeby przyjść i mnie posłuchać, byłem już w waszych sercach i 

nawiązałem kontakt z waszym duchem, bo to jego szukam. Jest Moją Wolą, aby ludzie podnieśli się w 

tym czasie, porzucili swoją obojętność i odwrócili się od przewrotnego i niemoralnego świata, który 

stworzyli. Chcę, abyście byli uczniami Ducha Świętego. 

65 Dopilnujcie, aby istniała harmonia między duszą a powłoką ciała, abyście mogli z łatwością 

wypełniać Moje polecenia. Podporządkuj sobie ciało w sposób pełen miłości, stosując surowość, gdy jest 

to konieczne. Uważajcie jednak, aby fanatyzm was nie zaślepił, abyście nie działali na niego okrutnie. 

Forma twojego bycia jednym testamentem. 

66 To nie jest czas na zatrzymanie się czy zapadnięcie w sen. Rozpoznaj, że coś nie daje ci spać, co 

jest silniejsze od ciebie, czy to duchowe zakłócenie, czy dolegliwość fizyczna. Tylko przebudzeni możecie 
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odbierać Moje natchnienia, bo kto "śpi", ten czyni swego ducha nieczułym i nie może widzieć światła ani 

pojąć życia, bo jego oczy będą zamknięte na prawdę. 

67 Jest wielu, którzy tylko czekają na słowo, aby przyjść do mnie. Dlatego przygotowuję was i 

wysyłam do prowincji, abyście dzielili się Dobrą Nowiną. Dlatego stawiam spragnionych na waszej 

drodze, abyście mogli ofiarować im tę wodę, która w prawdzie gasi pragnienie. 

68 Uczyłem was, abyście nie postępowali jak bogaty skąpiec, który ukrywa swój skarb przed oczami 

innych, ponieważ wiecie, że ten dar, który dzisiaj posiadacie, nie jest przeznaczony tylko dla was, ale dla 

wszystkich, którzy go potrzebują. Jest Moją Wolą, aby Moje Słowo rozbrzmiewało na całym świecie, 

najpierw przez Nosiciela Głosu, a potem przez Moich Posłańców. 

69 Te kilka lat, które pozostały, aby dać wam Moje Słowo, zobaczycie, jak przemijają, jakby były 

chwilą. Odnówcie się i strzeżcie Mojego Słowa, abyście po Moim odejściu mogli je głosić w całej jego 

czystości. 

70 Nie czekaj do 1950 roku, aby być przerażony, ponieważ jesteś nieprzygotowany. Do tego czasu 

nie staraj się nadrobić straconego czasu. Wyruszcie już teraz, korzystajcie i badajcie Moje nauki, a wtedy 

nie zbłądzicie. Wytrwajcie w czynnej miłości, nie patrzcie na źdźbło w oku waszego brata i nie 

odwracajcie się od trędowatych, bo Ja prowadzę ich waszą drogą, abyście mogli ich uzdrowić. 

71 Przybywam, aby was uratować, aby was wszystkich przywołać. Zgromadzę was wokół Mojego 

Słowa. 

72 Chcę, abyście dotarli do końca drogi z posłuszeństwem i pokorą. Droga usiana jest próbami, a 

każda z nich jest krokiem naprzód do szczytu góry lub kolejnym stopniem na drabinie nieba do 

doskonałości. Spaceruj z oczami utkwionymi w nieskończoność. 

73 Błogosławię tych, którzy poświęcili się dla swoich bliźnich, tych, którzy zrezygnowali z 

przyjemności tego świata, aby pocieszyć tych, którzy cierpią. Chcę, aby wasze przykłady pozostały 

zapisane w księdze wieczności, których potrzebują mężczyźni, aby powstać i pójść za mną. 

74 Ja daję ludzkości światło, bo ich nauka ich nie zbawi, a oni są w gniewnym morzu. Jednak uratuję 

rozbitków, aby uczynić ich rybakami, i dam im łódź, aby przynieśli nadzieję i zbawienie zagubionym. 

75 Będą to uczniowie Trzeciej Ery, nowi rybacy ludzi, którzy za przewodnika będą mieli Moje 

pouczenia, a za przykład i zachętę życie i czyny Moich apostołów z Drugiej Ery. 

76 Czuwajcie i módlcie się, uczniowie; ilekroć czynicie to w duchowym zjednoczeniu, odczujecie 

Mój pokój. Jeśli plotki i obraźliwe osądy prześladują cię, zamknij uszy, bo te żądła nie są śmiertelne. Jeśli 

podążacie za Moimi boskimi naukami, otrzymacie po drodze dowody wdzięczności i szacunku, które was 

ożywią i zachęcą. 

77 Im więcej będziesz pracował, tym krótszy będzie czas i droga. Kiedy świat sprawia ci ból i zdajesz 

sobie sprawę, że nie ma w nim nikogo, kto mógłby cię pocieszyć, złóż swój lament przede mną, a ja cię 

pocieszę. 

Wszyscy nosicie Moje światło w waszych duszach, tę Boską iskrę, która nigdy nie gaśnie. Ale podczas 

gdy to światło oświetla serce niektórych, znajduję serce innych, którzy byli oporni wobec tego światła, 

spowite w ciemności. - Przyjmuję wszystkich i zapraszam was do tego stołu miłości. Gdy będziecie pić to 

wino i spożywać ten chleb, będziecie pamiętać o Moich słowach nauczania. 

78 Ucztujcie na tej uczcie, bo nie zawsze będziecie się nią cieszyć. Zaspokójcie swój głód i 

pragnienie na zawsze, bo już niedługo będziecie musieli pokonywać długie dystanse i będziecie 

potrzebowali odwagi oraz siły ciała i ducha. 

79 Jak złodziej wszedłem w tej chwili do waszych serc, jednych zaskakując, a drugich budząc, 

mówiąc wam: Oto wasz Mistrz, Jego słuchajcie i oczyśćcie wasze życie, abyście waszymi uczynkami 

świadczyli o moim przyjściu. Jeśli tak się nie stanie, Moje Słowo i Moja manifestacja zostaną wyszydzone 

i zanegowane przez ludzki umysł. Spraw, aby twoje dzieła spowodowały skruchę u grzeszników, a ich 

usta, które znały tylko bluźnierstwo, wypowiadały moje imię z miłością. 

80 Kładę moje słowo na twoich ustach, abyś ocalił marnotrawcę. 

81 Chociaż ludzie uczynili z ziemi świat brudu i nieprawości, to jednak dzięki waszym wysiłkom i 

zasługom zostanie on zmieniony w świat pokoju i uduchowienia, i w każdej chwili będziecie mieli Moją 

pomoc w tym dziele. 
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82 Biada ludzkości, jeśli miłosierdzie i czynna miłość nie wybuchną w końcu w ich sercach! Biada 

ludziom, jeśli nie w końcu osiągnąć pełną wiedzę o swoich złych uczynków! Ich własna ręka uwalnia na 

nich furię sił natury i stara się wylać na narody kielich bólu i goryczy. Nawet gdy zbiorą wynik swojej 

pracy, niektórzy nadal będą mówić: To kara Boża. 

83 Dałem wam tylko dowody miłości. Posłałem Cię do ziemi, która była jak płodna, kochająca i czuła 

matka. Dałem wam ogień życia, powietrze, które jest tchnieniem Stwórcy, i wodę, która jest płodnością i 

orzeźwieniem. Jednak wszystko, co wykorzystałeś, by siać zniszczenie i śmierć. Wszystko zostało 

zbezczeszczone i będzie zbezczeszczone jeszcze bardziej. Rzeki twoje będą z krwi, ogień twój będzie ze 

zniszczenia, powietrze będzie nabrzmiałe tchnieniem śmierci, a cała ziemia będzie się trząść w 

konwulsjach. W godzinie sprawiedliwości wielu powie do Mnie: "Panie, przebacz, miałem ciemny 

opatrunek przed oczami". 

84 Wybaczę im i dam im znać, że w tej chwili nikt nie jest ignorantem w duchu. 

85 Jako właściciel wszystkiego, co zostało stworzone, zażądam od ciebie sprawozdania z tego, co 

wydarzyło się na ziemi. Wtedy poznacie jak nic nie umyka Mojemu przenikliwemu spojrzeniu i nic nie 

jest wykreślone z Księgi Prawdziwego Życia. 

86 Pozwólcie Mistrzowi wejść do waszego serca, zaproście Mnie do waszego domu, pozwólcie Mi 

zamieszkać z wami. 

Poniższe słowa odnoszą się do wszystkich ludów ziemi: 

Miejcie litość nad waszymi braćmi i sobą, i usuńcie zagrożenie, które wisi nad ludzkością. Przy 

odrobinie dobrej woli będziesz w stanie osiągnąć spokój nawet w najtrudniejszych chwilach! 

87 Od dłuższego czasu pukałem do Twoich drzwi. Rozpoznajcie Moje pukanie po jego łagodności; 

nie poddawajcie się duchowemu uśpieniu, abyście, gdy wreszcie otworzycie, nie była to ręka Boga. 

Śmierć puka. Czasy zapowiedziane przez Chrystusa, przez jego apostoła Jana i przez proroków nadeszły. 

W oczach mężczyzn, te czasy były długo w nadchodzących. Ale ja wam mówię, że z punktu widzenia 

wieczności minęła tylko chwila. Pamiętajcie, że powiedziano wam, że ci, którzy pozostaną wierni Mojemu 

Prawu Miłości aż do końca, będą zbawieni. 

Uważaj, módl się i wytrwaj w dobroci, abyś nie zginął w tym morzu wzburzonym przez namiętności, 

rozpacz i śmierć. W Godzinie Sądu Ostatecznego Moje Boskie Prawo jest ze wszystkimi, Moja Miłość jest 

z wami na zawsze. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 58  
1 Ten Mój Syn, przez którego organ zrozumienia przekazuję wam to poselstwo, nie twierdzi, że jest 

brany za Jezusa. Jest on jednym z wielu nosicieli głosu, których przygotowałem w tym czasie, by 

przynosili wam Moje Boskie Słowo. 

2 Wyposażcie się tak, by ten głos dotarł do waszych serc i byście wznieśli się do prawdziwego życia. 

3 Zaprawdę powiadam wam: Słowo moje jest chlebem ducha. Dlatego też, kto z niego spożywa, 

nigdy więcej nie zazna głodu. 

4 Bądźcie jako dzieci przede Mną, a Ja wam powiem, jak w Drugiej Erze: "Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie, albowiem do nich należy królestwo niebieskie." 

5 Królestwo moje jest dla tych, którzy są czystego serca. Dlatego teraz, kiedy już wiesz, nie oddalaj 

nikogo od Mojej obecności: ani dorosłego, który przychodzi przed Mistrza jako grzesznik, bo przychodzi, 

aby się oczyścić w Moim słowie, ani dziecka. Bo nawet jeśli uważasz, że jego zrozumienie nauk Mojego 

Dzieła jest niewielkie, to posiada on ducha często bardziej rozwiniętego niż twój. 

6 W tym czasie, w którym przejawiam się poprzez ludzki organ rozumu, wyjaśniam wam Moje 

poprzednie nauki. Mój Duch spoczywa w tym czasie na wszelkim ciele i na każdym duchu, aby moja 

Boska obecność była odczuwana przez wszystkich i abyście mogli zobaczyć drogę, która prowadzi do 

wieczności. 

7 Jeśli ludzkość źle interpretowała Moje nauki z minionych czasów, to i wy możecie popaść w ten 

błąd dzisiaj. Dlatego, chociaż przychodzę w duchu, to jednak przez krótki czas czynię Moje nauki 

słyszalnymi, aby były dla was zrozumiałe, bo nie umieliście się przygotować przez czuwanie i modlitwę. 

8 Uznaj, że celem Mojej duchowej nauki jest doskonałość twojego ducha, aby mógł on nabyć pokój 

i szczęście, które każdy duch otrzymuje przez poznanie Mojej prawdy. 

9 Zanim dałem Ci Twój krzyż, umocniłem Cię i osuszyłem Twoje łzy. Błogosławiony, który płakał 

przy Mojej piersi, bo poczuje, że jego ból przeminie. Błogosławiony, kto wypełniwszy Moje Prawo, 

doznaje rozkoszy w swoim duchu, bo taki będzie owoc jego zasług. 

10 Jeśli chcecie iść za mną, przychodźcie do mnie zawsze z czystym sercem. Nie potrzebujesz 

klejnotów, ani drogich ubrań. Pragnę jedynie czystości w waszej duszy i w waszym ciele, abyście mogli 

nosić Mnie w sobie. 

11 Moje słowo jest jasne, a jednak czasami nie chcecie go zrozumieć. W Drugiej Erze mówiłem wiele 

w przypowieściach i alegoriach, ponieważ ludzie tamtej Ery rozumieli Mnie tylko w ten sposób. Niemniej 

jednak, przy niektórych okazjach używali wymówki, że mnie nie rozumieją, a to dlatego, że ludzie chcą 

dotknąć Boskości swoimi rękoma i wzbraniają się przed materialnymi wyrzeczeniami i uduchowieniem, 

które są środkami, dzięki którym mogą zobaczyć światło Boskości. 

12 Miejcie duchowość, bądźcie czystego serca, wtedy nigdy nie będziecie zasmuceni na uczcie u 

Pana, a zrozumiecie i odczujecie wszystko, co On do was mówi. Nie będziesz czuł się niegodny i nie 

będziesz miał ochoty odejść. Dlatego ten, kto wstaje od Mojego stołu, czyni to tylko po to, aby swoim 

życiem i uczynkami głosić prawdę Mojej nauki. 

13 Uczniowie, jestem w waszych sercach. Jezus umarł za ciebie, dlatego, aby żyć w twoim sercu na 

zawsze. Twoja dusza rozwinie się, słysząc Moje słowo. Oto przez uczynki uczniów moich będę znany w 

tym czasie. 

14 Ból oczyścił waszą cielesną powłokę i waszą duszę, tak że możecie w myślach, poprzez modlitwę, 

nawet w odległych miejscach, wykonać wasze trudne zadanie zaprowadzenia pokoju i światła dla waszych 

braci. 

15 Jeśli ciało porzuci swoje codzienne zmagania i spocznie w łóżku, dusza wykorzysta ten czas, aby 

się uwolnić i zająć się zadaniami, które są dla niej właściwe: dziełami Pana. Jeżeli jednak serce, zamiast 

odpoczywać od trosk i wielu potrzeb, lub wznosić się w modlitwie, oddaje się gorzkości, duch będzie stale 

zajęty przezwyciężaniem słabości swego ciała, zaniedbując w ten sposób inne zadania. W ten sposób, z 

braku wiary i duchowości, traci się cnoty, zamiast pamiętać, że ten, kto porzuca swoje obowiązki wobec 

innych, aby troszczyć się tylko o siebie, jest egoistą wobec bliźnich i dlatego nie ma miłosierdzia dla 

swojej duszy. 
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16 Wcielajcie w życie moje nauki, abyście stali się silni i mieli spokój w waszym duchu i dobroć na 

waszych ustach, gdy ci, którzy was odrzucają i oczerniają, przyjdą do waszych drzwi. 

17 Jeśli będziecie aktywni w tym przygotowaniu, zobaczycie, że dzięki waszej modlitwie smutek, 

który mogli ukryć, wydostanie się z ich serc, jako dowód, że byli z Moimi uczniami. 

18 Jeśli natomiast próbujecie bronić Mojej nauki, odpowiadając ciosem na cios i obelgą na obelgę, 

zobaczycie, jak ludzie was pokonają i znajdą powody, by udowodnić, że nie możecie być Moimi uczniami 

z powodu waszego braku miłości i miłosierdzia dla bliźniego. 

19 Nie pozwól, aby sanktuarium, które zbudowałem w twoim sercu, zostało zniszczone przez 

niegodne myśli. Żyjcie w przebudzeniu, módlcie się, aby burze nie przyniosły wam upadku. 

20 Kiedy słyszycie proroków tego czasu, których nazywacie jasnowidzami, mówiących do was w 

swoich wizjach o niebezpieczeństwach i przewidujących nawiedzenia, wznieście wasze myśli ku Mnie i 

proście Mnie o siłę, by wytrwać, lub o światło, by uniknąć tego urwiska, i błagajcie o Moje miłosierdzie 

dla wszystkich waszych braci. 

21 Nadszedł czas modlitwy. Niech domy, które są w spokoju, modlą się za domy, które zostały 

zniszczone. Wdowy, które znalazły oparcie i pocieszenie, niech wspomagają swoimi myślami tych, którzy 

odrętwiali z bólu, żyją bez sensu i celu. 

22 Matki, wy, które cieszycie się, gdy widzicie siebie w otoczeniu swoich dzieci, pocieszcie tych, 

którzy stracili je na wojnie. Nie jest ważne, że twoje oczy widzą sukces. Niech wystarczy wam wasza 

wiara i chęć dzielenia bólu waszych braci i sióstr, abym mógł dać Mój pokój, Moje pocieszenie i 

pieszczotę, chleb i przebaczenie tym, za których się modlicie. 

23 Udzieliłem wam darów, abyście dzięki waszym zasługom mogli osiągnąć ziemię obiecaną. 

24 Zawsze będę wam pomagał w waszym wyposażeniu, abyście byli mocni i powstali jako dobrzy 

żołnierze w tej sprawie, gdy wybuchnie zamęt i gdy ludy powstaną przeciw ludom, a narody przeciw 

narodom. 

25 Dziś mówię do was: Witaj ziemski pielgrzymie, który już od jakiegoś czasu podążasz za Boskim 

Światłem! - O przemijający mieszkańcy tego świata, którzy jesteście tu dzisiaj i nie wiecie, dokąd jutro 

pójdzie wasz duch! Zaprawdę, powiadam wam: Nie śmierć was czeka, lecz życie wieczne, bo nie 

przewidziałem śmierci dla duszy. Chcę jednak, abyście w chwili Mojego wezwania byli jak wierne 

dziewice z Mojej przypowieści, które z płonącą lampą oczekują na przyjście czystego oblubieńca, abyście 

w chwili, gdy usłyszycie Mój głos wzywający was, zostawili za sobą kielich goryczy, który wypiliście na 

tym świecie, i aby w tej godzinie nikt nie mógł wam wyrwać tego, co prawie osiągnęliście z tak wielkim 

bólem. 

26 Tutaj oczy waszego ciała, zmęczone płaczem, zamkną się, podczas gdy oczy waszego ducha 

otworzą się na prawdziwe życie, gdy przekroczycie progi wieczności, gdzie wasz Ojciec czeka na was z 

nagrodą, którą wam obiecał. 

27 Jak wielu umarłych do życia w łasce powstało w tym czasie, gdy usłyszeli to słowo! Jak wielu 

słabych powstało pełnych sił! Jak wielu bojaźliwych i zrozpaczonych zostało napełnionych odwagą i 

znalazło pokój! 

28 Tłumy, które zapowiedziałem w pierwszych dniach tej manifestacji, to właśnie oni; "umarli" i 

potrzebujący, o których mówiłem, że przyjdą, to wy sami. 

29 W swojej samotności i w swoim rozgoryczeniu czekaliście dzień po dniu na moment, który 

przyniesie wam dobrą nowinę o Moim przyjściu. Zwabieni wieścią o Mojej obecności i Moich cudach, 

przyszliście pod cień drzewa, gdzie na was czekałem, i tutaj stajecie się uczniami Boskiego Mistrza. 

30 Przez pewien czas będę jeszcze z wami, abyście mogli odcisnąć Moje nauki na waszym duchu i 

nie popadać w profanacje lub cudzołóstwa. Chcę, aby wasze serce potwierdzało słowo, którego uczy was 

Mistrz poprzez uczynki miłości, gdy wasze usta zaczynają mówić o Mojej nauce. 

31 Uważajcie, aby nie zranić serca waszych braci i nie zgasić ich światła wiary, bo oto wśród tych 

tłumów są moi nowi uczniowie. Nie sprowadzajcie ich z tej drogi na manowce. Nie myślcie, że jesteście 

jedynymi, których będę używał w tym czasie. Wy będziecie nazywani "pierwszymi", a oni "ostatnimi". Ci 

też, zmęczeni wędrówką i cierpieniem, przyjdą i powiedzą do Mnie: "Ojcze, przychodzę do Ciebie 

wyczerpany". Żałuję, że nie spotkałem Cię wcześniej na mojej drodze życia. Oszczędziłbym sobie wielu 

cierpień i błędów". Ale powiadam wam, żaden liść z drzewa nie porusza się bez Mojej woli, a ci, którzy 
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tak do Mnie mówią, powinni wiedzieć, że nawet wśród Moich pracowników są tacy, którzy mówią Mi w 

sercu: "Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym był jeszcze wolny i mógł korzystać ze wszystkiego, co oferuje 

mi świat." To jest ten, który nie umiał korzystać z prób, które są lekcjami, jakie daje życie, ani nie potrafił 

pojąć znaczenia Mojego pouczenia. Dlatego jest słaby, a w swojej słabości wodzi siebie na pokuszenie. 

32 Któż mógłby ukryć przede Mną jakikolwiek zamiar lub jakąkolwiek swoją myśl - przede Mną, 

który mieszkam w sercu każdego człowieka? Nie dziwcie się więc, gdy wam powiem, że spośród was 

wyjdą ci, którzy was prześladują i usiłują zniszczyć to, co stworzyłem. Niektórzy z tych, którzy dziś 

nazywają siebie uczniami i pracownikami Pana, jutro powstaną przeciwko Mojej nauce i będą walczyć z 

tymi, których nazywali swoimi braćmi. Dlatego powiadam wam zawsze: Czuwajcie i módlcie się, abyście 

nie wpadli w pokuszenie. 

33 Niech każdy zadowoli się powierzonym mu darem i posłannictwem i nie wychodzi na ulice i 

prowincje, jeśli nie zostanie mu wskazany właściwy moment i nie zostanie pouczony o swoim zadaniu. 

Mówię wam o tym, ponieważ niektórzy uczą bez przygotowania, a są też tacy, którzy czynią się liderami, 

nie mając niezbędnego wyposażenia. Innym zaś, którzy uważają, że nie mogą wypełnić zadań, które im 

powierzam, mówię: Dlaczego uważacie za niemożliwe wypełnić to, co On wam powierzył, który wie, do 

czego zdolne jest każde z Jego dzieci? Jak myślicie, w jaki sposób powinno nastąpić Moje objawienie w 

tym czasie, a nie przez organ ludzkiego intelektu? 

34 Niektórzy zwątpili w Moją manifestację w tej formie i uznali, że nosiciel głosu jest oszustem. Ale 

wykorzystałem także tych, którzy zwątpili, powołałem ich i przygotowałem do wypełnienia misji, o której 

zwątpili, i dałem im dowody Mojej prawdziwości. 

Wielu z nich należało do Moich najlepszych głosicieli z powodu wiary i radości, z jaką potem 

pracowali. Kiedy zrozumieli, że boskie słowa wypływają z ich ust, zwrócili swe oczy ku mnie, aby 

błogosławić moje imię. 

35 Odtąd pełnią wolę Moją, a nie swoją, uznając, że kto na ziemi pełni swoją wolę, czyni to dla 

uwielbienia samego siebie i dlatego odchodzi ode Mnie. 

36 Mistrz mówi do ciebie: Dzisiaj to Moje Słowo was prowadzi, koryguje i poucza; po 1950 roku 

tylko wasze sumienie będzie was prowadzić. Przekazuj Moją naukę w pełnej czystości, ukaż Moje dzieło 

w pełnej jasności. 

37 Nie wezwałem was, abyście zginęli w tej bitwie; przeciwnie, chcę, abyście odnieśli zwycięstwo 

jako dobrzy żołnierze. Ale to zwycięstwo będzie zwycięstwem pokoju, który zasiałeś, zwycięstwem 

zdrowia, które przywróciłeś chorym, zwycięstwem światła, które rozpaliłeś w ciemnościach. 

38 Robotnicy, wy, którzy przychodzicie, aby pokazać mi swoją pracę, przyjmuję was. Przychodzicie 

z pól, które wam powierzyłem i pytacie Mnie: "Boski Mistrzu, czy moja praca, moje zmagania są miłe 

przed Tobą?". Ale Mistrz ci odpowiada: Jeszcze wasze dzieła nie są doskonałe, ani wy nie jesteście moimi 

uczniami. Widzę was jako małe dzieci, które bardzo kocham i przyjmuję spełnienie (waszego zadania), 

które mi przedstawiacie. Wasz duch prostuje się i stawia pierwsze kroki, czyni ciało uległym i daje 

posłuch Moim nowym naukom w obecnej epoce Objawienia. 

39 W Pierwszej Erze znaliście imię Jehowy i doświadczaliście Moich objawień na łonie ludu Izraela, 

do którego należeliście, a Ja wam mówiłem: "Oto droga"; a drogą, o której wam mówiłem, było Prawo. 

Potem przemówiło do was Moje Słowo, które stało się ciałem w Jezusie, i oświeciły was Moje 

przypowieści i Moje przykazania, a wraz z nimi powiedziałem wam: każdy, kto wypełnia przez miłość i 

przebaczenie bliźniego, jest na drodze Mojego Prawa. - A w dzisiejszych czasach 

Z czasem znów znajdujecie się na tej samej drodze do waszej ewolucji i macie ze sobą tego samego 

Boskiego Ducha, który was uczy i kieruje waszymi krokami. Przyszedłem jako jaśniejące światło, a każdy, 

kto się przygotuje, będzie mógł Mnie oglądać. 

40 Ludzkość nie wyruszyła w tym czasie, aby wypełnić Moje przykazania, ale Ja na nich czekam. W 

każdym czasie troszczyłem się o dusze, a jednak nie ofiarowaliście Mi owoców godnych Mnie. 

Ustanowiłem doskonałe prawa dla wszystkich istot, lecz dusza człowieka, która jest arcydziełem Stwórcy, 

nie udoskonaliła się. Chociaż nieustannie inspirowałem ją i doradzałem, nie słuchała swego Boga i nie 

była Mu posłuszna. 

41 Nie wykorzystaliście dobrze zdolności, którymi was obdarzyłem i przynosicie mi tylko ból. Jeśli 

jest w was ból, to dlatego, że naruszyliście Prawo. Choć zostaliście obdarzeni siłą, byliście słabi. 
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42 Chcę żebyście wiedzieli, że jesteście najbardziej uprzywilejowaną istotą wśród wszystkich 

stworzeń tego świata, która została obdarzona duszą i duchem. Dałem wam wolną wolę, abyście z własnej 

woli wybrali właściwą drogę, która prowadzi do Mnie. To nie jest kwiecista ścieżka, którą wam 

proponuję, ale modlitwa, pokuta i walka, a na tej ścieżce poprowadzi was wasze sumienie. 

43 Zbliża się czas, kiedy przyjdziecie do mnie jako duchy. Znajdujecie się w Trzeciej Erze, na 

szóstym etapie ewolucji, blisko progu tego doskonałego życia, które was czeka. Czy chcesz przyjść do 

mnie i cieszyć się pokojem, który obiecałem ci od pierwszych czasów? Wy wszyscy mówicie do Mnie: 

"Tak, Mistrzu, bo gorzki jest kielich, który pijemy, i ciężka jest nasza codzienna praca". Z każdym dniem 

twoja praca staje się coraz trudniejsza, a ty spotykasz się z brakiem zrozumienia ze strony swoich 

kolegów. Ale Moje Słowo, które jest balsamem, łagodzi wasz ból. Źródło łaski, któremu pozwoliłeś 

wyschnąć, tryska dziś na nowo, by dać ci siłę. 

44 Weźmy pod uwagę, że zbliża się rok 1950, a ludzie nie są zjednoczeni. Dwanaście tysięcy duchów 

z każdego plemienia nie jest jeszcze wyposażonych. Ale gdy nadejdzie ten rok, a wy nie pokażecie mi 

liczby, o którą was prosiłem, kto po tym czasie będzie mógł oznaczyć wybranych? Czy bedziecie ich 

oznaczac i wskazywac im ich przeznaczenie? - Nie, ludzie, tylko ja piszę niezatartymi literami zadanie, 

które należy do każdego ducha. 

45 Jakież jest we Mnie pragnienie, aby objawić Moje Dzieło w innych narodach! - Zbliża się czas, 

kiedy ta manifestacja musi być zakończona, a te usta nie będą więcej przemawiać w tej formie. 

46 To ja przemawiam w tym czasie, to ja pielęgnuję i przygotowuję dusze. Na ziemi bowiem nie ma 

mistrzów ducha. 

47 I tak jak te tłumy tutaj, które kiedyś były małe, teraz się rozmnożyły, tak i Ja zgromadzę Moich 

uczniów w innych narodach. 

48 Kiedy rozpoznajesz Moje ciągłe zmagania, mówisz do Mnie: "Mistrzu, jak wielkie jest Twoje 

dzieło, jak obfite jest Twoje słowo, ile miłości i mocy wlewasz w to samo! Serca się przemieniają, a 

chorzy zdrowieją, bo czują Twoją obecność." - Słuchajcie mnie do końca, abyście się o mnie dowiedzieli. 

49 Dałem się poznać duchowo we wszystkich narodach, jak jest napisane. Prorocy mówili: "W czasie 

wojny i ucisku przyjdzie Duch Święty, aby dać się poznać ludziom". Ludzkość szuka Mnie, tęskni za 

Moim Słowem, ale ich strach i zagubienie są tak wielkie, że nie udaje im się Mnie odnaleźć, choć jestem 

tak blisko nich. w niektórych miastach zburzono kościoły, księgi wrzucono do ognia, zwalczano wiarę, 

zaprzeczano świętym prawom, a w niektórych narodach wymazano Moje Imię z serc ich ludu. Jednak 

zapowiedziałem wam, że Królestwo Niebieskie znajdzie miejsce w sercach ludzi. Kto mógłby zniszczyć 

wewnętrzną świątynię, jeśli wiesz, jak ją zbudować w swojej duszy? Jakże wielka jest bitwa, która was 

czeka, ludzie! 

50 Wkrótce świat dowie się, że lud Izraela, wcielony w różne narody, powrócił na ziemię, a Ja zrobię 

z tego użytek. Ludzie dowiedzą się, że nie jesteście potomkami tego ludu we krwi, lecz w duchu, i tak jak 

w minionych czasach, jesteście świadkami Mojego przyjścia i Moich objawień. 

51 Wy, którzy Mnie reprezentujecie, będziecie nieść Moje przesłanie ludzkości. Posłałem was, 

abyście oświecali ziemię, abyście głosili dobro i dawali świadectwo prawdzie. Postawicie ducha ponad 

duszą i ponad ciałem i będziecie uczyć, że jest on waszym przewodnikiem. Wtedy cały materializm 

upadnie, a dusza powstanie ponownie i stanie się Moim uczniem. 

52 Zapominasz w tej chwili o swoich cierpieniach, aby myśleć o cierpieniach innych, bo wiesz, że w 

innych krainach ból wypełnia kielich ich mieszkańców, a ten ból dociera do Mnie, bo - jakież cierpienie 

może odczuwać dziecko, które nie dociera do Ojca? Ale ten ból oczyszcza i oświeca człowieka, sprawia, 

że czuje on ostrzegawczy sygnał sprawiedliwości i spowoduje, że powróci na "Drogę". Tylko ból zmusi 

go do refleksji i odzyskania zdrowia i spokoju, które utracił. 

53 Moja obecność i Moja miłość jest ze wszystkimi Moimi dziećmi w tej godzinie próby. 

54 Wśród powołanych w tym czasie są ci, którzy prosili Ojca o inny czas wolności, którego im 

również udzieliłem. A gdy nadszedł czas, aby zdali sprawę, zapytałem ich: "Co zrobiliście z wolnością, o 

którą Mnie prosiliście? 

Odpowiedz mi tylko: "Wykonaliśmy naszą wolę, a owoce, które zebraliśmy, są bardzo gorzkie". 

55 Powrócili oni do mnie zmęczeni, rozgoryczeni i obrzydzeni owocami, za którymi tak tęsknili - 

owocami trującymi i śmiertelnymi. 
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56 Pan czekał na nich. Wiedział, że muszą wrócić, a kiedy wrócili, zapytałam ich, czy nadal chcą iść 

drogą ziemskich przyjemności, czy też chcą nosić krzyż miłości Mistrza i naśladować Go, a oni 

powiedzieli mi sercem, że pójdą za mną do końca. 

57 Wszystkim wam mówię: Módlcie się, abyście mieli władzę nad waszymi ciałami. 

58 Podczas gdy wielka część ludzkości obecnie cierpi, ponieważ wśród ludzi nadal panuje prawo 

przemocy i panuje niesprawiedliwość, Ja zstępuję i pojawiam się duchowo wśród was, aby was pokrzepić, 

abyście się odnowili, zrozumieli Moje Boskie pouczenia i odtąd czynili doskonałe dzieła wśród ludzi. W 

tym celu zasadziłem Moje drzewa, którymi są wielkie i małe społeczności w różnych miastach, 

prowincjach i wioskach - drzewa, które dają cień wędrowcowi, który przychodzi długimi drogami i przez 

rozległe pustynie, i które dają głodnym owoce życia. Kochaj te drzewa, dbaj o nie przez swoje 

współczucie i gorliwość. Nie lash je jak gdybyś był wicher, bo widzisz niektóre pozbawione liści i innych 

starych, na ich gałęzie staną się nowe drzewa. Nie zapominajcie o dniu, w którym otrzymaliście pierwszy 

cień i zjedliście pierwszy owoc. 

59 Uznałem was za małe dzieci. Kiedy stawiacie pierwsze kroki jako robotnicy, powierzam wam 

najpierw małe pola, abyście nauczyli się siać. Te pierwsze pola to serca twoich bliskich, to twoi 

przyjaciele i twoi wrogowie. Dla każdego konkretnego przypadku podaję inspiracje. 

60 Wtedy, gdy burza nadciągnie na wasze pola, ludzie uznają was za mocnych w duchu, a gdy 

przyjdzie czas żniw i zbiorów, z radością w sercach przeniesiecie zebrane ziarno do spichlerza Ojca - 

właśnie to ziarno, które w przyszłości będzie waszym pokarmem na wieczność. 

61 Już od dłuższego czasu Mistrz wzywa was do siania na Jego polach, ale niektórzy byli głusi i 

odrzucali pierwsze wezwanie. Jednak Ojciec nadal czeka na nich, bo wiedział, że na drugie wezwanie 

będą spieszyć w pełnym skruchy i prosić o przebaczenie. 

62 Aby uwierzyć i pójść za Mną, niektórzy prosili Mnie jako dowód na zdrowie i pokój wewnętrzny, 

którego nie znaleźli na ziemi, a kiedy ci wyzdrowieli i zobaczyli pokój panujący w ich domach i życiu, 

powiedzieli Mi: "To Ty, Ojcze!". 

63 Błogosławiony ten, kto rozpoznaje dzieła, które wyznaję w każdej chwili na jego drodze, bo 

przynosi radość swemu Ojcu. Biada temu, kto wątpi lub nie ufa, bo czuje się opuszczony, zagubiony i 

słaby. 

64 Słuchajcie, uczniowie: W Drugiej Erze Jezus wypłynął pewnego dnia łodzią w towarzystwie 

swoich uczniów. Morze było spokojne, a ci ludzie rozkoszowali się słowami Mistrza. Potem Jezus zasnął, 

ale kiedy morze zaczęło się pienić i groziła burza, Jezus nadal spał. Przez kilka chwil łódź była igraszką 

fal, a strach ogarnął te serca do tego stopnia, że zbudzili Mistrza przerażonymi głosami, mówiąc do niego: 

"Panie, ratuj nas; giniemy!". Wtedy Jezus, patrząc z miłością na nich, wyciągnął rękę przeciwko falom 

wody, które natychmiast się uspokoiły, a zwracając się do swoich uczniów, skarcił ich zwątpienie 

słowami: "O wy małej wiary!". 

65 Czasami widzę także ciebie, słabego w wierze. Często wystarczy, że zabraknie chleba na twoim 

stole, albo że bramy do pracy zamkną się na krótki czas, a zwątpienie ogarnia cię i zapominasz, że 

płyniesz w łodzi z Jezusem, który też mówi do ciebie: "O ludzie małej wiary!". 

66 Kiedy obsypuję cię darami łaski, wierzysz we mnie, ale kiedy cię testuję, wątpisz. 

67 Nie myślcie, że mógłbym zesłać wam ból, bo nie ja go stworzyłem. Jest to ziarno zrodzone z serca 

człowieka, z którego korzystam, aby jego owoce mogły go obudzić i oświecić. Albowiem Ja jestem Tym, 

który sprawia, że z tej właśnie ciemności wychodzi światło. 

68 Jakże wielu jest takich, którzy w bólu swoich prób nazwali mnie niedoskonałym i 

niesprawiedliwym Bogiem, nie zdając sobie sprawy, że cierpienie, które zbierają, sami zasiali, i że tylko 

dzięki temu stają się czyści i wolni od ciężaru długów. 

69 Kiedy ludzkość pozbędzie się bólu? Kiedy ich wojny i ich grzechy dobiegną końca? Mój głos, jak 

dzwon, mówi do dusz w tym czasie: Obudźcie się! Powstań! Słuchajcie waszego sumienia, abyście mogli 

kroczyć drogą Prawa z uległością i cichością. Obiecuje się wam czas pokoju i łaski, w którym zniknie ból 

i łzy. 

Ale najpierw trzeba będzie walczyć i wytrwać w dobru. 

70 Gdy wszyscy ludzie postanowią wprowadzić ten ideał w życie, zniknie zamieszanie Babel, które 

utrzymuje się w tych czasach, a zamiast tego wszystkie narody obejmą się nawzajem jak bracia. 
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Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 59  
1 Witajcie wszyscy w Mistrzu! - Którzy z was są uczniami? Którzy z was są uczniami dzieci? Nie 

wiesz. Jest wielu takich, którzy myślą, że są już mistrzami, a jednak widzę, że nie zrozumieli nawet 

pierwszej lekcji. Inni jednak czują się niezdolni do nauczania i zamykają usta, choć mogliby już zacząć 

nauczać swoimi słowami i swoimi dziełami. 

2 Przez cały czas ograniczałam siebie, aby być odczuwaną i rozumianą przez mężczyzn. Gdyby w 

owej Drugiej Erze, przy Moim Objawieniu, przyszedłem jako Chrystus - jako Bóg, a nie jako człowiek, 

ludzie słusznie zarzuciliby Mi, mówiąc: "Panie, nie możemy brać Cię za przykład, bo Ty jesteś Bogiem, a 

my ludźmi". 

3 Teraz przyniosłem wam nowe nauki. Jeszcze raz otworzyły się dla ludzkości drzwi do Mojej 

ukrytej mądrości i chcę, aby to było powodem do radości dla Mojego ludu. 

4 Wśród ludzi są tacy, którzy mówią do mnie w swoich sercach: "Jeśli tak bardzo nas kochasz - 

dlaczego tak bardzo cierpimy? Dlaczego zesłałeś nas na ziemię, abyśmy cierpieli?". - Przebaczam ci twoje 

bluźnierstwo, gdyż wypływa ono z twojej niewiedzy, i mówię ci, że to twoje przewinienia i upadki 

stopniowo pozbawiły cię (dobrych) darów i przymiotów, i że z tego powodu, choć jesteś bogaty duchem, 

pozostałeś bez cnoty. Dlatego musicie teraz nabyć zasługi, aby posunąć się naprzód na waszej ścieżce 

rozwoju. Dlatego otwieram wam moją najskrytszą komnatę serca, nie czyniąc różnicy między ludźmi, aby 

każdy mógł z tej łaski zaczerpnąć to, czego czuje, że brakuje jego duszy, czy to pokoju, światła, czy siły. 

Ale nie zapominajmy, że jest to tygiel bólu, w którym duchy rosną w siłę, a zasługi są nabywane, aby 

osiągnąć większe wzniesienie. Mówię do was z wysokości góry, a według wewnętrznego wzniesienia 

każdego z was, powstaniecie i zbliżycie się do Mnie. Gdy mnie wysłuchacie, zejdziecie znów do ziemskiej 

doliny, gdzie jeszcze mieszkacie - ale nie do otchłani, którą człowiek stworzył przez swoje grzechy. 

5 Dolina, o której do was mówię, to harmonia z tym, co duchowe, której jeszcze nie osiągnęliście. - 

Każdemu duchowi zostało powierzone ciało jako środek do manifestowania się w tym materialnym 

świecie. W tym ciele, które jest arcydziełem Mojej mądrości, znajduje się mózg, w którym przejawia się 

inteligencja, oraz serce, z którego emanują cnoty i szlachetne uczucia. 

6 Wielu znalazłem w otchłani ruiny i do nich zstąpiłem, aby ich uratować. Moja miłość do upadłych 

sprawiła, że posłuchali Mojego miłującego głosu, który powiedział im: "Gdzie jesteście, Moje dzieci?". 

7 "Oto światłość Moja, pójdźcie za Mną!". 

8 W pierwszym czasie, gdy wasza wiara stała się zamglona, Moje dzieci nie rozumiały już języka 

własnego sumienia, konieczne stało się, aby Ojciec przyszedł do nich i powiedział im: "Weźcie ten 

kamień, w którym wyryte jest Moje Prawo. Nie zapominajcie, że to wam wskazuje drogę, która prowadzi 

na szczyt góry, gdzie na was czekam. I przysięgali na widok tego kamienia, w którym wyryte było Moje 

Prawo, wyruszyć i iść do celu swego przeznaczenia. - Lecz czasy mijały, a gdy szli, pojawiały się 

utrapienia i nawiedzenia, które w miarę upływu czasu stawały się coraz większe. Wtedy oni podnieśli 

swoje twarze i swoje głosy do Ojca i powiedzieli: "Nie rozumiemy Cię". Przez długi czas zmagaliśmy się i 

błądziliśmy, nie widząc końca naszej wędrówki, ani nie osiągnęliśmy pokoju, który obiecałeś naszym 

sercom." 

9 Ludzie wpadli z powrotem w ich nieposłuszeństwo, ale Ojciec szukał ich na nowo i zbliżył się do 

nich jeszcze bardziej, aby mówić do nich jako Ojciec i jako przyjaciel. Ci jednak nie rozpoznali Go i rzekli 

do Niego: "Nie możesz być naszym Bogiem, bo On zawsze był na wysokościach". 

10 Powodem tego było to, że On przyszedł do nich jako doskonała prawda, podczas gdy ludzie 

szukali prawdy według swego upodobania i dlatego, pełni oburzenia, doprowadzili Boskiego Człowieka 

do egzekucji. Ten Człowiek, który był całą mocą i mądrością, nie dał ludziom tego, czego żądali w swoim 

braku zrozumienia. On był czysty, a tylko czyste i doskonałe uczynki mogły od Niego pochodzić. Jednak 

nawet ze śmierci powstał do życia i w ten sposób zamanifestował, że Autor wszystkich stworzonych 

rzeczy nie mógł umrzeć. A kiedy Pan poszedł na nowo do swego królestwa, na górę doskonałości, ludzie 

wyznali, że ten, który był z nimi, był sam Bóg, bo jego dzieła i cuda były poza możliwości człowieka. 

Pamiętali, że On powiedział, iż On jest Drogą, a ponieważ pragnęli dostać się na wysokość góry, gdzie 

mieszkał Pan, wyszli z otchłani (zatracenia) na płaszczyznę życia, gdzie zobaczyli Światło, które pomogło 

im kontynuować podróż. Ale droga była pełna cierni. 
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Wtedy przypomnieli sobie, że ich Ojciec jest Miłością ponad wszystko, i że On dał im znać, że wróci 

do nich, gdy ich ból był bardzo wielki, więc zaczęli prosić swego Pana z głębi serca: "Ojcze, dlaczego nie 

przychodzisz? Ty jesteś miłością i przebaczeniem - dlaczego nas ukarałeś?". I oni przewidzieli czas, kiedy 

ich Pan zejdzie z góry po raz trzeci. 

Gdy przyszedł do nich, zapytał ich: "Czego pragniecie ode Mnie?". A oni odpowiedzieli Mu: "Ojcze, 

wybaw nas!". Wtedy Pan zapytał ich: "Czy wyjdziecie z otchłani? Przekrocz ziemskie niziny i wejdź na 

górę, ożywiana jedynie Moim głosem, który jest jedyną rzeczą, której powinnaś słuchać w tym czasie." 

Niektórzy wątpili, ponieważ nie widzieli swojego Ojca w obecności człowieka. Inni jednak wierzyli, 

że głos, który słyszeli, pochodził od ich Pana. Powstali oni pełni wiary, aby kontynuować swoją podróż, 

prowadzeni przez Boskie natchnienie, które było światłem na ich drodze. 

11 Uczniowie, wy jesteście tymi. Ale zaprawdę, powiadam wam, nie posłałem nikogo, aby żył w 

otchłaniach. Posłałem was, abyście żyli w ziemskiej dolinie łaski, abyście stamtąd mogli wstąpić do 

mieszkania waszego Ojca. To ludzie, którzy otworzyli przed swoimi stopami otchłanie, w które wpadają. 

Teraz pytam was: Czy wierzycie, że z tym słowem, które wam dałem przez pośrednictwo ludzkiego 

umysłu, możecie wejść do Królestwa Niebieskiego? Czy jesteś przekonany, że znajdziesz zbawienie, jeśli 

wierzysz i praktykujesz to, co słyszysz? 

12 Błogosławiony, który wierzy w to słowo i w to objawienie, albowiem on osiągnie szczyt góry. 

Jednak temu, kto nie wierzy, mówię, że będzie to trzeci raz, kiedy się mnie zaprzecza, albo mnie nie 

rozpoznaje. Kto bowiem raz uwierzył we Mnie, musi Mnie zawsze rozpoznawać, bo "smak" i istota 

Mojego Słowa nigdy się nie zmienia. 

13 Tych, którzy wątpią, zostawię tam, gdzie są dzisiaj, aby mogli się przebudzić sami. Gdybym nie 

pozwolił ludziom znać konsekwencji ich działań, czy mogliby wiedzieć, kiedy działali dobrze lub źle? 

Sumienie przemawia do nich odnośnie wszystkich ich uczynków, aby pokutowali za swoje złe uczynki i 

wypełniali Moje Prawo swoimi uczynkami miłości, które mówi im: "Miłujcie się wzajemnie!". 

14 Chrystus powiedział kiedyś do ludzi, którzy źle Go oceniali: "Będziecie musieli poczekać, aż 

przyjdę ponownie!". Dlatego dzisiaj, kiedy jestem znowu z wami, wzywam was, aby powiedzieć wam, 

żebyście wyszli z otchłani i poszli moimi śladami. 

15 Co Ojciec zrobi z tymi, którzy zwątpili w Jego obecność przez cały czas? Poddaje je wielkim 

próbom i dotknąć najbardziej wrażliwe struny ich serc, tak, że wiara, miłość i pragnienie, aby służyć Mu 

może obudzić się w nich. Zaprawdę powiadam wam: W każdej ciemności będzie światło i pokój tam, 

gdzie długo były tylko westchnienia bólu. 

16 W każdym sercu odkrywam inną koncepcję Mojej Boskości. Mogę wam powiedzieć, że w wierze 

każdego z was znajduję innego Boga. Wynika to z różnego stopnia rozwoju, w jakim każdy z nas się 

znajduje. 

17 Jeszcze raz pokażę wam "górę". Ponieważ jest ona niewidoczna dla waszego ciała, ukazuję ją 

oczom waszej wiary. Na górze Synaj dałem wam światło w Pierwszej Erze, a na górze Tabor 

przemieniłem się w Drugiej Erze, aby dać wam znaki Mojej Boskości. 

18 Chcę was widzieć jako tych, którzy wierzą w Moje trzecie przyjście. Powiedziałem wam, że kto 

chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje aż na szczyt góry. Ale już wiesz, że 

droga Jezusa jest drogą pokory, ofiary i była naznaczona krwią aż do Golgoty. Wiecie, że prześladowały 

mnie oszczerstwa, mściwość, pogarda, niewiara i zazdrość. Ale powtarzam wam: Kto chce iść za Mną, 

niech weźmie krzyż swój i idzie w ślady Moje. 

19 Dlaczego się boisz? Nie wymagam od was niczego niemożliwego, ale tylko tego, abyście szczerze 

się modlili, abyście praktykowali czynną miłość i abyście wyrzekli się tego, co jest zbędne. Czy jest w tym 

coś niemożliwego? - Gdyby duchowość panowała wśród ludzi od początku, nie przyjąłbym cielesnej 

postaci na tym świecie, a ludzie, z pomocą natchnienia, sumienia i daru objawienia, osiągnęliby królestwo 

obiecane duchowi. 

20 Po 1950 roku Mój duch nie będzie się już przejawiał ludziom w znaczący sposób. Z wysokości 

góry, gdzie mieszkam, będę widział, jak krok po kroku wspinacie się, aż dojdziecie do Mnie. 

21 Jesteście wędrowcami, którzy przybyli w poszukiwaniu waszego zbawienia, w nadziei znalezienia 

prawdy. Niosłeś na swoich barkach ciężki krzyż i szukałeś pomocnika, który pomógłby ci go nieść. Ale 

jeśli tu zostaliście, to dlatego, że znaleźliście to, czego szukaliście. 
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22 Któż, przyjąwszy to słowo z prawdziwą duchową rozkoszą, mógłby opuścić swego Mistrza? Kto 

mógłby zbłądzić z powodu niewiedzy? Któż mógłby mi powiedzieć, że niczego się ode mnie nie nauczył? 

23 Kto nie otrzymał tej Boskiej nauki z prawdziwą miłością i prawdziwym zainteresowaniem, aby ją 

studiować, tego nie mogę nazwać Moim uczniem, lecz tylko Moim dzieckiem. 

24 Nie karmiłam nikogo osobno, ani nie zostawiałam go na dworze. Wszystko zastawiłem przy Moim 

stole, a przy nim po równo rozdzieliłem chleb i wino. 

25 Chcę, abyście wszyscy stali się robotnikami na Moich polach, ale robotnikami wyposażonymi i w 

pełni oddanymi swemu zadaniu; którzy wiedzą, jak uprawiać Moje ziarno i nie pozwolą, aby gryzący 

robak wtargnął na ich pola, pochylony nad owocem, aby go pożreć. 

26 Uczniowie, przestudiujcie tę lekcję, abyście mogli zapytać swoje sumienie, czy jesteście wytrwali 

na tej drodze, czy rozumiecie pouczenie, czy możecie już nazywać siebie robotnikami w winnicy Mojej. 

27 Moje miłosierdzie zostało ci objawione. 

Nikogo nie pytałem o jego czyny, zanim zaczął pracować na mojej drodze, i zaprawdę powiadam wam: 

Wśród tych, którzy idą za Mną, jest i ten, który splamił swą rękę krwią swego brata. Nikt na ziemi nie 

mógł przekształcić tego złoczyńcy w dobroczyńcę, oprócz mnie. To Moje przebaczenie i Moje słowo 

miłości odkupiło go i obudziło szlachetne uczucia, które drzemały w jego sercu. 

28 Jeśli wezwałem niektórych, którzy byli w więzieniach, aby zasiedli przy Moim stole i utworzyłem 

z nimi nową społeczność uczniowską, niech nikt nie potępia tego działania. Bo zaprawdę, nie przyszedłem 

uzdrawiać zdrowych ani zbawiać sprawiedliwych. Przyszedłem szukać tych, którzy mnie potrzebują - w 

tym objawia się moje miłosierdzie. Przyszedłem, aby z kożucha uczynić pożyteczny element - w tym 

ukazuje się Moja moc. 

29 Tylko czysty możesz przyjść do mnie, i tylko wtedy, gdy oczyścisz swoje serce, możesz mnie 

przyjąć. Czy może nie zasługuję na taką ofiarę z Twojej strony? Widzę, że kiedy macie przyjąć w swoim 

domu osobę, którą uważacie za ważną, czyścicie i sprzątacie wszystko, aby uczynić się godnymi tej 

osoby. 

30 Czy nie uważacie za słuszne, abyście każdego dnia, gdy wybije świt, poświęcali czas na 

przygotowanie i wewnętrzne oczyszczenie się, aby nosić mnie w swoim sercu? 

31 Mówię do was w prosty sposób, ponieważ jesteście prostego umysłu. Gdybyście byli bogaci na 

ziemi, nie słuchalibyście mnie. Nie szukam odświętnych szat ani pałaców wśród ludzi. Zapytajcie 

jasnowidzów o duchową wspaniałość, która otacza waszego Mistrza, a zrozumiecie, że nic na świecie nie 

może się z nią równać. 

32 Słuchajcie głosu tych proroków, którzy będą tymi, którzy często będą was prowadzić poprzez 

swoje objawienia. Dajcie wiarę ich słowom, wiedząc, że w tym czasie posługuję się najmniejszymi - tym, 

co uważacie za zbyt niedoskonałe, by otrzymać łaskę Mistrza. 

33 Znajduję twoje serce wypełnione pokojem, bo jestem z tobą. 

34 Przychodzę, aby z wami rozmawiać i dać wam Moją naukę. W tym czasie nie stałem się 

człowiekiem na ziemi i nie szukałem cienia palmy, aby stamtąd przemawiać do ludzi, a Moja stopa nie 

dotknęła prochu ziemi. 

35 Uczę was doskonałej miłości do waszego Stwórcy. Czyż nie jestem godzien, byś mnie tak kochał? 

36 Ślad, który zostawiłem wam w Drugiej Erze, służył do uczynienia braćmi tych, którzy żyli jako 

wrogowie, i do duchowego wywyższenia tych, którzy już wiedzieli, jak żyć jako bracia. Dzisiaj, ponieważ 

nie widzicie Mnie fizycznymi oczami, Moją wolą jest, abyście widzieli Mnie spojrzeniem wiary. Ale 

wśród was jest wielu, którzy wierzą tylko w to, czego dotykają ich ręce, i którzy wątpią we wszystko, co 

jest poza wzrokiem i zrozumieniem. To oni mówią do Mnie: "Ojcze, dlaczego nie czynisz cudów, jak w 

minionych czasach, abyśmy w Ciebie uwierzyli?". - Zaprawdę powiadam wam, że czas minął, a jeśli 

twierdzicie, że wierzycie we Mnie i uznajecie Mnie - dlaczego chcecie cudów? Wierzcie z powodu wiary! 

37 Zjednoczcie Moje Słowo z tamtego czasu z tym dzisiejszym. Porównaj jego istotę, a przekonasz 

się, że jest taka sama. Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Drzewo poznaje się po jego owocach". 

Pozwól, aby Moje Słowo przeniknęło twoje serce, aż dotrze do Ducha Świętego, który powie ci, od Kogo 

pochodzi to Słowo. 

38 Chyba że pozwolisz Duchowi przetestować smak tego owocu, jak śmiesz zaprzeczać, że to Ojciec 

mówi do ciebie? 
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39 Dlaczego niektórzy, choć nie rozumieją Mojego dzieła, nie mogą się ode Mnie odłączyć? Bo to ich 

duch przekonał się o Mojej obecności. Dlaczego inni, którzy wciąż wątpią, nie słuchają mnie ani razu? 

Ponieważ, chociaż noszą w sercu wątpliwości, duch ich powstrzymuje, ponieważ rozpoznaje prawdę. Jeśli 

te serca wytrwają, ich ciemne wątpliwości znikną. 

40 Wy, którzy czujecie się nasyceni Moim słowem, nie odchodźcie na pustynię (świata) i nie 

gromadzcie tylko dla siebie pokarmu, który wam dałem. Wezwałem was, abyście zaspokoili swój głód i 

abyście potem mogli to samo uczynić swoim braciom, głodnym. 

41 Teraz, gdy dusza twoja otrzymuje światło przez to słowo - niechaj się udziela, chce mnie poznać, 

chce wiedzieć, kim jest Ten, który ją oświeca, chce znać drogę, która prowadzi ją do celu jej 

przeznaczenia. 

42 Błogosławieni ci, którzy zrywają łańcuchy niewoli, które wiążą ich ze światem, aby być ze Mną. 

Błogosławieni, którzy pokonują słabości do rzeczy zbędnych i ludzkich namiętności, aby zachować 

czystość umysłu i serca, bo Moje Słowo padnie jak ziarno na żyzną ziemię. 

43 Nie myślcie, że osiągnęliście doskonałość, ponieważ usłyszeliście mnie w tym czasie. Musicie 

podjąć wielki wysiłek na drodze i wprowadzać w czyn Moje nauki, aby osiągnąć tę doskonałość przez 

wasze dzieła miłości. 

44 Tu na ziemi wasz duch nie osiągnie swego największego wzniesienia, dlatego mówię wam: Nie 

uważajcie tego życia za jedyne, ani nie patrzcie na swoje ciało, jakby było wieczne. Zaprawdę powiadam 

wam, ta materia ciała, którą tak bardzo kochacie, jest tylko waszym krzyżem. 

45 Chwyć Moje słowo, uświadom sobie, że w jego prostocie jest Moja istota, która jest życiem, 

uzdrowieniem i pokojem. Mężczyźni potrafią przemawiać do ciebie elokwentnymi słowami. Ale dać wam 

esencję życia, którą zawiera Moje proste Słowo, nigdy nie będą w stanie. 

46 Dziś słyszę, jak mężczyźni mówią o prawie, sprawiedliwości, pokoju, równości i braterstwie. Ale 

zaprawdę, powiadam wam, gdzie nie ma miłości, tam nie będzie ani prawdy, ani sprawiedliwości, a tym 

bardziej pokoju. 

47 Gdy mówię wam o miłości, mam na myśli Boską więź, która łączy wszystkie istoty. Nie mam na 

myśli miłości w takim rozumieniu, w jakim rozumieją ją mężczyźni. Gdzie jest egoizm i namiętności 

bazowe, tam nie ma prawdziwej miłości. Miłuję zarówno tego, kto się mnie wypiera i rani, jak i tego, kto 

mnie uznaje i czci swoimi dziełami. 

48 Gdy jedni są szczęśliwi, bo wiedzą, że są przeze mnie kochani, a inni są im obojętni, wtedy mój 

ojcowski płaszcz nadal obejmuje wszystkich, bo miłość jest niezmienna. 

49 Nikt nie może przeszkodzić Mi w kochaniu ciebie, tak jak nie może przeszkodzić słońcu w 

wysyłaniu ci swego światła. Nie zapominajcie jednak, że Ja jestem także Sędzią i że nikt nie może 

zapobiec ani uniknąć Mojego wyroku, tak jak żaden człowiek nie może sam z siebie powstrzymać sił 

natury, gdy są one rozpętane. 

50 Postępujcie według Mojego Prawa, a zrozumiecie, że Moja sprawiedliwość jest nieubłagana. 

Wypełniajcie Moje polecenia, a będziecie odczuwać pokój nawet w burzach życia. 

51 Ludzkość jest podzielona, ponieważ nie rządzi się jednym prawem. Każdy naród ma swoje własne 

prawa. Każdy naród kieruje się inną doktryną, a kiedy wejdziecie do domów, (zobaczycie, że) wszyscy 

ojcowie również kierują swoimi dziećmi w różny sposób. 

52 Objawiłem człowiekowi dar nauki, którym jest światło. Jednak człowiek stworzył ciemność z nim, 

i spowodował ból i zniszczenie. 

53 Ludzie myślą, że są na szczycie ludzkiego postępu. Na to ja ich pytam: Czy masz pokój na ziemi? 

Czy w domach panuje braterstwo między mężczyznami, moralność i cnota? Czy szanujesz życie swoich 

bliźnich? Czy masz szacunek dla słabych? - Zaprawdę powiadam wam, gdyby te cnoty były w was 

obecne, posiedlibyście najwyższe wartości życia ludzkiego. 

54 Zamęt panuje wśród ludzi, ponieważ wynieśliście na piedestał tych, którzy doprowadzili was do 

ruiny. Dlatego nie pytaj, dlaczego przyszedłem do ludzi, i powstrzymać się od osądzania, że objawia się 

poprzez grzeszników i ignorantów, bo nie wszystko, co uważasz za niedoskonałe jest tak. 

55 Człowiek jest najdoskonalszą rzeczą, jaka istnieje na świecie. W nim jest podobieństwo do 

Stwórcy. Ma w sobie Trójcę Świętą, którą odnajdujecie w waszym Bogu: Duch, dusza i ciało, trzy 

potencje, które zjednoczone tworzą doskonałą istotę. 
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56 Ciało mogłoby istnieć bez ducha, wyłącznie dzięki ożywionemu życiu cielesnemu, ale nie byłoby 

wtedy istotą ludzką. Posiadałby on duszę, lecz nie miałby głosu sumienia ducha, przez co nie mógłby 

kierować samym sobą, ani nie byłby najwyższą istotą, znającą prawo przez ducha, odróżniającą dobro od 

zła i otrzymującą wszelkie Boskie objawienie. 

57 To jest Światło Trzeciej Ery. Ale sprawdźcie tego, który mówi, że to nie Bóg mówi do was, ale ten 

człowiek tutaj. Zaprawdę powiadam wam, dopóki Mój Boski promień nie oświeci jego umysłu, nie 

będziecie w stanie wydobyć z niego słów duchowej wartości i prawdy, nawet jeśli zagrozicie mu śmiercią. 

58 Nie ma nic dziwnego w tym, że tak jak duch używa swego ciała do przemawiania i ogłaszania się, 

tak samo odłącza się od niego na krótki okres czasu, aby pozwolić Ojcu wszystkich duchów na ogłaszanie 

się w jego miejsce: Bóg. 

59 Przychodzę do was, bo nie wiecie, jak przychodzić do Mnie, i uczę, że najmilszą modlitwą, która 

dociera do Ojca, jest ta, która wznosi się z waszego ducha w ciszy. To właśnie ta modlitwa przyciąga Mój 

promień, przez który mnie słyszycie. To nie pieśni i słowa podobają się Mojej Boskości. 

60 Bardziej niż cnotliwych szukam wśród was potrzebujących, nieświadomych, grzeszników, aby 

objawić wam moje miłosierdzie i przemienić was w moich uczniów. 

61 W tym czasie muszę oczyścić waszą duszę i ciało z wszelkich plam, abyście mogli osiągnąć 

prawdziwe wywyższenie. 

62 Słyszę zarówno tego, który wie, jak wznieść się w czystej formie, aby mnie wzywać, jak i tego, 

który w swojej ignorancji szuka mnie poprzez najbardziej niedoskonały kult. Okrywam ich wszystkich 

Moim płaszczem miłości. 

63 Wy, którzy mnie słuchacie w tym czasie, nie wierzcie, że jesteście na szczycie uduchowienia, 

ponieważ jeszcze wiele wam brakuje do osiągnięcia tego stopnia rozwoju. Nie wierzcie też, że jesteście 

małymi dziećmi lub początkującymi w Moim Prawie, bo chociaż stawiacie pierwsze kroki w tej Trzeciej 

Erze, byliście również uczniami Pana w minionych czasach. 

Kiedy twój duch usłyszał Mnie w tym czasie, zadrżał, a potem, studiując Moje Słowo, stopniowo 

zrozumiał, jakiej czci oczekuje Ojciec od Swoich dzieci. 

64 Jeśli, choć idziecie za mną, nie jesteście wolni od prób na tej drodze, to po prostu dlatego, że nie 

dotarliście jeszcze do mieszkania Ojca, gdzie On czeka na was, abyście odczuli prawdziwy pokój i 

doskonałe szczęście. 

65 Teraz mówię do was: Nie znużcie się, nie cofajcie się przed cierniami i przeszkodami. Módlcie się, 

a poczujecie mnie blisko i przekonacie się, że jestem dobrym towarzyszem waszej podróży. 

66 Nie rozpaczajcie, ani nie bądźcie jak materialiści, którzy widzą tylko to, co materialne życie im 

przedstawia. 

67 Każdy, kto zbłądził, musi cofnąć swoje kroki i wrócić do punktu wyjścia, aby odnaleźć spokój 

ducha. 

68 Konieczne jest byście zrozumieli do czego was powołałem w Trzeciej Erze, byście znali swoją 

odpowiedzialność i swoje zadanie. Będziecie bowiem odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za 

liczbę tych, którzy zostali wam powierzeni. 

69 Dlaczego się boisz? Czy "miłujcie się wzajemnie" oznacza ofiarę? Czy nie widzicie, jak płaczą 

wasi bracia w narodach? 

70 Wojna rozpostarła swój płaszcz nad wieloma narodami ziemi, a to spowoduje, że głód, zaraza i 

śmierć również zostaną uwolnione. 

71 Nie zostawiajcie otwartych drzwi dla wojny, bo ona wejdzie jak złodziej i zaskoczy was. 

Czuwajcie i módlcie się! 

72 Chwasty zostaną wyrwane z korzeniami z ludzkich serc, a dobre nasienie zostanie zachowane, aby 

wraz z nim uformować nową ludzkość. 

73 Wielu mężczyzn i kobiet, z powodu tak wielkiego bólu i zniszczenia, zaczyna tęsknić za Moim 

Prawem, Moim Słowem i Moim pokojem. Nie wiedzą jednak, gdzie skierować swoje kroki, aby mnie 

odnaleźć. Czy nie sprawiłoby wam radości przyjść do nich w tych chwilach i móc im powiedzieć: "To jest 

droga, tu jest Boski Mistrz". 
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74 Rozpoznajcie, jak grzebiecie w każdej stronie nauki, którą wam daję, nie rozumiejąc celu, jaki ona 

ma. 

75 Ja jestem Księgą, Słowem i Światłem. Czy możesz mi zaprzeczyć, ukrywając prawdę? 

76 Błogosławię cię, ponieważ przygotowałeś swoje serce jako sanktuarium. Pola, którymi są wasze 

serca, otworzyły swoje wnętrza, aby otrzymać rosę Mojej łaski, która sprawi, że ziarno Mojego Słowa 

wykiełkuje. 

77 Przy Moim stole nikt nie był obsługiwany lepiej niż inni, nikt nie był faworyzowany ani poniżany. 

To ludzie, którzy kochają mnie w różny sposób: niektóre z żarliwością, z wytrwałością, i z wiarą; inni z 

zimna, z odrzuceniem, i z niestałością. Jeśli wszyscy ludzie, którzy szukają pokoju, znajdą go we Mnie, 

zrozumieją, że Słowo Chrystusa i Jego obietnice mają życie wieczne, i że kto mnie znajdzie w tym czasie, 

nigdy się ode Mnie nie odłączy, ponieważ duch wcielony w tym czasie osiągnął wysoki rozwój, który jest 

doświadczeniem i światłem. 

78 Zostawiam was jako pochodnie wśród ludzkości. Przez wasze uczynki wiara zostanie rozpalona w 

wielu sercach. Uważaj na swoje czyny, słowa, a nawet myśli! 

79 Nigdy nie pozwól, aby twoja lewa ręka wiedziała, co robi twoja prawa, wtedy ziarno twojej 

miłości będzie obfite i owocne. 

80 Co uczyniliście z nauką Mistrza? Nadal nie widzę twojego odnowienia. Ale nie czekajcie, aż Moja 

sprawiedliwość dotknie wasz świat, aby was skłonić do pracy na rzecz pokoju. 

81 Ponieważ z góry czujecie, że jest wam wybaczone, nie wolno wam nadużywać tego wybaczenia. 

82 Dwa minione okresy czasu (Pierwszy i Drugi Czas) minęły bez wypełnienia przez waszego ducha 

swego przeznaczenia w wierności. Dzisiaj pojawiła się przed nim nowa możliwość, aby dzięki swoim 

zasługom mógł zalać ziemię pokojem, a nędza i ból mogły z niej uciec. Jest to okazja, abyście swoim 

przykładem wpoili sercom waszych braci, aby odłączyli się od wad, od zła i przez odnowienie odzyskali 

zdrowie duszy i ciała. 

83 Zaprawdę powiadam wam, jeśli zbliżycie się do wypełnienia waszego zadania w tym czasie bez 

czuwania* i modlitwy, to zobaczycie powierzchnię ziemi pokrytą trupami. 
To biblijne wyrażenie ma znaczenie nie tylko duchowej czujności, ale przede wszystkim wstawiennictwa za innych, 

za świat i poczucia odpowiedzialności za niego. 

84 Zrozumcie, ludzie, że nigdy nie zostaliście wysłani na Ziemię po to, żeby być obojętnymi na to, co 

dzieje się w ludzkości. 

85 Czuwajcie i módlcie się, nie oczekujcie, że ten rok przyniesie wam pociechy. Są to czasy walki, 

regeneracji i refleksji. 

86 Nie pozbawiajcie się moich darów, bo bylibyście wtedy jak pariasi na ziemi. 

87 Módlcie się o pokój dla narodów. Przemawiałem przez sumienie do ludzi, do tych, którzy rządzą 

tymi narodami, i widziałem, że ich serce jest niespokojne, że nie wypędzają z niego swojej nienawiści i 

swoich ambicji. 

88 Czuwajcie nad waszą wiarą, nad waszą gorliwością w dawaniu świadectwa Mojej prawdzie i nie 

zważajcie na próby, jakie zadają wam wasi bracia, bo Mnie kochacie. Albowiem Dzieło Moje, Nauka 

Moja i Prawo Moje są niezniszczalne, są niepokalane. Mówię wam to, bo będziecie prześladowani za to, 

że jesteście moimi uczniami. Zła wola i fałsz będą was ścigać. Ale z tego powodu nie powinniście 

ukrywać się w katakumbach, aby się modlić i starać się mi służyć. Te czasy już minęły. 

89 Wyzwoliłem waszego ducha i nikt nie będzie w stanie zatrzymać go w jego rozwoju. 

90 Moja obszerna nauka w tej Trzeciej Erze wyniesie was wszystkich na wyższy poziom ewolucji, 

skąd ujrzycie swojego Jedynego Boga. Wtedy w waszych duszach zapanuje pokój, a pokój ten będzie 

podobny do błogości, jakiej doświadczycie, gdy po zdobyciu Ziemi Obiecanej i odżywieniu się wiecznym 

pokarmem, doświadczycie błogości kochania i bycia kochanym przez Ojca Niebieskiego. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 60  
1 Przyjdźcie do Mojego stołu, aby jeść chleb Mojego nauczania. 

2 Usłyszycie teraz "Słowo", o ludzie! 

3 Widzę twój zapał, by iść za mną. Nie miało dla ciebie znaczenia, że twoje serce jest zranione przez 

twoich bliskich; jest rozdarte. Jednak szatę twego ducha widzę nietkniętą, bo tam nie dosięgnie 

niegodziwość człowieka. 

4 Błogosławieni, którzy są wyśmiewani i ranni dla Mojej Sprawy, a jednak biorą swój krzyż z 

cichością i miłością, bo doznają cudów przemiany w swoich braciach. 

5 Nie wszyscy, którzy tworzą tłum, który mnie słucha, mają wiarę. Odkrywam wśród nich nowych 

faryzeuszy, którzy ukrywają się i na próżno próbują doszukać się oszustwa w prawdzie. 

6 Przyszedłem, aby nauczyć was wznieść waszą duszę, abyście mogli odkryć istotę tego Słowa, 

które jest ponad wszelką ludzką niedoskonałością. 

7 Rozprowadzę duchową esencję, która emanuje z tego słowa, które wam daję, po wszystkich 

narodach ziemi, ponieważ jest to ziarno zjednoczenia. Doktryna ta sprawi, że ludzkość zastanowi się i 

zrozumie wiele duchowych koncepcji. 

8 Zerwane więzi zostaną zjednoczone, a różnice rasowe znikną dzięki uduchowieniu. Będzie 

bowiem tylko jedna cześć dla jedynego i prawdziwego Boga. 

9 W ten sposób zaczniecie tworzyć jedną rodzinę na ziemi, a Ja pozostawię wam wielką, 

nieskończoną pochodnię, która będzie oświetlać duchową drogę wszystkich Moich dzieci. 

10 Mój przebity bok wciąż powoduje, że tryska strumień wody, który jest dla was zbawieniem i 

balsamem uzdrawiającym. 

11 Toruję drogi dla cudzoziemców, aby przybyli do tego narodu i usłyszeli Moje Słowo poprzez tę 

manifestację. 

12 Jeśli powiedziałem wam w Drugiej Erze: "Kto zna Syna, zna Ojca", to mówię wam dzisiaj, gdy 

mówię do was jako Duch Święty: Ja jestem Chrystus i Ja jestem Ojciec, bo Słowo, które przemówiło w 

Chrystusie, było Słowem Bożym, które jest tym samym, które otrzymujecie dzisiaj. 

13 Było konieczne, abym mówił do was za pomocą symboli, alegorii i przypowieści, żebyście 

nauczyli się rozumieć nauki o uduchowieniu, które przyniosłem wam w obecnym czasie. 

14 Ale nadeszła godzina, kiedy usunąć każdy zewnętrzny akt kultu z kultu Boga i szukać mnie z 

duchem. 

15 Zrozumcie, że ja nie przychodzę do materialnego domu, do którego wchodzą wasze ciała. 

Przychodzę do domu, który przygotowują dla mnie wasze myśli. 

16 Raduj się dzisiaj w Moim Słowie. Gdy nadejdzie rok 1950, Duch Mój nie opuści cię, bo jest w 

tobie i we wszystkich rzeczach stworzonych. Ale nie usłyszycie mnie już w tej formie. Gdy przyszedłem 

duchowo, by dać się poznać ludzkości, wy potem wzniesiecie się duchowo do Mnie. 

17 Przychodzicie z obawą przed Mistrza, aby zapytać Mnie: "Panie, czy nasze nasienie będzie miłe w 

Twoich oczach?". - Na to odpowiadam: Jeśli mówiłeś z miłością, jeśli okazałeś miłosierdzie chorym, jeśli 

przebaczyłeś przewinienia, byłeś miły Ojcu. 

18 Siejcie dobre nasienie, abyście mogli zbierać dobre owoce. Jeśli siejesz miłość i zbierasz 

rozczarowanie w świecie, nie trać wiary i zostaw swoją sprawę Mnie, bo to Ja jestem tym, któremu 

służysz i od którego otrzymasz nagrodę. 

19 Nauczyłem was siać na świecie, abyście żęli w niebie. 

20 Nie szukajcie waszej nagrody na ziemi i nie zapominajcie, że Królestwo moje nie jest z tego 

świata. 

21 W tym czasie siły natury są rozpętane, aby oczyścić Moich wybranych i wyposażyć ich do 

głoszenia Mojego Słowa. 

22 Moje natchnienie oświeca tych, którzy mnie szukają, którzy mają być moimi uczniami. Głos 

Eliasza jest jak dzwon, który budzi duchy i ogłasza Moją obecność. 

23 Dzieło, które wam ofiaruję, jest arką, w której ci, którzy do niej wejdą, będą zbawieni, ponieważ w 

czasie, gdy otrzymacie ostatnie z tych przesłań, żywioły zostaną uwolnione i będą chłostać ludzi. Wy też 

będziecie poddani próbie, a wtedy poznam wiarę i zaufanie, jakie we mnie pokładacie. Będziecie 
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poszukiwani, a wielu z waszych braci, którzy z niewiedzy źle was osądzali, dołączy do was, gdy poznają 

Moją naukę. Nie tylko człowiek otrzyma Moją naukę w tym czasie, ale również duchy, które żyją w 

duchowej dolinie, zostaną wyniesione na wyższy poziom. 

24 Umiłowani uczniowie, doglądajcie gorliwie Mojego dzieła, wypełniajcie Moje polecenia, a 

będziecie w ten sposób świadczyć o Mnie. Maryja, wasza kochająca Matka, również zstępuje do was i 

napełnia was łaską, ucząc was doskonałej miłości i przemieniając wasze serce w źródło miłosierdzia, 

abyście mogli dokonać wielkich dzieł miłości wśród waszych braci i poznać prawdę. Ona jest Moją 

współpracownicą, a oprócz Mojego Słowa jako Mistrza i jako Sędziego, jest jej Słowo jako Matka i jako 

Orędowniczka. Kochajcie ją, ludzie, i wzywajcie jej imienia. Zaprawdę powiadam wam, Maryja czuwa 

nad wami i stoi przy was, nie tylko w tych dniach próby, ale na zawsze. 

25 Za te przejawy miłości, które im daję, odpowiadam swoim ludziom. Wszyscy, którzy poznali 

Mnie, przygotujcie się i nauczajcie "ostatnich" Mojej prawdy. 

26 Wielu, którzy łakną i pragną Mojego Boskiego Słowa, przyjdą do was i zaspokoją swoje 

pragnienie wiedzy na Moje polecenie. Spojrzę na was z zaświatów, a każda dobra praca, którą wykonacie 

dla dobra waszych braci, będzie błogosławiona, a jej owoce pomnożone. Z drugiej strony, każde 

pogwałcenie Mojego Prawa lub jego sfałszowanie będzie osądzone i ukarane przez Moją doskonałą 

sprawiedliwość. 

27 Wierzcie i działajcie bez fanatyzmu. Powstańcie i postawcie się na poziomie, z którego możecie 

pouczać wszystkich waszych braci bez względu na wyznania i doktryny. Nie wahaj się czynić dobrze 

temu, kto jest w potrzebie, tylko dlatego, że praktykuje zacofany lub niedoskonały kult Boga. Raczej 

pozwól, aby twoja bezinteresowna praca zdobyła jego serce. Nie zamykajcie się w grupach i nie 

ograniczajcie w ten sposób swojego pola działania. Bądź światłem dla każdego ducha i balsamem w 

każdym ucisku. 

28 Jesteś jak wędrowiec, który zatrzymuje się w cieniu drzewa, aby odpocząć, a następnie kontynuuje 

swoją drogę. Gdy pragnienie cię dręczy - tu w Moim pouczeniu jest źródło krystalicznie czystej wody. 

Kiedy Twoje siły są wyczerpane - odpoczywaj. Jeśli smutek ogarnia Twoje serce, poczekaj, a usłyszysz 

śpiew słowika, który pozwoli Ci zapomnieć o przeciwnościach losu. Ale jeśli zgłodniejesz, zerwij dojrzały 

owoc z drzewa i jedz. 

29 Oto Mistrz mówi do was w prostych przypowieściach, abyście mogli zrozumieć Moją naukę. 

30 Nie chcę, żebyście się zatrzymywali w drodze, ani żebyście jutro milczeli, gdy ludzie będą was 

pytać o to, co usłyszeliście ode Mnie. Nie jest Moją wolą, abyście po 1950 roku robili Mi wyrzuty z 

rozpaczy, bo oddaliłem się od was. 

31 Rozpoznajcie, z jaką łagodnością i stałością przyszedłem, aby dać wam Moje Słowo i nauczyć was 

przekazywać Moje Boskie Słowa sylaba po sylabie. 

32 Uczniowie, nie wymagam od was, abyście osiągnęli doskonałość w waszych dziełach i słowach. 

Ale wymagam od was wszelkiej czystości, uczynności i szczerości, do jakiej jesteście zdolni. 

33 Zachowaj Moją naturę w swoim sercu, aby gdy będziesz mówił, twoje słowa były nią przepojone i 

poruszały serce twoich braci. Jeśli twoje słowo nie ma tej jakości, nie uwierzą ci, i zostaniesz 

pozostawiony, aby głosić sam na pustyni, wiatr będzie nosić te słowa, a ty nic nie zasiał. Jaki bodziec 

podtrzyma go w jego codziennej pracy, który pracuje w ten sposób? Będzie musiał popaść w 

przygnębienie. 

34 Już teraz mówię wam, że musicie napełnić się siłą, odwagą, do walki. Nie oczekujcie bowiem, że 

w waszej bezsilności i chwilach goryczy ktoś zawsze was pocieszy. 

35 Lecz jeśli już dziś umiecie się przygotować, nigdy nie będziecie czuli się opuszczeni, ani nie 

będziecie czuli, że nie ma mnie z wami, choć nie słyszycie już Mojego Słowa. Jeśli będziecie Mnie szukać 

i kochać, będziecie odczuwać Moją obecność gdziekolwiek jesteście i w chwili, gdy będziecie jej 

potrzebować. 

36 Szukajcie Mnie zawsze i w najlepszy sposób, jaki jest dla was możliwy, a wtedy znajdziecie we 

Mnie Ojca, Mistrza i Przyjaciela. 

37 Nigdy nie odmówiłem Mojego miłosierdzia temu, kto o nie prosił, nawet jeśli przyszedł "pokryty 

trądem". Nikomu nie zabraniam brać chleba z Mojego stołu. 
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38 Tak cię przygotowuję, bo z twoich ust wyjdzie Moje Słowo, a ono będzie pociechą, proroctwem, 

balsamem i obroną w utrapieniach ludzkości. 

39 Spójrzcie na ślad cierpienia pozostawiony przez wojnę, a mimo to ludzie nie chcą się obudzić z 

duchowej inercji. Ale wkrótce na świecie pojawią się wydarzenia, które wstrząsną ludzkością i sprawią, że 

zmieni ona kierunek. 

40 Siły natury będą domagać się sprawiedliwości, a kiedy zostaną uwolnione, spowodują, że części 

powierzchni ziemi znikną i staną się morzami, morza znikną, a na ich miejscu pojawią się lądy. 

41 Wulkany będą wybuchać, aby ogłosić czas sądu, a cała natura będzie gwałtownie poruszony i 

wstrząśnięty. Módlcie się, abyście zachowywali się jak dobrzy uczniowie, ponieważ będzie to odpowiedni 

czas, aby duchowa doktryna trynitarno-maryjna rozprzestrzeniła się w sercach. 

42 Pełni radości przychodzicie dzisiaj do Mnie, aby śpiewać "Hosanna", ponieważ słyszeliście Mój 

Głos i Moje Słowo w Trzech Wiekach i ponieważ zdajecie sobie sprawę, że jestem Jedynym Bogiem, 

który objawił się ludzkości w Trzech Wiekach. 

43 Nie widzisz żadnej tajemnicy w Mojej Trójcy, bo w prawdzie nie ma żadnej. Ja jestem jednym 

Bogiem, który objawił się w trzech okresach czasu. To ludzie, którzy wpadają w zakłopotanie, gdy 

zagłębiają się w swoje poglądy i nauki. 

44 Księga Instrukcji jest otwarta przed tobą, ale to Mistrz wybiera lekcję. Wtedy czujecie, że 

zmieniacie się z nowicjuszy w uczniów, zgodnie z miłością, wiarą i wolą, które stosujecie słuchając mnie. 

45 Niektórzy mnie nie zrozumieli, choć mnie słyszą i wierzą w moją obecność. Inni, rozpoznając 

wielkość Mojego objawienia, nie powstali, aby się odnowić i wypełnić swoje posłannictwo. Jeszcze inni 

pragną głosić Moją naukę wśród ludzi, ale boją się ludzkości i czują, że ich usta milkną. I są też tacy, 

którzy powiedzieli do Mnie: "Mistrzu, pozwól mi cieszyć się przyjemnościami tego świata, a gdy się nimi 

zmęczę, przyjdę do Ciebie". - O wy, ignoranci, którzy mówicie do waszego Pana, a nie wiecie, czy nie 

znacie Dnia Ostatecznego waszego zycia! Ale kiedy zobaczycie, ze nadchodzi, bedziecie walczyc ze 

smiercia, niezwyciężona. Ale dusza wasza odłączy się od ciała i wtedy usłyszy głos sumienia, który jej 

powie, że jest w obecności Mojej bez dobrych uczynków, z pustymi rękami, i że straciła sposobność 

zbliżenia się do Ojca swego. 

46 Wybieram teraz spośród ludzi tych, którzy pójdą za Mną pełni wiary i wytrwałości, aby za 

przykładem swego Pana szerzyli Prawo na całym świecie. Wiecie, że nikogo nie faworyzuję, ale nie 

wszyscy jesteście gotowi, aby zostać wybrani. 

47 Od pierwszych czasów ludzkości korzystam z tych, którzy się przygotowali, z tych, którzy zgłębili 

Moje nauki, aby przez ich pośrednictwo przekazywać innym Moje przesłania i Moje Prawo. 

48 Gdy mówiłem do Abrahama, usłyszał Moje słowo i przez wiarę ujrzał swego Pana. Głos ten rzekł 

do patriarchy: "Widzę, że jesteś sprawiedliwy na ziemi, i zawieram z tobą przymierze. Wolą Moją jest, 

aby z was wyszły liczne pokolenia, które utworzą lud, który Mnie pozna i będzie Mnie miłował, a w nich 

będą błogosławione wszystkie narody ziemi." 

49 Dałem Abrahamowi syna, którego nazwał Izaakiem, i którego bardzo kochał, a żeby sprawdzić 

jego wiarę i posłuszeństwo, zażądałem od niego, aby go złożył w ofierze. Abraham drżał w swoim ciele i 

w swojej duszy; lecz uznając, że było to Boskie polecenie, które otrzymał, prosił w swej modlitwie 

jedynie o siłę do wykonania tego najwyższego zadania i przygotował się do złożenia ofiary ze swego syna. 

50 To Mi wystarczyło, a kiedy ręka Abrahama podniosła się, by uderzyć, powstrzymałam jego rękę, 

przywróciłam mu życie umiłowanego Syna i dałam mu Mój pocałunek pokoju. Tylko jeden z Moich 

wybranych mógł przejść tę próbę; dlatego wybrałem go, aby jego przykład został spisany dla ludzi jego 

czasów i czasów późniejszych. 

51 Wtedy Jehowa posłał wam swoje Słowo, które stało się człowiekiem w Jezusie, którego 

poddaliście próbie i którego życia zażądaliście ode mnie, abyście uwierzyli. A moja nieskończona miłość, 

niepojęta dla ciebie, wydała Go tobie jak cichego baranka, abyś przez przyjęcie Jego krwi powstał do 

życia wiecznego. Teraz możecie dobrze zmierzyć moją miłość do was, grzeszników. 

52 Dziś szukam Cię na nowo. Ale Ja nie piszę Prawa w kamieniu, ani nie wcielam Mojego Słowa w 

człowieka. Mój Duch Święty przychodzi, aby mówić przez umysł człowieka natchnionego przeze Mnie, 

aby was przygotować, abyście potem mogli obcować z Moją Boskością bezpośrednio z ducha na ducha. 
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53 To Duch Eliasza otworzył bramy tego wieku, w którym ujawniłem wam nowe nauki zawarte na 

szóstej stronie Księgi Siedmiu Pieczęci, Księgi Życia, której światło oświetli nawet ostatni zakątek świata. 

54 Należycie duchowo do rodu Abrahama, do ludu, w którym przez wieki wypełniały się wszystkie 

proroctwa i obietnice, które dałem wam przez patriarchów. 

55 Teraz powierzam wam nowy testament, który jest jak arka, aby ludzkość mogła się w nim 

uratować. 

56 Pracujcie, siejcie, ale czyńcie to w ramach Mojego prawa. Jesli ja wam powiedzialem: Moja wola 

jest twoją, a twoja wola jest Moją, mogę ci to powtarzać, ale zawsze tylko wtedy, gdy twoje zamiary są 

dozwolone. Rozważ, że nic niesprawiedliwego nie powinno było pochodzić od ciebie, ponieważ 

wyszedłeś sprawiedliwy i czysty z łona Boga. Dałem wam ziemię, pełną błogosławieństw, aby ludzie 

mogli z niej korzystać jako z tymczasowego domu. 

57 Skoro zawsze dawałem się poznać ludziom, dlaczego czują potrzebę własnoręcznego wykonania 

mojego wizerunku, aby oddawać mi w nim cześć? 

58 Ludzie, waszą pokutą w tym czasie było poszukiwanie w bagnie klejnotu o nieocenionej wartości. 

Jak to? Ponieważ na ziemi, którą zamieszkujecie, a którą zamieniliście w cuchnącą sadzawkę, utraciliście 

swoje dziedzictwo w minionych czasach. Przyszłaś do Mojej Obecności bez tego i musiałem cię posłać, 

abyś tego szukała, abyś wróciwszy do Mnie, przedstawiła mi to. Klejnot ten jest całością cnót. Czyńcie 

dobro, a im więcej będziecie je praktykować, tym mocniejsze będą promienie światła, które ono daje. 

59 Nie obwiniajcie mnie za to, że przychodzę was uczyć w czasach bólu i ucisku, bo to nie ja 

stworzyłem ten ból. 

60 Bądźcie Moimi dobrymi pracownikami, a poślę was do prowincji, abyście głosili tę Naukę. Nie 

ucz więc niczego bezużytecznego, ani nie mieszaj prawdziwej wiary w to, co duchowe, z przesądnymi 

ideami. Jeśli miałbyś dodać takie pomysły do Mojego Dzieła, byłoby o wiele lepiej dla ciebie, gdybyś 

zamilkł. 

61 Mówcie o Mojej Prawdzie, a Ja nagrodzę was Moim natchnieniem, tak jak nagrodziłem duchowe 

przebudzenie tego ludu i Moich głosicieli, sprawiając, że Moje Słowo płynie coraz obficiej. 

62 Odczujcie Moją Boską Obecność wśród was. Moją wolą było, aby w tym dniu zaskoczyć Mój lud. 

63 Dziś pytam was: Co zrobiliście z pracą, którą wam powierzyłem? Co uczyniliście z Moimi 

naukami i jak przekazaliście Moje przesłanie waszym braciom? - Milczycie na Moje pytania, ludzie, bo 

wiecie, że te właśnie pytania zadało wam już wasze sumienie. 

64 Czujecie się jak małe dzieci wobec Mistrza i cicho płaczecie. Przebaczam wam i daję wam jeszcze 

jeden okres czasu, abyście w nim mogli wreszcie stać się prawdziwymi uczniami. 

65 Wiecie dobrze, że nie brakowało wam pouczeń, że dałem wam wiele bodźców na waszej drodze, 

abyście mogli dalej podążać tą ścieżką. To prawda, że ukazuję się jako Sędzia, ale najpierw pozwalam 

wam odczuć Moją miłość do Ojca. 

66 Ludzie, gdybym miał dać pokój narodom w imię waszej odnowy i poprawy, czy radośnie przyjąć 

ten warunek i dążyć do jego spełnienia? - Rozważcie, co do was mówię, uczniowie! 

67 Przychodzę pełen miłości i łagodności, abyście nauczyli się miłować jedni drugich i abyście stali 

się pokorni. Ja jestem przykładem i księgą. Słuchajcie Chrystusa na nowo, bo On jest Drogą, Prawdą i 

Życiem. 

68 Nie tylko Ja się ujawniłem, ale także Maryja, wasza najukochańsza Matka, i Eliasz, wasz duchowy 

pasterz, abyście zrozumieli, że jest to ostatni okres, w którym Bóg czyni siebie fizycznie postrzegalnym 

przez ludzki umysł, aby być widzianym, słyszanym i odczuwanym przez człowieka. 

69 Jeśli wy, którzy usłyszeliście to słowo, przyjmiecie je z miłością i będziecie je głosić, tak jak was 

nauczyłem, zaprawdę powiadam wam: Potomstwo wasze będzie trwać do siódmego pokolenia. Jeśli 

jednak nie okażecie posłuszeństwa i miłosierdzia, ból będzie odczuwalny w waszych dzieciach i w ich 

potomkach. 

70 Będziecie mieli wiele do zrobienia w łonie waszej wspólnoty, ale aby wasze zasługi były brane 

pod uwagę, musicie się zjednoczyć w myśli i woli, musicie kochać się wzajemnie jak bracia i siostry, i 

musicie być gotowi przebaczyć sobie nawzajem przewinienia. Wtedy zerwiecie łańcuchy, które wiążą was 

z materializmem, z miłością własną i egoizmem, i zaczniecie żyć i cierpieć dla innych. 
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71 Eliasz jest z tobą, a jego światło oświeca cię, abyś mógł dokonać sanktuarium w swoim sercu, tak 

jak dał ci odwagę zepchnąć z piedestału twoje bożki. Promień Eliasza zawsze przychodził, aby 

wykorzenić bałwochwalstwo, przesądy, ignorancję i powodował, że ludzie uznawali moc Boga prawdy. 

72 Ludzie, w tym czasie ucisku szukajcie schronienia pod płaszczem pokoju Maryi i módlcie się za 

wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy uznają Ją za Boską Matkę, jak i tych, którzy Jej nie uznają. 

73 Zobacz, jak wojna rozprzestrzenia się jak olej na wodzie. Kąkol będzie wykorzeniony, aby ziemia 

była czysta na nowo. 

74 Czuwajcie i módlcie się o pokój w waszym narodzie i zachowajcie Moje słowo w waszych 

sercach, bo jesteście jeszcze w czasie, aby je usłyszeć. Ale wkrótce ten czas się skończy. 

75 Przyjmuję modlitwę tego ludu, który również kieruje swoje prośby do Królowej Niebios, która 

obdarza was swoją opieką i wkłada w wasze serce duchowy kwiat. 

76 Błogosławieni, którzy idą moimi śladami. Słyszycie Mój głos, który wysyłam do was z 

doskonałości, głos słyszalny w całym wszechświecie w wielu formach. 

77 Nikt nie może ukryć się przed spojrzeniem Stwórcy, bo On jest wszechobecny. Podążam za tobą, 

gdziekolwiek pójdziesz, jak twój własny cień. Żadna myśl nie umknie Mojej Boskości i nie ma dzieła, 

które pozostałoby dla Mnie ukryte lub nieznane. Jestem zarówno z duchami sprawiedliwymi, które 

zamieszkują wysokie domy, jak i z tymi, których zamęt umysłowy sprawił, że stworzyli i zamieszkują 

światy ciemności. 

78 Jestem ze wszystkimi. Dla jednych jestem tym oczekiwanym, dla innych prześladowanym. Duch 

Święty odsuwa teraz ciemną zasłonę, która cię okrywała, aby każde oko mogło się odświeżyć w tym 

świetle. Ja jestem Życiem Wiecznym, które poszukuje "umarłych", aby ich wskrzesić. 

79 Wznieś się duchowo w swojej modlitwie w taki sposób, że można dotrzeć do progów wieczności, 

gdzie czas nie przemija i gdzie wszystko jest pokój i błogosławieństwo, bo tam będziesz zadowolony z 

prawdziwego życia. 

80 Weź pod uwagę, że dla każdego nieubłaganie nadejdzie moment, w którym wejdzie na ten świat 

na zawsze. Dlaczego więc upierasz się przy życiu na tym świecie? Jakże mała jest wasza wiara i nadzieja 

w życie duchowe, gdy tak mocno trzymacie się ziemi i gdy widzę, że na niej pragniecie znów ujrzeć tych, 

którzy byli waszymi krewnymi, a którzy teraz żyją w świecie duchowym, w lepszych światach niż ten. 

Dlaczego chcesz, aby na nowo przychodzili do Doliny Łez, aby płakać i jeść Twój gorzki chleb, skoro z 

miejsca, w którym mieszkają, mogą już oglądać odbicie Ziemi Obiecanej? 

81 Czujesz, że sprawiedliwość Ojca objawia się w całym wszechświecie. Ale mówię wam, że nie 

wolno wam mylić Mojej sprawiedliwości z karą w zwykłym znaczeniu. Obecny czas przyłapał was na 

nieprzygotowaniu, ponieważ pozostawiliście czasy i wasze dary niewykorzystane i z tego powodu 

czujecie się karceni. 

82 Uczniowie, obudźcie się i rozpoznajcie czas, w którym żyjecie. Powiadam wam: Tak jak nikt nie 

może powstrzymać sprawiedliwości Mojej, tak też nikt nie może zamknąć bramy do Poza, którą 

otworzyło dla was Moje miłosierdzie. Nikt nie będzie w stanie zapobiec przesłaniom światła, nadziei i 

mądrości, które docierają do ludzi z tamtych światów. 

83 Ja jestem jedynym Właścicielem tego Królestwa, a jego klucz leży w Mojej nauce. Dlatego 

zrozumcie całą łaskę, którą obdarzyłem was, pokornych spirytystów. Żadne bowiem z wyznań czy wiar 

tego czasu nie ma manifestacji Boskiego Słowa ani obecności duchowych istot światła, które zostały 

wysłane przez Moją Wolę. 

84 Niech wielkie denominacje lub sekty źle oceniają te nauki, niech odrzucają to objawienie i 

potępiają was. Powodem tego jest to, że zapomnieli, lub nie chcą zrozumieć, że Chrystus posiada klucz do 

wszystkich tajemnic ducha. Teraz zobaczycie, jak wielu z tych, którzy twierdzą, że mnie naśladują, będzie 

w rzeczywistości tymi, którzy mnie prześladują. Jednak Moje słowo będzie musiało się spełnić. 

85 To jest Trzecia Era, kiedy Chrystus przychodzi na świat "na obłoku", pełen majestatu i otoczony 

duchowymi istotami światła, aby wyzwolić i odkupić ludzi. Wszystkim dawałem znaki Mojej obecności, 

do każdych drzwi pukałem. Ale chociaż słyszeli Moje kroki, zaparli się Mnie. Tylko wy, pokorni, którzy 

nosicie w swoim duchu ziarno ludu Bożego, uwierzyliście we Mnie, odczuliście Mnie i przyjęliście do 

swoich serc. 
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86 Nikt nie był w stanie przeszkodzić tym manifestacjom ani zatrzymać waszej drogi, ponieważ 

prawda jest światłem i niezwyciężonym mieczem. 

87 Dziś wiecie, że Moje przyjście w tym czasie nie było po to, aby was obsypać skarbami tego 

świata. Niemniej jednak, jako kolejny dowód Mojej obecności wśród was, doświadczyliście namacalnie 

Mojej troskliwej miłości, czy to przez to, że odzyskaliście utracone zdrowie, czy przez to, że otworzyły się 

bramy do pracy, czy przez to, że otrzymaliście Moje przejawy w tak wielu formach, jakimi was 

obdarzyłem. 

88 Wszystkim wam dam dowody Mojej obecności, zarówno w wymiarze duchowym jak i 

materialnym. 

89 Religie i wyznania świata: Otwórzcie wasze bramy i przyjdźcie do mnie strumieniami! Mężowie 

mocy! Powstańcie i sprawdźcie Moje dzieło! Mężczyźni, kobiety, szukajcie mnie, zmiłujcie się nad sobą! 

Jeśli ten lud nie będzie gotowy, aby was przyjąć, Ja was przyjmę, uzdrowię was i dam wam chleb Mojego 

Słowa. 

90 Ludzkości, módlcie się, czekam na was, aby objawić wam tajemnicę Trzeciej Ery. 

91 Czy oczekujesz błogości na świecie? Wiecie dobrze, że ta ziemia, zamiast dawać mleko i miód, 

daje łzy i śmierć zgodnie z wolą człowieka. 

92 Przygotujcie się, bo to będą wasze ręce, które zniszczą wasze bałwochwalstwo, gdy będziecie 

praktykować duchowe uwielbienie Boga z całą swoją miłością. 

93 Czuwajcie, ludzie, bo bitwa się zbliża i przeciwnik się zbliża. Nie będzie to faraon z pierwszego 

czasu, ani cezar z drugiego. To, co stara się sprowadzić was z powrotem do niewoli - z obawy przed 

waszym rozwojem i waszym światłem wiedzy - będzie ciemnością wszystkich wieków, która was ogarnia 

i wam zagraża. W tym celu dałem wam do walki miecz świetlny. W tym świetle będzie wiara, mądrość i 

miłość. 

94 Przebaczenie będzie jedną z cnót, które będą miały największą zasługę przed Moją 

sprawiedliwością. Powtarzam wam: "Miłujcie się wzajemnie". 

95 Moja miłość połączy wszystkich ludzi i wszystkie światy w jedno. Przede mną znikną różnice ras, 

języków i plemion, a nawet różnice, które istnieją w rozwoju duszy. 

96 Pomiędzy Bogiem jako sędzią a człowiekiem istnieje płaszczyzna pośrednicząca, którą jest 

Maryja, najbardziej kochająca Matka, w której miłości dusze zostają obmyte i oczyszczone, aby następnie 

stanąć przed swoim Panem. 

97 Nawet jeśli nieposłuszeństwo Adama, zbrodnia Kaina i zamęt Babilonu nadal ciążą nad 

ludzkością, dam wam możliwość uwolnienia się od tych plam. 

98 Ofiaruję wam to źródło krystalicznie czystej wody, abyście mogli ugasić w nim swoje pragnienie i 

oczyścić się z wszelkiego brudu. Ale uważaj na wiosnę, bo będą ludzie, którzy chcą cię zwodzić z 

fałszywych nauk duchowych i będą mówić, że kochają Boga i Maryję. Miejcie się na baczności, bo tym 

chcą was oddzielić od przeszkody (Pańskiej). Pojawią się ci, którzy zmieszają Moje nauki z naukami 

ludzkimi. Żyj czujnie! Już bowiem zbliża się godzina, w której wezwę was na sąd. Wtedy obecność moja 

będzie jako grzmot w czasie burzy, a światłość moja jako błyskawica, która powstaje na wschodzie, a 

wychodzi na zachodzie. Wtedy wezwę sto czterdzieści cztery tysiące naznaczonych przeze mnie, aby 

wydali swoje żniwo przed moją sprawiedliwością. Jedni będą w materii, a inni w duchu. 

99 Ci, którzy poszli za mną w 1866 roku, będą obecni na tym sądzie, aby mogli również 

odpowiedzieć za swoje pierwsze nasienie. Zanim nastanie pokój, nastąpi sąd. Zobaczycie, jak silni 

powstają przeciwko silnym, ale w tych bitwach ich siła i arogancja zużyją się. Wtedy ziemia będzie 

skąpana we krwi grzeszników i niewinnych. Ale kiedy te uciski są ponad, pokój przyjdzie do narodów, bo 

ludzie będą uznawać Boga jako jedynego silnego i sprawiedliwego. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 61  
1 Kiedy Mój Boski Promień zstępuje na was, aniołowie jednoczą się z waszą duszą w modlitwie i 

uwielbieniu Ojca. 

2 Obawa przed Moją sprawiedliwością wzmogła zapał tego ludu, gdy był on świadkiem rozpętania 

sił natury w tych dniach próby. Dlaczego rozpaczasz? Czyż nie uczyłem was modlić się i uzbroić się w 

wiarę? 

3 Rozważcie, że siły natury pokazują wam spełnienie proroctw z czasów minionych. Jeśli jest wam 

przeznaczone być świadkami i widzieć te wydarzenia, nie lękajcie się Woli waszego Ojca. Wszystko jest 

po to, aby was oczyścić. 

4 Każdemu z was powierzam pewną liczbę serc, aby je prowadził swoim słowem i przykładem. Ale 

jeśli staniecie się słabi w próbach, jaką pewność możecie wzbudzić w waszych braciach co do Mojego 

pouczenia? - Wśród ludzi, którzy idą za tobą, są serca z kamienia, gdzie tylko dobre uczynki zdołają je 

poruszyć i nawrócić na Moją Naukę. 

5 Żyjcie czujnie i bądźcie wrażliwi, bo na każdym kroku i w każdym miejscu przyprowadzę do was 

potrzebującego, a wy nie możecie przejść obok niego obojętnie, nie czując jego potrzeby. Również ci, 

których widzisz tylko raz w życiu, należą do powierzonego ci stada. Oni rozpoznają cię w zaświatach. 

6 Nie oglądaj obrazów bólu tylko z ciekawości. Ożywiajcie się zawsze najszlachetniejszymi 

uczuciami, aby wasze dzieła zawierały prawdziwe miłosierdzie i abyście mogli nieść pociechę waszym 

braciom. Nie schodzić z drogi do szpitala, i nie być przerażony przez trędowatego, przez kaleki, lub 

jednego dotkniętego chorobą zakaźną. Nie patrz na więzienie z pogardą lub wstrętem, i nie przechodzą 

przez niego bez modlitwy za tych, którzy są w nim. Wyciągnij rękę z miłością do tych, którzy upadli, do 

tych, którzy są zapomniane przez ludzi. Jak wiele dobrego zrobisz im w ich duszach! 

7 Przygotujcie swe serca do walki! Nie chcę słabych żołnierzy w Moich szeregach. Wasza obecność 

na drodze waszych braci może oznaczać dla nich zbawienie, wyzwolenie, zdrowie i pokój. 

8 Wkrótce dokończę Moje Słowo wśród was, a ci, którzy nie będą go nosić w swoich sercach, będą 

przygotowani na ból, który będzie ich męczył. Jakże mogliby świadczyć o Moim nowym objawieniu, 

gdyby nie byli przygotowani. 

9 Jeśli w Drugiej Erze Moje Słowo przemówiło do nauczycieli Prawa przez dzieciątko Jezus, 

sprawiając, że na Moje pytania zamilkły im usta, a Ja zadziwiłem ich Moimi odpowiedziami, to zaprawdę 

powiadam wam, że i w tej Erze Moje Słowo dotrze do nowych nauczycieli Prawa, teologów i uczonych, 

aby ich przepytywać i odpowiadać im; na to musicie się przygotować. Poślę was, abyście dali to 

świadectwo ludzkości, a jeśli ludzie wam nie uwierzą, powiem im: "Jeśli nie wierzycie Moim posłańcom z 

powodu ich ubóstwa i z powodu ich pokory, uwierzcie im ze względu na ich cuda". - Dziełom Moich 

uczniów będą towarzyszyć znaki w przyrodzie i w życiu narodów, które skłonią ludzkość do refleksji nad 

prawdą Mojej Nauki. 

10 Nie chcę, aby ci, którzy zostali naznaczeni, wracali do duchowej doliny spowici w ciemności po 

swojej ziemskiej pracy. Chcę je otrzymać wypełnione światłem, siłą i miłością, aby wysłać je na ziemię 

jako istoty duchowe, jako niewidzialną armię, która wygładzi ścieżki, uwolni jeńców i obudzi tych, którzy 

żyją w niewiedzy, pychy lub podłości. Co się stanie z tymi, którzy, choć otrzymali znak Ducha Świętego, 

znaleźć się bez światła i bez zasługi w zaświatach? Czy Pan wysłać je wśród swoich zastępów światła, czy 

będzie miał je wcielić się na nowo, aby zmyć ich zanieczyszczenia? 

11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy nie wiecie, jakie czasy czekają ludzi na tej ziemi, ani 

nie chcecie mieszkać na niej w tych dniach. 

12 Odstąp, odstąp od grzechu, bo Mój Miecz Boskiej Sprawiedliwości przychodzi bezlitośnie, aby 

zniszczyć zło. Pomogę tym, którzy walczą o swoje zbawienie, i wspomogę Swoim miłosierdziem tych, 

którzy płaczą z powodu błędu ludzi. Tak, ludzie, są mężczyźni i kobiety, którzy czuwają, aby pozostać w 

cnocie, w dobru, i rodzice, którzy modlą się, aby ich dzieci nie zboczyły z dobrej drogi. 

13 Upominam was do dobrze pojętej pokuty, w której nie wyrzekacie się niczego, co jest korzystne 

dla duszy i ciała, lecz uwalniacie się od wszystkiego, co szkodliwe, jak korzystne i wygodne może się 

wam wydawać - nawet wtedy, gdy to wyrzeczenie oznacza ofiarę. 
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14 Gdziekolwiek idziesz, zostaw ślad miłości i miłosierdzia, aby każdy, kto tam przechodzi, mógł 

otrzymać światło. Wtedy naprawdę będziecie brać przykład z waszego Mistrza. Zaprawdę powiadam 

wam, że jednym z najgłębszych śladów, jakie możecie pozostawić w sercach waszych braci, jest 

przebaczenie za otrzymane przewinienia. 

15 Twoje serce otworzyło się z pokorą, aby wyznać swoją winę przed swoim Panem, a Ja, na którego 

spadają wszystkie przewinienia, udzielam ci Mojego przebaczenia jako powiewu pokoju, który uspokaja 

twojego ducha i napełnia twoje serce nadzieją. O co więcej może prosić twoja dusza na wygnaniu, na 

którym się znalazła? 

16 Ojciec mówi do ciebie o swoim Królestwie, Maryja okrywa cię swoim płaszczem, a Eliasz czuwa 

nad tobą. Czcijcie łaskę, która została wam udzielona. 

17 Oto Księga Prawdziwego Życia, otwarta przed waszymi oczami, abyście nie chodzili w 

ciemnościach. Ponieważ obdarzyłem cię duchem, jest rzeczą najzupełniej naturalną i najsprawiedliwszą, 

że sprawiam, iż wie on coś więcej niż to, czego może nauczyć go natura. Duch nie może żyć w ignorancji 

pośród Mojego Stworzenia, ponieważ jest wyższy od wszystkiego, co go otacza. 

18 Pragnę nie tylko waszej miłości, ale i zrozumienia. 

19 Przyjmijcie próby i zmienności życia z duchowym wzniesieniem, aby mogły być użyteczne dla 

waszego ducha. Bo zaprawdę powiadam wam: Przez nich zrozumiecie jasno wiele nauk Ojca waszego. 

20 Zaakceptuj swój los, bądź zadowolony z tego co masz, bądź cierpliwy. Dlaczego czasami tracisz 

spokój i rozpaczasz? Ponieważ zapominasz o swoim pochodzeniu, a także o długu, który musisz spłacić. 

21 Pozwól swojej duszy zrozumieć i zgodzić się z jego zadośćuczynieniem, a wtedy poczujesz, jak 

światło przenika twoje wnętrze i napełnia cię nadzieją, siłą i radością. 

22 Zrozum, że nie jest Moją wolą, abyś płakała, i że nie mam przyjemności widzieć łez w twoich 

oczach. Ale kiedy zobaczyłem, że twoja dusza, która przyszła na ziemię czysta, splamiła się grzechami 

świata, pozwoliłem jej się oczyścić, aby mogła powrócić do Mnie. Kiedy ignorant przeklina Moją 

sprawiedliwość, a słaby upada, jest im przebaczone. Ale wy, którzy słyszeliście to Słowo, którzy 

otrzymaliście to Prawo, nie możecie rozpaczać ani bluźnić, chyba że zgasicie światło waszej wiary i 

popadniecie w zamęt. Czy nie sądzicie, że jeśli tak wam braknie, to będzie to tak, jakbyście zbezcześcili 

ten biały liść, który wam dałem, albo jakbyście wyrzucili z siebie chleb, który ofiarowałem wam z tak 

wielką miłością? 

23 Nie stańcie się słabi, nie chorujcie ponownie i nie pozwólcie, aby ktokolwiek odebrał wam dary, 

które uczę was rozwijać. Korzystajcie ze wskazówek i siły, którą wam daję, abyście mogli przemienić 

gorycz i cierpienie w pokój i miłość. Jeśli w łonie waszego domu panuje niezgoda, to dlatego, że nie 

potrafiliście wprowadzić w życie Mojej nauki o miłości. 

24 Dopóki mnie słuchacie, czujecie się bezpieczni, lecz gdy tylko opuścicie salę konferencyjną, 

czujecie się kuszeni na wiele sposobów. Czy to ja kuszę cię, którzy przynoszą cię w dół, i którzy dbają o 

to, że zginiesz? Uczniowie, jeśli dopuściłem do istnienia pokus, niech będą one dla was próbą! Waszym 

zadaniem jest stawiać im opór w wierze, dopóki nie przemienicie ciemności w światło. Gdy stawiam na 

waszej drodze tego, który upadł, nie po to, by was poniżyć, ale po to, byście mogli go uratować. Módlcie 

się wiedząc, że żyjecie w czasie walki Ducha i że musicie wypełnić przykazanie, które mówi wam: 

Miłujcie się wzajemnie. 

25 Bądź aktywny, nie śpij! Czy też chcesz czekać, aż prześladowania cię uśpią? Czy wpadniesz w 

bałwochwalstwo po raz kolejny? Czy będziecie czekać, aż obce doktryny będą się narzucać siłą lub 

strachem? Czuwajcie, bo fałszywi prorocy powstaną ze Wschodu i będą wprowadzać w błąd narody. 

Połączcie się, aby wasz głos mógł rozbrzmiewać na całej kuli ziemskiej i abyście mogli w porę 

zaalarmować ludzkość. 

26 Aby pomóc wam w waszym zjednoczeniu, daję się odczuć wśród was w wielu postaciach, abyście 

zrozumieli czasy, w których żyjecie. Ale jakże niewielu jest tych, którzy czują Moją obecność i mówią: 

"To Pan!". - Mężczyźni są duchowo uśpieni. Wy, którzy mnie słuchacie, przebudziliście się. Ale mimo to 

nie zamierzasz obudzić innych. 

27 Z tych skromnych miejsc spotkań popłynie nowe przesłanie dla ludzkości, z nich popłyną tłumy, 

które będą miały na ustach świadectwo odnowy i duchowego postępu. 
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28 Jakże ubogie, materialnie rzecz biorąc, były te domy modlitwy; ale ich wielkość była duchowa! 

Miejsca zgromadzeń, w których słyszeliście Moje Słowo, są jak potężne drzewo o gęstym listowiu, 

którego cień był zbawienny. Jego obecność zaszczepiła w tobie pokój i pewność siebie, a jego owoce cię 

odżywiły. Miejsca spotkań dały schronienie cudzołożnikowi, mordercy dzieci, złośliwemu, choremu, 

temu, kto splamił swoją rękę krwią bliźniego, ubogiemu, spragnionemu miłości. Z nimi wszystkimi 

popłynęły łzy, oni wznosili modlitwy i usłyszeli słowa wdzięczności. Krok po kroku, w tych miejscach 

modlitwy, ci ludzie oczyszczali się przez łzy i modlitwy. 

29 Teraz ludzkość oczyszcza się pośród wielkiego bólu, wojna rozszerzyła swój wpływ na cały świat, 

a słaby człowiek wycofał się. Dziś płyną rzeki krwi, narody powstają przeciwko narodom, nawet matki 

namawiają swoich synów do wojny. Potem wszystkie konsekwencje będą widoczne: zaraza, głód i śmierć. 

Nie będzie miejsca wolnego od tego zniszczenia. Pojawią się rzadkie choroby, trąd będzie się 

rozprzestrzeniał, podobnie jak ślepota. Słońce będzie odczuwalne paląc jak ogień, pola, które były żyzne 

będą jałowe, a wody będą zanieczyszczone. Dlatego musicie się przygotować, bo Mój Znak nie wystarczy, 

abyście byli zbawieni. Jakże wielu, którzy nie są z Moich naznaczonych, będzie zbawionych, jakże wielu, 

którzy nie są z Moich wybranych, znajdzie drogę do zbawienia. Czuwajcie i módlcie się! 

30 Zaprawdę powiadam wam, jak słyszycie Moje Słowo w tym czasie na ziemi poprzez pośrednictwo 

ludzkiego umysłu, tak będzie ono również słyszane w innych światach, choć innymi kanałami, innymi 

środkami. Ale nie doświadczycie tych cudów, dopóki nie wejdziecie w życie duchowe. 

31 Któż z nas nie odczuwał niepokoju w obliczu życia w zaświatach? Któż z tych, którzy stracili 

bliską osobę na tym świecie, nie odczuwa tęsknoty za tym, by ją jeszcze raz zobaczyć, albo przynajmniej 

wiedzieć, gdzie ona jest? Wszystko to będziecie wiedzieć, zobaczycie ich znowu. Ale zdobądźcie zasługi 

już teraz, abyście nie usłyszeli, że kiedy opuścicie tę ziemię i zapytacie w duchowej dolinie, gdzie są ci, 

których macie nadzieję znaleźć, usłyszycie, że nie możecie ich zobaczyć, ponieważ znajdują się na 

wyższym poziomie. Nie zapominajcie, że dawno temu powiedziałem wam, że w domu Ojca jest wiele 

mieszkań. 

32 Jedz chleb Mojego Słowa, aby smutek i ból uciekły z twego serca i abyś mógł zajaśnieć życiem 

wiecznym. Daję wam odrobinę tego pokoju. 

33 Posłuchajcie mnie jeszcze raz i usuńcie z waszego umysłu złe myśli, które daje wam świat, wtedy 

będziecie mogli wejść przygotowani do duchowych nauk, które wam objawiam. Właśnie teraz, w chwili 

waszego duchowego wywyższenia, w chwili gdy podejmujecie wysiłek zgromadzenia siebie w 

najgłębszym wnętrzu waszego serca, w waszej duszy odbijają się namiętności ciała. Kiedy pozwolisz, aby 

cechy i piękno ducha odzwierciedlały się w obfitości w twoim ciele? 

34 Oczyszczajcie się tak, żebyście mogli odczuwać Mnie, krok po kroku pozbywając się swojej 

materializacji. Zostaw fałszywych bożków, które mieszkają w niezdrowych przyjemności, w próżności, i 

w bezużytecznym pragnieniem uznania. Opanuj swoje namiętności, które kuszą cię, i mówić do nich, jak 

Chrystus mówił na pustyni, "Nie będziesz kusić swego Pana, ale będziesz go czcić". 

35 Przypominam ci też, że uczyłem cię, abyś jedną daninę składał Bogu, a drugą Cesarzowi, bo 

widzę, że wszystko oddajesz Cesarzowi. Badajcie się codziennie przez chwilę, bo nieubłaganie nadejdzie 

godzina, gdy usłyszycie Mój głos wzywający was na sąd, a wtedy wasza dusza będzie musiała zdać 

sprawę z siebie i swojej cielesnej powłoki. Nie bójcie się Mnie w tej godzinie, Ja nie jestem 

niesprawiedliwy; bójcie się wy sami! 

36 Kiedy pokazałem wam na ziemi, że jestem waszym Dobroczyńcą i że was kocham i przebaczam, 

czy myślicie, że kiedy wejdziecie w życie duchowe, znajdziecie mnie zmienionego? 

37 Kiedy szukam was i podążam za wami z takim zapałem, kiedy mówię do was i pochylam się tam, 

gdzie jesteście, to dlatego, że nie chcę, abyście odchodząc z tego świata zatracili się w nieskończoności, 

abyście byli bez światła, abyście mnie szukali i nie znaleźli, abyście, choć jestem bardzo blisko was, czuli 

mnie bardzo daleko i ani mnie nie słyszeli, ani nie widzieli. 

38 Słuchajcie Moich nauk i stosujcie je w praktyce. Błogosławieni jesteście wy, którzy żyjecie w 

wielkich trudnościach, utrapieniach i goryczy, a jednak modlicie się za tych, którzy płaczą, zapominając o 

sobie i modląc się o pokój dla narodów. Ci bowiem, którzy postępują w ten sposób, znajdą drogę światła, 

która prowadzi do królestwa doskonałości, a w godzinie sądu ich brzemię będzie bardzo lekkie. 
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39 Ja obsypuję waszego ducha dobrodziejstwami, tak że nawet ten potrzebujący, który narzekał, że 

nie może praktykować miłosierdzia, bo nic nie ma, może sobie dziś uświadomić, że posiada 

niewyczerpane bogactwa duchowe. 

40 Mówię do was poprzez środek najbardziej godny Mojej Boskości: człowieka, i zaprawdę 

powiadam wam, to połączenie nigdy nie zostało zerwane. Jestem "Wiecznym Słowem", które mówiło i 

będzie mówić do swoich ukochanych dzieci na zawsze. 

41 Im gęstsze są ciemności tego świata, tym intensywniejsze jest światło, które mu zsyłam, aby 

ludzkość poznała prawdziwą drogę. Gdybyś już był wyposażony, jaką błogość byś odczuwał, gdybyś czuł 

Moją obecność na każdym kroku, w każdym miejscu i w każdej istocie! Czułbyś mnie w swoim sercu, 

słyszałbyś mnie w swoim duchu, rozpoznawałbyś mnie we wszystkich moich dziełach, nawet tych 

najmniejszych. Dzisiaj ludzkość woła: "Mój Boże, jak ciemne są drogi życia!", nie widząc, że Eliasz, 

Boski Posłaniec Trzeciej Ery, oświetlił te drogi Moim światłem i że na nich wyraźnie widać ślady Mojej 

Krwi. 

42 Moje królestwo stoi przeciwko waszemu królestwu, powstałem do walki przeciwko światu. Ale 

niech się nikt nie lęka, bo miecz mój jest z miłości, a wojska moje są uzbrojone w pokój i światło. 

Nieprzyjaciele Królestwa Mojego będą pokonani powszechną mocą miłości; lecz przez tych nieprzyjaciół 

nie rozumiem dzieci Moich, ale ich niedoskonałości, ich nieposłuszeństwo i ich grzechy, które sprawię, że 

znikną. 

43 Jak mógłbym użyć waszej broni nienawiści i śmierci, aby was zniszczyć? Czy mógłbym być 

niszczycielem własnych dzieci? Czy jest to możliwe do pomyślenia u Boga? Zaprawdę, powiadam wam: 

Oto Król wasz bez korony, bez berła i bez płaszcza. Szukajcie Mojego Słowa, osądźcie Mnie według 

niego, jeśli chcecie. Mówię wam, że Moje Królestwo przybliżyło się do was w tym czasie, aby uczyć was 

rozmowy z ducha na ducha z waszym Ojcem. 

44 Wy jesteście wędrowcami, którym będzie dane oglądać Nowe Jeruzalem, białe i świetliste miasto, 

które nie jest na ziemi, ponieważ jest duchowe. Idźcie naprzód, bądźcie mocni w wierze, idźcie drogą 

pełną goryczy i trudów, aż dojdziecie do wielkiej bramy, gdzie mnie ujrzycie. Tam was przyjmę i ukażę 

wam blask Mojego Królestwa, które jest potęgą Mojej chwały. Aby pomóc ci tam dotrzeć, daję ci Moją 

laskę miłości. 

45 Dzisiaj szukacie Mojego Słowa, aby umocnić wasze dusze, bo wiecie, że jest to odpowiedni czas, 

aby iść drogą uduchowienia. Każdy człowiek nosi w swoim sercu wytyczoną drogę, musi tylko chcieć ją 

odnaleźć. Moja miłość okazała swoją moc wszystkim Moim dzieciom, a Moje światło nie pozostawiło 

nikogo w ciemności. 

46 Tysiące tysięcy istot żyje w rozpaczy i strachu. Ale nadejdzie czas, kiedy zobaczycie, jak powstają 

do światła, ponieważ ich ból zaprowadzi ich na ścieżkę życia wiecznego. Moje światło zstępuje na ludzi 

jako Boskie natchnienie; lecz wtedy powstaje w ludziach zwątpienie i nie wierzą, że to jest głos Pana, 

który do nich mówi, a to dlatego, że jeszcze nie zrozumieli, w jakim czasie żyją. 

47 Moje ziarno, które składa się z miłości, prawdy, miłosierdzia, zdrowia i pokoju, jest przeznaczone 

dla każdego, kto chce je zasiać. 

48 Wy, którzy słyszycie Moje słowo poprzez ludzki organ rozumu, nie jesteście jedynymi, którzy 

otrzymują duchowe przesłania. Wiem, gdzie są inni Moi nowi uczniowie, ci, którzy przygotowują się w 

miłości do przyjęcia Moich Boskich myśli poprzez natchnienie i którzy intuicyjnie wiedzą, która jest 

godzina. Wiedzcie, że nie wszystkim udzieliłem łaski przyjmowania Mojego Światła lub Światła Świata 

Duchowego poprzez ludzki mózg. Niektórzy zostali wyposażeni w taki, a inni inny sposób. Ale wszyscy 

oni będą się zgadzać w prawdzie, która jest jedna; wszyscy oni będą poznawać się nawzajem przez 

uduchowienie, przez uczynki miłości i miłosierdzia względem swoich braci. 

49 Ludzkość chciałaby wizyty nowego Mesjasza, który wybawiłby ją z otchłani, albo przynajmniej 

usłyszałaby głos Boga, jak głos człowieka, który rozbrzmiewa na wietrze. Ale mówię wam, że wystarczy 

trochę poobserwować, albo zebrać swoją duszę w medytacji, aby nadać jej wrażliwość, a już usłyszycie, 

jak wszystko do was przemawia. Jeśli wydaje się wam niemożliwe, że kamienie mówią, to mówię wam, że 

nie tylko kamienie, lecz wszystko, co was otacza, mówi do was o waszym Stwórcy, abyście mogli obudzić 

się z waszych marzeń o wielkości, arogancji i materializmie. 
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50 Jest to koniec pewnej epoki i początek nowej. Pojawia się już światło świtu, choć cienie nocy 

jeszcze się nie rozproszyły. Cud jest przed waszymi oczami, ale z powodu zatwardziałości waszych serc 

jeszcze go nie podejrzewacie. Jak można wejść do wewnętrznej ciszy, jeśli jeszcze nie żałował swoich 

grzechów? 

51 Przyzwyczailiście się do niegodziwości i nikczemności, które was otaczają. Uważasz nieumyślne 

spowodowanie śmierci, hańbę i cudzołóstwo za naturalne. Walczycie z cnotą i maskujecie wady, aby w 

oczach braci wydać się czystymi. 

52 Zaprawdę, powiadam wam: z tych ciemności ludzkość znajdzie drogę do Światła. Ale ten krok 

będzie następował powoli. Co by się stało z ludźmi, gdyby w jednej chwili zrozumieli całe zło, które 

spowodowali? Niektórzy straciliby rozum, inni odebraliby sobie życie. 

53 Ludzie, nie czekajcie, aż znajdziecie się w duchowej dolinie, aby powstać i zanieść światu wieść o 

Moim objawieniu się wśród was. To przesłanie dotrze do serc ludzi i będzie to początek ich uduchowienia. 

54 Kiedy ludzie są odnowieni, będą odczuwać Moją obecność i Moją miłość w swoich sercach. 

55 O Moje małe dzieci, nie możecie sobie wyobrazić boskiej tęsknoty, z jaką zbliżam się do waszego 

serca! Przychodzę, aby z wami rozmawiać, aby rozkoszować się widzeniem was przy Moim stole. 

Ponieważ nie nauczyliście się jeszcze wznosić do Mnie, schodzę do was. Nigdy nie przestanę Cię kochać, 

nigdy nie znudzi mi się patrzeć na Ciebie z czułością. 

56 Ta forma słuchania Mnie przez ludzkiego tłumacza skończy się i wybije godzina, kiedy Ojciec 

zadzwoni dzwonkiem, aby wezwać was na zgromadzenie, abyście usłyszeli to Słowo po raz ostatni. 

57 Zbliża się rok 1950, rok, po którym nie będziecie mnie już słyszeć. Nie myślcie, że gdy umilknie 

dźwięk ostatniego dzwonu, dla tego ludu nadejdzie odpoczynek. Wręcz przeciwnie, będzie to pierwszy 

moment waszej walki, wielkiego dnia pracy, który wtedy podejmiecie. 

58 Dziś jesteście podobni do Moich uczniów z Drugiej Ery, gdy otaczali Mistrza, słuchając Jego 

nauki i obserwując Jego dzieła. To był Mistrz, który mówił do tłumów, który czynił cuda wśród 

potrzebujących, który prowadził ich i korygował, i który ich bronił. Ale On zapowiedział swoje odejście 

do nich, a oni wiedzieli, że będą pozostawieni na świecie jak owce między wilkami. 

59 Jakże bali się tej godziny! A gdy nadeszła chwila rozstania, zostali sami na ziemi. Ale Mistrz stał 

przy nich ze swego królestwa, Jego Duch zachęcał ich w każdej godzinie i spełnił wszystkie swoje 

obietnice dla nich bez wyjątku. 

60 Dlaczego wy, którzy wiecie, że ta forma Mojego przejawienia się skończy się, z obojętnością 

oczekujecie tego roku 1950? Dlaczego ty, który już czujesz się zmęczony, myślisz, że po tym czasie 

będziesz mógł się wreszcie oprzeć i zasnąć? Pamiętajcie, że dziś jesteście tylko małymi dziećmi, które w 

przyszłości staną się panami! Nie obawiajcie się jednak wypełnienia waszego zadania, pamiętajcie, że 

kiedy byłem wśród Moich uczniów, oni również byli początkującymi w Mojej nauce. 

61 Przy pewnej okazji powiedziałem do Andrzeja, który był jednym z dwunastu Moich apostołów: 

"Czy wierzysz we Mnie?". "Tak, Mistrzu", odpowiedział mi. "Czy wierzysz, że w Moje imię możesz 

uzdrawiać chorych?". "Tak, Panie, wierzę, że mogę to zrobić". "Dobrze", powiedziałem mu, "idź tą drogą, 

która prowadzi do Jerycha, a znajdziesz na niej chorego człowieka. Uzdrów go w 

Mojego imienia, a potem donieś Mi o tym". 

62 Andrzej wyruszył w drogę, a po drodze znalazł chorego, który był trędowaty, i rzekł do niego: "W 

imię Chrystusa, mojego Mistrza i Pana, wyzdrowiej!". Ale trędowaty tylko patrzył na niego smutno, nie 

czując żadnej poprawy. Po raz drugi i trzeci Andrzej wymówił moje imię, ale chory nie wyzdrowiał. - 

Głęboko strapiony uczeń wrócił do Mnie i rzekł do Mnie pokornie: "Mistrzu, chory nie wyzdrowiał, nie 

oczyścił się z trądu. Moja wiara w Ciebie nie była wystarczająca. Ale zrozumiałem, że tego, co Ty robisz, 

my nie jesteśmy w stanie zrobić. Poza tym, choroba tego człowieka jest nieuleczalna". 

63 Wtedy powiedziałem do niego: "Andrzeju, chodź za Mną" i przyprowadziłem go do chorego, 

którego dotknąłem tylko ręką i któremu powiedziałem: "Bądź zdrów!". Trędowaty został natychmiast 

oczyszczony. 

64 Andrzej zapytał Mnie zawstydzony i jednocześnie zdumiony, jak to się mogło stać, na co Ja mu 

odpowiedziałem, że miłość miłosierna czyni cuda, ale on nie mógł tego dokonać, bo wątpił w tę moc i 

czuł niechęć do dotknięcia trędowatego. A jednak, ilu chorych, a wśród nich ilu trędowatych, uzdrowił 

później Andrzej, Mój umiłowany uczeń! 
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65 Uświadomię wam, że w tym czasie Mojego głoszenia rozwijacie wasze dary i że poprawiam was, 

gdy błądzicie. Ale wasze najlepsze owoce przyjdą po tym, jak mnie usłyszycie. 

66 Nic niedokończonego ani niedokończonego duch nie pozostawi po sobie na ziemi. 

67 To, co wam powiem, usłyszą tylko nieliczni, a jednak dotrze to do wszystkich serc. Gdy Moje 

Słowo Drugiej Ery rozprzestrzeni się po całej ziemi, to z tego czasu będzie jak deszcz nawożący dla 

ziarna, które zasiałem wcześniej. 

68 Nie myślcie, że jesteście jedynym środkiem, aby Moje Prawo było znane ludziom. Lecz konieczne 

jest, abyście wykonali zadanie, które do was należy, ponieważ jesteście częścią Moich Boskich planów. 

Niech was nie zastraszają oszczerstwa ani upokorzenia. Wizualizuj sposób, w jaki twój Pan chodził po 

ziemi. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, Ja jestem Bramą. 

69 Nadszedł czas, abyście sprawili, aby Moja Nauka zajaśniała poprzez wasze dzieła, aby Moje Imię 

rozbrzmiewało w najbardziej ukrytym zakątku ziemi. Niektórzy będą zwiastunami innych, tak jak Eliasz 

był Moim zwiastunem przez wszystkie wieki. 

70 Jeśli będziecie szli Moją drogą, nie odczujecie zmęczenia, ani nie przyjdziecie do Mnie 

wyczerpani. Wylałem Moje światło na tę drogę przez to słowo, które daję wam za pośrednictwem 

głosiciela, słowo, którego wkrótce nie usłyszycie. Odciśnijcie ślad waszych kroków głęboko na tej drodze, 

aby jutro, gdy będziecie wzięci za Moich dobrych uczniów, została wam oddana sprawiedliwość i aby 

wasz przykład był zachętą dla tych, którzy przyjdą po was. Czekam na was w wieczności, dlatego nigdy 

nie będzie za późno, aby przyjść do mnie. 

71 We Krwi Mojej zmyjecie wszystkie wasze plamy, bo cóż znaczy Krew Moja, prócz miłości? Ujrzę 

was żyjących na Moim łonie, na najwyższym szczeblu drabiny doskonałości, po przebyciu jałowych i 

spustoszonych pustyń waszego zadośćuczynienia, po uniknięciu pułapek waszych namiętności i po 

uratowaniu się z fal morza ryczącego. Znikną bóle, zmagania, a w końcu dotrzesz do domu, w którym 

mieszka prawdziwy pokój - szczęście, jakiego ludzkie serce sobie nie wyobrażało, i gdzie świeci światło 

nieskończonej mądrości. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 62  
1 Umiłowani uczniowie, przychodzę, aby wam potwierdzić, że wszystko, co wam powiedziałem w 

minionych czasach, teraz się spełnia. W podobny sposób spełni się to, co przepowiedziałem wam w tej 

Erze poprzez organ ludzkiego umysłu. To jest powód, dla którego wiara ożywiła się w tych rzeszach ludzi, 

którzy początkowo przyszli, aby zbadać Moje słowo, aby zobaczyć, czy to prawda, że Boski Mistrz daje 

Swoim dzieciom Swoją naukę miłości, a następnie poświęcili się studiowaniu i badaniu (tej nauki), aby 

natychmiast przynieść tę naukę ludzkości. 

2 Zaczynacie kochać wszystko, co jest godne waszego serca i ducha oczyszczonego z namiętności, i 

niepostrzeżenie przestajecie kochać to wszystko, o co kiedyś zabiegaliście na świecie. - W ten sposób 

Duch Prawdy przemawia do was w tym czasie, w którym daje znać swoje słowo przez niewykształconych, 

prostych i grzesznych stworzeń. Małe i ubogie miejsca spotkań zbudowałeś w najodleglejszych zakątkach 

miast i wsi, a w nich gromadził się lud, spragniony słuchania Mojej nauki. 

3 Kiedyś ludzie słyszeli Jezusa przemawiającego w wioskach, nad brzegami rzek i na otwartych 

polach, aż nadeszła chwila, kiedy moje dzieło miało się wypełnić, a ja wjechałem do Jerozolimy, do 

miasta, którego imię jest na zawsze związane z imieniem Mistrza. Lecz lud ten nie chciał pozwolić Mi 

odejść, nie dlatego, że Mnie miłował, lecz dlatego, że miał zabić Tego, który przyniósł im poselstwo o 

wyższej nauce niż ta, którą dotychczas otrzymali od swego Pana. 

4 Teraz Chrystus mówi wam: Ja jestem bramą do Nowego Jeruzalem. Błogosławieni wszyscy, 

którzy przez to samo wejdą do światłości i świętego miasta, bo i oni z niego nie wyjdą - ale nie dlatego, że 

spotkają się ze śmiercią, przeciwnie, tam znajdą życie wieczne. 

5 Podczas gdy wasze ciała są spuszczane do ziemi, w której łonie mieszają się z nią, aby uczynić ją 

żyzną - bo jeszcze po śmierci będą siłą i życiem - duch wasz, który jest ponad waszą istotą, nie pozostanie 

w ziemi, lecz będzie poruszał się z duszą, aby ukazać się jej jako księga, której głębokie i mądre nauki 

będą studiowane przez duszę. Tam oczy waszej duszy otworzą się na prawdę i za chwilę będziecie 

wiedzieli, jak interpretować to, czego nie byliście w stanie pojąć przez całe życie. Tam zrozumiesz, co to 

znaczy być dzieckiem Bożym i bratem dla bliźniego. Tam zrozumiesz 

Zrozumiecie wartość wszystkiego, co posiadaliście, poczujecie żal i skruchę za popełnione błędy, za 

stracony czas i zrodzą się w was najpiękniejsze postanowienia naprawienia i zadośćuczynienia. 

6 Było konieczne, abym w tym czasie przyszedł do was ze szczegółowym i kompletnym 

pouczeniem, aby wyjaśnić tajemnice i usunąć niewiedzę, abyście mogli poznać wszystkie dary, którymi 

obdarzył was wasz Ojciec. Bez tej wiedzy i bez tego rozwoju nie bylibyście w stanie zbliżyć się do mnie i 

zawsze błądzilibyście w swoim morzu niepewności. 

7 Z powodu swojej ignorancji nie byliście w stanie wykorzystać duchowych darów i mocy, które 

posiadacie. Ale kiedy przejawiały się one w sposób spontaniczny i naturalny u któregoś z Moich dzieci, 

zawsze znajdował się ktoś, kto ogłaszał go nienormalnym lub przypisywał mu okultystyczne i 

nienaturalne moce. 

8 Biedna ludzkość, która - chociaż ma prawdziwego Boga jako Boga - nie zna Go ani nie rozumie, 

tak jak nie była w stanie rozpoznać samej siebie, ponieważ nosi ciemną opaskę na oczach z powodu 

swojego fanatyzmu religijnego - jako rezultat tego nieczystego i niedoskonałego kultu Boga, który zawsze 

był przeszkodą w jej duchowym wznoszeniu się i rozwoju. Ale ja, który jestem prawdziwym i jedynym 

pasterzem dusz, który potrafię doprowadzić je do domu, jaki moje miłosierdzie dla nich zaplanowało - idę 

za zagubionymi owcami, aby je wprowadzić na drogę światła, która prowadzi do niebieskiej zagrody. 

9 Z tego powodu pokazuję wam nową stronę Księgi Prawdziwego Życia. 

10 Nic od ciebie nie wezmę, wręcz przeciwnie, wszystko ci zostawiam. Jeszcze nie nadszedł czas, 

abym przyszedł na żniwo. 

11 Ja uczę was Moimi Boskimi naukami uprawiać ziemię, a gdy poczynicie postępy w studiowaniu i 

poznawaniu Mojego Prawa, będziecie je głosić waszym braciom wraz ze świadectwem waszych dzieł 

miłości i miłosierdzia. Od wieczności będę śledził Twoje kroki i strzegł Twojego nasienia. Kiedy 

nadejdzie właściwy czas, przedstawisz mi swoje plony. 

12 Żyjecie w czasie próby. Nie ma godziny w ciągu dnia, kiedy nie jesteś poddany jakiejś próbie. Pod 

ich ciężarem człowiek światowy bluźni, a zdziwiony uczeń zadaje sobie pytanie: Dlaczego czuję się 
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przygnębiony ciężarem prób, choć podążam drogą Mistrza? - Ale Mistrz ci odpowiada: Ten, kto idzie za 

Mną, poniesie krzyż, a im sumienniej będzie Mnie naśladował i trzymał się Mnie, tym bardziej gorzki 

będzie jego kielich. Bo czymże bylibyście bez prób? Kiedy przyjdziesz do mnie? 

13 Błogosławieństwo Ducha jest dla tych, którzy niosą na swoich barkach ciężar swojego krzyża, i 

mają spojrzenie przebaczenia dla tych, którzy ich obrażają, słowo pociechy dla tych, którzy cierpią, i rękę, 

aby błogosławić wszystkich, którzy przechodzą przez ich ścieżkę. 

14 Łaska spłynie na tych, którzy na bolesnej drodze swego życia potrafią podnieść się z poddaniem, 

gdy upadają, i którzy nie odrzucając krzyża swego powołania, osiągają z Nim szczyt góry. Ci bowiem 

będą naśladować swego Mistrza w swoim życiu i będą z Nim w Jego królestwie. 

15 Nie myśl, że Chrystus, ponieważ był Bogiem wcielonym, krwawił i umarł bez odczuwania bólu w 

Jego agonii. Zaprawdę powiadam wam, ból Chrystusa był prawdziwy, i nie było żadnego bólu przed lub 

po nim, który był równy temu. W samym Jego ciele ból był tak silny, że wołał: "Boże mój, Boże mój, 

czemuś mnie opuścił!". 

16 Kielich cierpienia również zostanie wam wręczony. Nie odrzucajcie go, bo nigdy nie zostanie wam 

wysłana próba ponad wasze siły. 

17 Budzę was Moim światłem i tak samo obudzę denominacje prawdą tego Słowa. 

18 Miłość moja miłosierna oświeciła wszystkie duchy w tym czasie, a pytania i niepokoje wybuchły 

w nich. Mężczyźni i kobiety powstają w poszukiwaniu światła, ponieważ czują się jak rozbitkowie pośród 

burzy. 

19 Wszyscy, od naukowców, którzy zagubili się w morzu życia, po tych, których umysły są 

niewykształcone, czują nadejście Nowej Ery. Ilu z tych ludzi, kiedy będą mnie szukać, przyjdzie do ciebie, 

aby zapytać, czego nauczył cię Mistrz! Nie wszyscy będą przychodzić potulnie, niektórzy będą żądać 

dowodów, aby uwierzyć, a inni będą grozić! To jest czas, na który musicie być przygotowani, to będzie 

możliwość zasłużenia się przed waszym Panem. 

20 Będziesz mówił tak, jak cię nauczyłem. Z ust waszych nie będą wychodziły słowa melodyjne i bez 

treści, tak jak używają ich ludzie. Niech z waszych ust wychodzą tylko słowa pokorne, proste i szczere, a 

poruszą one całe serce tego, kto je przyjmuje. - Uczyńcie się też godnymi tego, abym wam wyjawił 

tajemnice, które czekają na moment, aby się ujawnić w Mojej ukrytej komnacie serca. Zachęcajcie się we 

Mnie, nie bacząc na nic. 

Nie jest Moją wolą, aby ludzie zamykali wam usta i uciszali Mój lud, siejąc strach. 

21 Nadaj właściwą wartość próbom, które przeszedłeś, abyś nie bał się tych, które dopiero nadejdą. 

Podbiliście faraona, pokonaliście bożków, którym oddawaliście cześć, jakby byli waszym Bogiem. 

Zapomnieliście o tradycjach i zachowaliście prawo, i odrzuciliście fanatyzm religijny. Ale w tej walce 

twój duch został zahartowany. 

22 Nie daj ciała więcej znaczenia niż to naprawdę ma, ani nie pozwól mu zająć miejsce, które należy 

tylko do ducha. 

23 Zrozumcie, że powłoka ciała jest tylko narzędziem, którego potrzebujecie, aby duch mógł 

zamanifestować się na ziemi. 

24 Powinniście iść do pracy odziani w pokorę w wypełnianiu waszego zadania, wtedy będziecie 

zaskoczeni widząc, jak tajemnicza siła zapewnia i przygotowuje wszystko na waszej drodze. Podobnie, 

gdy umieścisz ziarno Mojej Nauki w jakimkolwiek sercu, odkryjesz, że - nawet zanim do niego 

przyszedłeś - było ono już uważne i otwarte na nią, i że dlatego było w stanie przyjąć to ziarno w swoim 

sercu. 

25 Nie rozpaczaj w obliczu jałowości pól w tym czasie. Nie traćcie ducha, gdy podczas siania ziarna 

odkryjecie, że pod wierzchnią warstwą gleby znajdują się tylko kamienie. Sami walczcie z kamieniami! 

Daję ci narzędzia, aby to zrobić. Miejcie wiarę, a Ja obiecuję, że dam się poznać tam, gdzie będziecie mnie 

potrzebować. 

26 Uważaj, bo ludzie przygotują się i zjednoczą w wielkie i potężne ugrupowania, nie wiedząc, 

dlaczego to robią. A przecież wiesz, że oni szukają Mojego Trzeciego Objawienia, szukają Tego, który 

obiecał do nich powrócić. Będą oni szukać światła w przeszłych Testamentach, mając nadzieję znaleźć 

słowo, które potwierdzi im ich przekonanie, że jest to czas Mojego powrotu jako Ducha Świętego. 
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27 Ludzie pytają mnie i mówią do mnie: "Panie, jeśli istniejesz, to dlaczego nie objawiasz się wśród 

nas, choć innym razem schodzisz na nasz ziemski świat? Dlaczego nie przychodzisz dzisiaj? Czy nasza 

bezbożność jest teraz tak wielka, że nie pozwala Ci przyjść nam z pomocą? Zawsze szukałeś zagubionych, 

"ślepych", "trędowatych" - teraz świat jest ich pełen. Czy nie wzbudzamy już Twego współczucia? - Ty 

powiedziałeś do swoich apostołów, że powrócisz do ludzi i że dasz znaki swojego przyjścia, które teraz 

wydaje nam się, że widzimy. Dlaczego nie ukazujesz nam swojego oblicza?" 

28 Oto jak ludzie czekają na Mnie, nie czując, że jestem pośród nich. Jestem przed ich oczami, a oni 

Mnie nie widzą, mówię do nich, a oni nie słyszą Mojego głosu, a gdy wreszcie ujrzą Mnie na chwilę, 

zapierają się Mnie. Ale ja nadal świadczę o sobie, a tych, którzy we mnie pokładają nadzieję, nadal będę 

oczekiwał. 

29 Ale zaprawdę, znaki Mojego objawienia w tym czasie były wielkie, nawet krew ludzi, przelana w 

rzekach i nawadniająca ziemię, wskazywała na czas Mojej obecności wśród was jako Ducha Świętego. 

30 Wszystko zostało zapisane w Księdze Siedmiu Pieczęci, która znajduje się w Bogu, a której 

istnienie zostało objawione ludzkości przez apostoła i proroka Jana. Treść tej księgi została wam 

objawiona jedynie przez Boskiego Baranka, gdyż ani na ziemi, ani w niebiosach nie było sprawiedliwego 

ducha, który mógłby wam wyjaśnić głębokie tajemnice miłości, życia i sprawiedliwości Boga. Ale Boski 

Baranek, którym jest Chrystus, rozluźnił pieczęcie, które zamykały Księgę Życia, aby ujawnić jej 

zawartość swoim dzieciom. A teraz Eliasz został posłany jako przedstawiciel Trzeciej Ery i jako zwiastun 

Mojego objawienia się wśród ludzi, aby przygotować wasze umysły do zrozumienia tego objawienia. To 

on położył pierwszy kamień w Świątyni Ducha Świętego i objawił wam, że jesteście w czasie szóstej 

pieczęci i że wszyscy, którzy usłyszą i zobaczą te manifestacje, będą świadkami przed ludzkością, którym 

będą musieli przekazać Moją prawdę, świadcząc swoimi dziełami o rzeczywistości Mojego objawienia. 

31 Pierwsze umysły, przez które objawiło się to światło, zostały przygotowane przez Moją łaskę. 

Lecz aby być godnymi Mojego objawienia, modlili się i trwali w wierze, w czci i w podniesieniu. Wśród 

nich był Mój syn Roque i Moja służebnica Damiana - nosiciele głosu, przez których najpierw Eliasz w 

nim, a potem Boskie Słowo w niej ogłosili ludzkości nadejście Trzeciej Ery. Przez ich pośrednictwo 

zacząłem zwoływać synów Izraela i naznaczać wybranych z każdego plemienia. 

32 Od tego czasu niektóre z Moich dzieci próbują zgasić to światło. Ale zaprawdę powiadam wam, 

nikt nie będzie w stanie tego uczynić, gdyż światło szóstej lampy pochodzi od Boga. Raczej ci, którzy 

starali się zwalczać to światło, podsycali jego płomień. 

33 Przestudiujcie więc Moją naukę i powiedzcie mi, czy wszystkie te proroctwa mogły się spełnić w 

łonie jakiejkolwiek wspólnoty religijnej. 

34 Słowem miłości i życia nauczyłem was doskonałego uwielbienia Boga, a wy poznaliście nowe 

zjednoczenie z waszym Ojcem, które przygotowuje was do doskonałego zjednoczenia ducha z duchem. 

35 Zdolności, które posiada duch, zostały wam objawione i zrozumieliście, że chociaż posiadacie 

dziedzictwo, nie wiedzieliście o tym. Przekonałem was o Mojej obecności, udzielając wam na waszej 

drodze życia dobrodziejstw, jakich może dokonać tylko Moje miłosierdzie - zarówno dla waszego zdrowia 

fizycznego, jak i moralnego; bo tylko światło wiary pozwoli wam dojść do końca waszej duchowej drogi 

zadośćuczynienia. 

36 Dziś otrzymuję od każdego z Moich dzieci jego ofiarę i jego prośbę. 

37 Otrząśnij się ze zmęczenia duszy i ciała, bo jeszcze musisz chodzić i pracować. Czas bólu zbiegł 

się z czasem Mojego przyjścia, abyście nie byli opuszczeni. Jakiej radości doświadczą ci, którzy 

przeciwstawiają cierpieniom życia praktykę Mojej nauki! 

38 W tym czasie wasze serce nauczy się bić w miłości do innych, bo rozpoznacie się w prawdzie jako 

bracia w Bogu. Ręka tego, który kocha, będzie silna, by podnieść upadłego. Skała, która czuje dotyk 

Mojego miłosierdzia, wytryśnie niewyczerpaną wodą. 

39 Dziś usta dzieci tego ludu nadal pozostają zamknięte i nie głoszą światu, że Chrystus Rabbi 

powrócił. Ale wasza głupota nie może trwać dłużej, bo jutro będziecie płakać za swoje nieposłuszeństwo. 

40 Wierzcie prawdziwie, że wasze dzieła będą kontynuowane jako nasiona dla przyszłych pokoleń i 

że musieliście przejść przez tygiel cierpienia tylko po to, żeby się oczyścić i żebyście mogli zrozumieć 

dary, którymi was obdarzyłem. Wielu z was musiało obmyć się w wodach oczyszczenia. Umysł nosiciela 
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głosu został oczyszczony, serce tego, który miał prowadzić ludzi, ręka tego, który miał uzdrawiać 

chorych, duchowa wizja tych, którzy mieli wejść na Poza, aby prorokować. 

41 Ból, kielich goryczy i próby waszego życia przygotowały was do wytrzymania bitwy, która się 

zbliża, bo zaprawdę powiadam wam, wasza wiara, wasza duchowość i wasza cierpliwość będą testowane 

przez ludzkość. Mówię to nie tylko do tych, którzy mnie teraz słuchają, ale do wszystkich, którzy nawet 

po czasie tego objawienia powstaną i wezmą swój krzyż, aby pójść za mną. 

42 Przyobleczcie się w cichość, w miłosierdzie, w pokorę, abyście byli uznani za uczniów moich. 

Jeśli naprawdę uważacie się za uczniów Jezusa, to nawet faryzeusze, kiedy podchodzą do was ukryci pod 

maską, aby was zaatakować, staną się łagodnymi barankami w obliczu waszego przykładu wilków. 

43 Ja was zbawię światłem Moim. Nie ma nikogo, kto mógłby dziś powiedzieć, że jest już zbawiony. 

Zaprawdę powiadam wam, gdybym wam ofiarował zbawienie w tym czasie dla sprawiedliwego, 

bylibyście zgubieni, bo nie moglibyście przedstawić mi sprawiedliwego. 

44 Ludzkość jest rozbitkiem pośród burzy grzechów i wad. Nie tylko człowiek, kiedy dorasta, plami 

swoją duszę, pozwalając na rozwój swoich namiętności; nawet dziecko, w swoim delikatnym 

niemowlęctwie, doświadcza wywrócenia się łodzi, w której płynie. Moje Słowo, pełne objawień, wznosi 

się pośród tej ludzkości jak ogromna latarnia morska, która wskazuje rozbitkom prawdziwą drogę i 

ożywia nadzieję w tych, którzy byli bliscy utraty wiary. 

45 Jest napisane, że "wszystkie oczy Mnie zobaczą", bo duchowo wszyscy poznają Moją prawdę. 

Ślepi otworzą swoje oczy na światło i zobaczą Eliasza prowadzącego wielkie rzesze do Mojej obecności. 

Niewierzący świat zobaczy, że jest przytłoczony tego rodzaju świadectwami, niespodziankami i 

dowodami, i podczas gdy niektórzy będą się Mnie wypierać, podając Pismo Święte jako dowód, inni będą 

się radować, ponieważ zobaczą godzinę wypełnienia się wielu proroctw, które zapowiedziałem przez usta 

Moich proroków i przez usta Jezusa. 

46 Ci, którzy oczekują Mojego przyjścia w łonie swoich kościołów, nawet nie podejrzewają, w jaki 

sposób i gdzie się objawiam, chociaż Moje objawianie się dało się odczuć poprzez liczne wydarzenia. Jak 

błyskawica, która powstaje na wschodzie, a gaśnie na zachodzie, tak było z moim przyjściem. Lecz 

wibracja i odbicie Mojego Ducha przemieniło się wśród was w słowo ludzi, abyście mogli zrozumieć, kim 

jest Ten, który zapukał do drzwi serc ludzkich i dlaczego dane były znaki. 

47 Chciałem oznajmić Siebie przez niewyszukane, proste organy intelektu, ponieważ są one wolne od 

uprzedzeń, od pokrętnych interpretacji Mojego prawa, a zatem są najbardziej odpowiednie do przekazania 

Mojego Słowa w największej czystości. To słowo będzie namiętnie dyskutowane przez ludzkość, nawet 

jeśli będzie ona chciała rozpostrzeć nad nim zasłonę obojętności. Będzie to bowiem jedyny w tym czasie, 

który rzuci światło na wiele tajemnic i wiele błędów. 

48 Zaprawdę powiadam wam, że po roku 1950 dotknę Moją mocą i Moją sprawiedliwością wszystkie 

obrzędy kościelne odprawiane na świecie, a jeśli ich duchowni i duszpasterze nie obudzą się na to 

przebudzenie, przemówię do nich za pomocą nieletnich. Tak jak narody zostały dotknięte Moją 

sprawiedliwością, tak również różne denominacje zostaną poddane próbie. Każda korona, każde berło, 

każdy tytuł i każda hierarchia będą osądzone. 

49 Ludzie, gdzie trzymacie słowa i nauki, które przyniosłem wam z tak wielką miłością? Rozważcie, 

że to słowo było Boską pieszczotą, z którą wasz Ojciec obudził was w tym czasie. A może poczekasz, aż 

wyzwolone siły natury obudzą Cię z drzemki? 

50 Ojciec nie chce ukazać się swemu ludowi z wyrzutem, lecz błogosławić jego uczynki; lecz jak 

dotąd nie widać wśród was zamiaru odnowy, a to dlatego, że nie byliście w stanie pojąć całej miłości, jaką 

wasz Mistrz okazał w wyciągnięciu was z brudu i przyobleczeniu was swoją łaską. 

51 Czy nie słyszycie głosu Ducha, który mówi wam, że jesteście uczniami Trzeciej Ery? Posłuchajcie 

tego głosu i podnieście się! Wasz Mistrz swoim cierpieniem, nauczaniem i przykładem zapisał już w 

sercach ludzi prawo, które macie naśladować. Apostołowie, ci męczennicy, walczyli, aby uprawiać ziarno 

Mojej Nauki. Walczcie teraz dla dobra przyszłych pokoleń, bo z tego ziarna zbierzecie dojrzały owoc, 

który da pokój i szczęście waszej duszy. 

52 Miłość do waszego Boga, miłosierdzie dla waszych braci i pragnienie doskonałości doprowadzą 

was do praktykowania Mojej nauki. Nie będziecie potrzebowali bólu ani strachu przed Moją 
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sprawiedliwością, aby was pobudzić do pracy, bo wtedy wasze zasługi nie będą prawdziwe w Moich 

oczach. 

53 Pozostawmy innym ludom przebudzenie się do nowych czasów dopiero wtedy, gdy zobaczą 

ziemie zniszczone przez powodzie, narody zniszczone przez wojny i zarazy niszczące życie. Te ludy - 

nabrawszy arogancji w swoich naukach i uśpione blaskiem swoich religii - nie rozpoznają Mojego Słowa 

w tej niepozornej formie, ani nie odczują Mojego Objawienia w duchu. Dlatego najpierw ziemia musi być 

wstrząśnięta, a natura powie do ludzi: Czas się wypełnił, a Pan przyszedł do was. - Aby ludzkość mogła 

się przebudzić, otworzyć oczy i stwierdzić, że to Ja przyszedłem, najpierw musi zostać dotknięta potęga i 

arogancja człowieka. Ale waszym zadaniem jest czuwanie, modlitwa i przygotowanie się. 

54 Ktoś mówi do Mnie w swoim sercu: "Panie, jak to możliwe, że - choć tak bardzo nas kochasz - 

pozwalasz, aby Twoja sprawiedliwość była odczuwana w taki sposób?". Na to odpowiadam: Gdyby Moja 

sprawiedliwość nie spotkała się w ten sposób z waszymi czynami, bylibyście nieodwołalnie zgubieni. Jeśli 

pozwalam, aby przyszedł na was ból, a także śmierć, to dlatego, że ból oczyszcza duszę, a śmierć ją 

odnawia. Dlaczego nie mielibyście pić kielicha cierpienia i śmierci, chociaż sami go stworzyliście? 

Zaprawdę, powiadam wam: Ból i śmierć cielesna są mniej straszne niż te, które odczuwa dusza z powodu 

wyrzutów sumienia lub z żalu za to, że obraziła swego Stwórcę swoimi występkami. 

55 Słuchasz bez zrozumienia. Nie pozostawiajcie całej odpowiedzialności za zrozumienie Mojego 

Słowa ani samemu duchowi, ani samemu umysłowi związanemu z ziemią, bez przyjęcia przez każdego z 

nich części, która do niego należy. Niech to sumienie określi, za co jeden lub drugi jest odpowiedzialny. 

56 Gdy widzicie, że przyszedłem do was pełen pokoju, czyż nie odczuwacie współczucia na myśl o 

tych waszych braciach, którzy nie mają chwili spokoju? Czy nie sprawiłoby to radości waszym sercom, 

gdybym wam powiedział, że dzięki waszym modlitwom i myślom otulonym miłosierdziem, wasi bracia 

mogą obudzić się do światła? 

57 Ojciec przyszedł w tamtych czasach, aby zbawić swoje dzieci; w obecnych czasach to ludzie mają 

zbawiać się nawzajem, przez miłość, której nauczył ich Ojciec. 

58 Miłosierdzie Moje zbudowało most między Królestwem Moim a ziemią. Tym mostem jest Mój 

lud; przez niego ludzie dotrą do Ziemi Obiecanej. 

59 Rozpowszechniłem moją mądrość wśród mojego ludu, Maryja wlała swoją miłość w twoje serce, 

ale gdzie jest ta miłość i ta mądrość, której wciąż mi nie ofiarowujesz? Co robisz z tym, co otrzymujesz od 

Bożego Miłosierdzia? Chwilami wątpisz, bo przychodzę w duchu, poczuj Mnie w tej postaci, bo zaprawdę 

powiadam ci, że już nigdy nie będziesz mnie miał jako człowieka. 

60 Przez usta Głosiciela słyszycie Moje słowo, a ten głos dał wezwanie tym, którzy zgubili drogę, 

biegnąc za ludźmi, przyjemnościami i skarbami świata, myśląc, że znajdą lepsze miejsca niż te, które 

Ojciec przeznaczył dla każdego ze Swoich dzieci. Te dzieci przyszły do Mojej Obecności z potarganymi 

"szatami", z odrażającymi sercami i ze śladami, które upojenie materializmem pozostawiło w ich całym 

jestestwie. - Gdy Ojciec zapyta was o waszą szatę, zrozumcie, że jest to szata godności ludzkiej, która jest 

biała i czysta, i dlatego zawsze będziecie Mi ją przedstawiać. 

61 Wielu z nich powraca teraz do Mnie. Czy to dlatego, że mnie kochają? Nie, powodem jest to, że 

nadszedł czas, kiedy świat nie mógł im zaoferować tego, czego od niego żądali. Wtedy przypomnieli 

sobie, że ja istnieję, ale ja ich akceptuję. Teraz bowiem, gdy mnie słyszą, żałują za swoje grzechy, a w ich 

sercach rodzi się miłość do Ojca. Światło Mojego Słowa będzie jak nowy świt w Moich dzieciach, a ich 

przeszłość będzie jak noc, gdy go zabraknie. 

62 Ugaś swoje pragnienie całkowicie, pamiętając, że bardzo szybko twoje słowo ugasi pragnienie 

twego brata. Jeśli nadal odczuwasz pragnienie, choć mnie słyszysz i pijesz z tego wina, to dlatego, że 

twoje serce pragnie chwały tego świata. Tylko Moje najbardziej cierpliwe i kochające Słowo będzie w 

stanie dokonać cudu waszej przemiany, a wtedy będziecie naprawdę godni kroczyć waszą drogą i nieść 

Moje nauki waszym braciom. Niech nikt nie będzie poniżany ani nie odmawia się Mojemu miłosierdziu, 

niech nikt nie będzie uprzywilejowany, bo wtedy nie mielibyście Mnie za przykład. Czy wierzysz, że 

Moja krew przelana na krzyżu nie spada już na żadnego z grzeszników? 

63 Kiedy Jan Chrzciciel ogłosił rychłe nadejście królestwa niebieskiego, jego proroctwo było dla 

wszystkich. Ten prorok i prekursor Chrystusa był wśród was w tym czasie. Przyszedł, zanim Mój promień 

dał się poznać przez ludzki umysł, a także przyszedł, aby ogłosić, że przyjście Ducha Świętego jest bardzo 
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bliskie. Jego ogłoszenie, jego proroctwo, było do wszystkich bez wyjątku, a ty go znasz w tym czasie 

przez imię Eliasza, bo ten duch jest tym prorokiem, który był z ludźmi we wszystkich czasach, a on jest 

zwiastunem, który przygotował drogi Pana. Dlatego witam was wszystkich, bo przyszedłem bez osądzania 

grzechów lub upokarzania tego, który splamił się najbardziej. Ci będą wśród tych, którzy Mnie miłują 

najgoręcej, bo wiele było ich przewinień, a wszystkie zostały im odpuszczone. 

64 Gwiazda", która wskazuje na Moją Obecność i Moje Słowo, została "zobaczona" tylko przez 

zwykłych ludzi. Królowie i uczeni zasnęli w swej wielkości i nie byli w stanie odkryć na firmamencie 

Boskiego światła, aby następnie wyruszyć i podążać za nim jak ci magowie ze Wschodu, którzy zostawili 

wszystko, aby dotrzeć do tego niebieskiego światła, które obwieściło światu przyjście Zbawiciela. Jeśli 

uczeni szukaliby Mojego światła, a ci, którzy żyją w wielkim bogactwie, wprowadziliby w życie coś z 

Moich nauk, odczuliby Moją obecność w swoich sercach. 

65 Kiedyś powiedziałem wam, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu 

skąpcowi wejść do Królestwa Niebieskiego. Dziś mówię wam, że te serca muszą uwolnić się od egoizmu i 

praktykować miłość wobec swoich braci, aby ich dusze mogły przejść przez wąską ścieżkę zbawienia. Nie 

jest konieczne uwolnienie się od posiadania i fortuny, ale tylko od samolubstwa. 

66 Ilu z was było kiedyś właścicielami jakiejś fortuny na ziemi, a zapomnieliście o nędzy i potrzebach 

waszych sąsiadów. Potem, gdy nadeszła godzina sądu nad twoją duszą, poczułeś, że wielkość twoich 

grzechów jest tak wielka, a duchowa brama tak wąska, że zrozumiałeś, iż nie możesz przez nią przejść. 

67 Dziś nie jest to skarb dóbr materialnych, którymi macie się dzielić z potrzebującymi. Waszym 

bogactwem w tym czasie jest światło i duchowa wiedza, dlatego możecie uważać się za bogatych 

duchowo. Ale zastanów się nad tym: jeśli poważnym wykroczeniem w oczach Boga jest odmawianie 

bratu bogactw tego świata i trzymanie się ich - to co według ciebie oznacza odmawianie mu duchowych 

darów łaski, które nigdy nie maleją, niezależnie od tego, ile ich udzielasz? Jaka więc będzie 

sprawiedliwość dla tych bogatych duchem, którzy okazują się tak samolubni? 

68 Przeznaczyłem was do udzielania wielkich nauk ludzkości poprzez wasze pośrednictwo. Zaprawdę 

powiadam wam, ten lud nie powstał przez przypadek, ani jedno serce nie zostało dodane przez przypadek. 

Te sto czterdzieści cztery tysiące, które muszą iść do pracy w duchu i w ciele, będą jako otwarta księga 

pełna światła, doświadczenia i zadośćuczynienia. 

Dlatego dotykam ich dusz przez sumienie i zaprawdę powiadam wam, jeśli nie nawrócą się w ciągu 

dnia, to nawrócą się o zmroku. Ale oni zwrócą swój wzrok ku górze, ku Ojcu, a potem pójdą drogą 

spełnienia. 

69 Daję wam jednak jeszcze jeden okres czasu na przemyślenie waszej misji i przygotowanie serca. 

Posyłam was w tym czasie, abyście dawali świadectwo Mojej prawdzie. Szósta pieczęć przemawia, jej 

światło się rozprzestrzenia, jej tajemnica się wyjaśnia. Wezwijcie mężczyzn, kobiety i dzieci do słuchania 

Mojego Słowa, bo nadejdzie rok 1950, a Mój głos nie będzie wtedy słyszany w tej formie. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 63  
1 Dlaczego twoje serce drży ze strachu, gdy słyszysz Moje słowo jako sędzia? O, gdybyście się 

zawsze bali, ale nie kary, lecz wstydu, że Mnie skrzywdziliście i zbezcześciliście się. Jak wiele dobrego 

osiągnąłbyś dla swojej duszy! 

2 Powiedziałem wam, abyście uczynili się godnymi Mojej obecności w tym objawieniu, abyście nie 

zamykali bram Mojego miłosierdzia. 

3 Jestem doskonały i oczekuję od ciebie doskonałości. Tylko w ten sposób można dotrzeć na szczyt 

góry. Na to daję wam czas, światło i siłę. 

4 W tym dniu, który ludzie poświęcają pamięci tych, którzy odeszli na tamten świat, a który mylnie 

nazywają Świętem Zmarłych, daję wam możliwość, aby te istoty skontaktowały się z wami i dały wam 

dowód, że żyją. Powiedzą wam, że tak jak wy otrzymaliście duchowe misje do wypełnienia na ziemi, tak i 

oni wypełniają trudne misje w duchowej dolinie. 

5 Nie płaczcie nad tymi istotami, nie obarczajcie ich swoimi materialnymi troskami, nie 

pozbawiajcie ich szacunku. Pozwólcie im komunikować się z wami, przyjmijcie w waszych sercach ich 

przesłanie i ich dobrą radę, a następnie pozwólcie im odejść w pokoju do świata, w którym żyją i skąd 

czuwają nad wami. Ta łaska usłyszenia ich wkrótce przeminie. Potem będziecie odczuwać ich obecność 

tylko w waszych sercach. 

6 Podczas gdy jednoczę was nie tylko ze wszystkimi, którzy mieszkają na ziemi, ale także z tymi, 

którzy żyją w innych światach, wiele narodów nie odczuwa Mojej obecności, ponieważ są zaangażowane 

w swoje wojny. Lecz nie wiedząc o tym, wypełniają oni Moje Słowo z Drugiej Ery, w którym 

zapowiedziałem wam, że powrócę, gdy te wydarzenia będą miały miejsce w ludzkości. 

7 Idźcie do pracy, zgłębiajcie to słowo z gorliwością. Co by się z tobą stało, gdybyś nie mógł już 

tego usłyszeć, gdyby te usta zostały uciszone przed wyznaczonym czasem? Jakich wskazówek udzieliłbyś 

tym, którzy mają dopiero przyjść, skoro nie dałem wam jeszcze wszystkich Moich objawień? 

8 Wytrwajcie w waszej odnowie, obserwujcie, módlcie się i uczcie. Słuchajcie Mnie ile chcecie, ale 

nie przyzwyczajajcie się do Mojej obecności. Szukajcie Mnie zawsze jako Ojca i jako Mistrza, nigdy nie 

kwestionujcie Mojej sprawiedliwości. 

9 Zobaczcie, jak dzięki tej małej wierze, którą mieliście, otrzymaliście wiele cudów, takich jak ten 

obecny, dzięki któremu usłyszycie głos tych, którzy byli waszymi krewnymi na świecie. 

10 Nie będą to grobowce, które otwierają się, aby wypuścić tych, którzy są w nich nieruchomo; będą 

to bramy świata duchów, które przepuszczają tych, którzy są pełni światła i życia, aby dać wam znać o ich 

dalszym życiu. 

11 Gdyby któraś z tych istot przejawiała jeszcze ludzkie skłonności lub pragnienie rzeczy ziemskich, 

zmiłuj się nad nią i daj jej światło przez swoją modlitwę. Pamiętajcie, że powinniście trzymać się razem. 

12 W ten sposób krok po kroku idziesz naprzód ścieżką, która prowadzi na szczyt góry, gdzie 

dotrzesz, gdy będziesz miał czystość i doskonałość w duszy. 

13 Zrozumcie, że macie Chrystusa jako Mistrza, że Moje Słowo dane przez te usta ludzi zjednoczyło 

was, i że to Słowo jest Księgą Miłości i Mądrości. Za każdym razem daję wam nową lekcję dla 

odświeżenia waszej duszy. Dziś odczuwacie rozkosz, gdy mnie słuchacie, jutro odczujecie radość, gdy 

wprowadzicie w życie moje pouczenia. Powiedziałem, że ludzie przyjdą do was, pragnąc tego światła, i 

konieczne jest, aby znaleźli je w waszych słowach, w waszych dziełach i w waszym życiu. 

14 Ja nakryłem do stołu i zaprosiłem was na Moją ucztę, ale mówię wam, że później to wy nakryjecie 

do stołu, aby przyjąć swoich braci i w ten sposób kontynuować tę ucztę braterstwa i miłości przez całą 

wieczność. W tym Trzecim Czasie, twój duch wypełni swoje przeznaczenie nauczania twoich braci i 

dzielenia się z nimi tym wszystkim, co otrzymał z Mojego Miłosierdzia. Nie będą to dobra materialne - bo 

takich wam brakuje - będą to dobra duchowe, którymi zostaniecie obsypani. 

Aby twoja cnota została uwierzona i aby twoje słowo miało moc przekonywania i nawracania, musisz 

pozostać na drodze dobra. Kiedy poczujecie, że Moja miłość usunęła was z drogi zła i postawiła na drodze 

odnowy, stawiajcie tam mocne kroki i nie wracajcie do miejsca, z którego zostaliście uratowani. Wtedy, 

jeśli wyruszysz, aby głosić odnowienie, korektę i wytrwałość w dobrym, łatwo wygrasz i poruszysz serce 

grzesznika. Jeśli umiesz oczyścić swoje serce i usta w tych chwilach, kiedy kierujesz swoje słowa do 
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twardego serca twojego brata, jeśli w tych chwilach wznosisz z ufnością swoje myśli do Mnie, to Ja będę 

mówił przez twoje pośrednictwo, dotykając swoim słowem najbardziej ukrytych włókien tego serca i 

sprawiając, że poczuje ono Moją obecność. 

15 Zrozumcie, że powinniście przekształcić się duchowo i fizycznie, że wiele waszych zwyczajów i 

tradycji - spuścizna po waszych przodkach - musi zniknąć z waszego życia, aby zrobić miejsce dla 

uduchowienia. 

16 Zobaczcie, jak ta ludzkość pogrąża się w otchłani, podczas gdy wy wciąż jesteście pogrążeni w 

głębokim śnie, w którym szukacie tylko swojego odpoczynku i nie obchodzi was, co dzieje się z innymi. 

Powtarzam wam, abyście się już nie zajmowali tym, co niepotrzebne, tym, co szkodliwe, abyście lepiej 

wykorzystali te chwile na uczynki miłosierdzia, na zasianie Mojego ziarna miłości w duszach waszych 

braci. 

17 To jest czas, który widzieli i zapowiedzieli Moi prorocy, to jest czas, który przepowiedziałem wam 

w Moim Słowie. Wiedzcie, jak jedna po drugiej z tych przepowiedni teraz się spełnia. Moje Królewskie 

Słowo nigdy się nie cofa, ani nie przeczy sobie, ani nie zaprzecza sobie. Nawet przez tych ludzkich 

rzeczników dałem wam wiele proroctw, które widzieliście, jak jedno po drugim się wypełniały. Mówię 

wam to, ponieważ zbliża się rok 1950 i po nim nie będziecie już słyszeć Mojego słowa poprzez ludzki 

organ intelektu. 

18 Mówię do was miłymi słowami pełnymi miłości, aby was przekonać, że powinniście się 

przygotować na ten wielki dzień. Błogosławieni, którzy ufają, że Moje Słowo jest niezmienne, i którzy 

przygotowują się na ten czas, bo nie będą przerażeni, że ta forma Mojego objawiania się skończy. 

19 Usłyszcie mój głos, jeszcze przez kilka lat możecie się nim odświeżać. Jest to Pieśń nad Pieśniami, 

która rozbrzmiewa w niebie i której echo słychać na ziemi. Gdy nie będzie już słychać tej pieśni przez usta 

Moich głosicieli, sprawię, że usłyszycie ją odtąd w najskrytszych zakamarkach waszych serc, gdy 

zjednoczycie się duchowo ze Mną. Zaprawdę powiadam wam, że do tego czasu jest tylko krótki czas, aby 

te przepowiednie się spełniły. Ale mówię wam też, że człowiek nie będzie mógł przedkładać swojej woli 

nad Moją, próbując przedłużyć Moje głoszenie wśród was. Bądźcie czujni, bo wielu wyruszy, aby zwieść 

swoich braci. Będziecie nadal przyprowadzać grzeszników przed Moje oblicze, tych, którzy splugawili się 

kradzieżą, cudzołóstwem lub jakimś przestępstwem, nie po to, aby ich oskarżać przed Panem, ale aby im 

przebaczyć i uwolnić od ich ciemności i ich zmazy. 

20 Będziecie nadal namaszczać chorych z miłością i w Moje imię, z równie wielką lub większą 

ufnością i wiarą niż ta, którą teraz posiadacie, abym nadal czynił cuda wśród was. To będzie nasienie, 

które otrzymam i zatrzymam w Moich spichlerzach. 

21 Który z twoich czynów uważasz za doskonały? Twoje sumienie mówi ci, że do dzisiaj nie zrobiłeś 

ani jednego. 

22 Pamiętaj, że tylko to, co jest doskonałe, dociera do mnie. Dlatego wasz duch wejdzie do Mojego 

Królestwa dopiero wtedy, gdy osiągnie doskonałość. Wyszliście ode Mnie bez doświadczenia, ale 

będziecie musieli powrócić do Mnie przyobleczeni w szatę waszych zasług i cnót*. 
Szatą Ducha, która musi być przyozdobiona naszymi zasługami i cnotami, jest nasza dusza; Duch bowiem może 

powrócić do serca Bożego tylko w szacie swej oczyszczonej duszy. 

23 Ludzie, podnieście wasze twarze i spójrzcie na niebo. Kiedy czujecie, że przychodzę jako sędzia, 

drżycie i pochylacie swoje karki. Zrozumcie, że nadszedł czas Mojego duchowego dialogu z człowiekiem, 

jak jest napisane. 

24 Nosiciele głosu tego ludu, wy, którzy jesteście narzędziami, przez które przemawiam do ludzkości, 

słuchajcie Mojego Słowa, które mówi wam: Wy jesteście źródłem, Moje Słowo jest krystalicznie czystą 

wodą. Niech się przelewa, ale niech zachowa swoją czystość. 

25 Na ten lud zstąpią Moje dyrektywy, aby Moja prawda pozostała zakotwiczona. Z was będą 

emanować wierne zapisy, które później odcisną się w sercach ludzi wszystkich ras. Wśród was są 

uczniowie, którzy zjednoczą i uporządkują pisma. 

26 Mój niebiański koncert jest słyszalny na ziemi, aby spełniły się zapowiedzi proroków i słowa 

Jezusa. Dawno temu Joel mówił wam o czasie, kiedy synowie i córki Izraela będą prorokować i mieć 
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wizje i sny, i że Mój Duch zostanie wylany na całe ciało. Zaprawdę, powiadam wam: Teraz nadszedł czas 

przepowiedziany. 

27 Oto Mój Duch manifestuje się przez ciebie, świat duchowy przemawia przez twoje usta. Są tu 

mężczyźni i kobiety w każdym wieku, którzy przenikają duchowe spojrzenie, a inni otrzymują ogłoszenia 

i objawienia w swoich snach. 

28 Jest to czas, kiedy Moje duchowe zastępy zbliżają się do świata, aby wzbudzić tych, którzy pójdą 

za Mną i zniszczyć trującą roślinę i chwasty grzechu. 

29 Wy, widzacy, patrzcie na mnie! Chcesz odkryć jakąś formę i nie znajdujesz jej. Widzisz tylko 

blask Mojego światła, bo taki jestem Ja: Światłość. 

30 Zostawiam was, abyście czuwali przy świetle szóstej pieczęci. Z niego wypływa dar Słowa, z 

niego wypływa ten koncert, który słyszysz w swoim sercu i który sprawia, że twój duch drży; bo Ja jestem 

Pan. Przed wami jest Baranek, który rozwiera szóstą pieczęć, aby wskazać wam drogę. Bo Baranek jest 

Chrystusem, a Chrystus jest Drogą. 

31 Każdy szanuje miejsce przypisane innym i ma szacunek dla samego siebie. 

32 Jeśli jesteście obłudnikami, bądźcie teraz szczerzy; jeśli jesteście nieroztropni, bądźcie teraz 

roztropni; jeśli żyjecie w ciemności, wznieście się do światła; jeśli nie macie Boskich natchnień, słuchajcie 

Mnie, a napełnicie się światłem. Ten, który do was mówi, jest źródłem wszystkiego, co jest stworzone, i 

mówi wam: Weźcie na siebie krzyż miłości Jezusa i przyjdźcie do mnie! 

33 Dziś Moje przyjście zaskoczyło was, bo nie byliście na nie przygotowani; to jest powód 

zwątpienia niektórych. Kiedy ktoś podnosił swoje pytanie do Nieskończonego i pytał, czy to przejawienie 

jest prawdą, pośród Mojego nauczania, natychmiast otrzymywał mądrą i pełną miłości odpowiedź, która 

rozpalała płomień światła w jego sercu. 

34 Ten, kto ma wiarę, nigdy nie odczuwa zmęczenia ani znużenia słuchaniem mnie. On może 

przekraczać doliny i wspinać się na góry za każdym razem, aby usłyszeć Moje słowo, kiedy Ja czynię 

Siebie znanym. 

35 Kto poznał naturę wody, która gasi jego pragnienie i chleb, który zaspokaja jego głód, nie 

wymienia ich na żadną rzecz, i nic nie przeszkadza mu w ich znalezieniu. Ten, kto odczuwa rozkosz 

słuchania Boskiego Mistrza i rozkosz wniknięcia na krótki czas do Wiekuistego, nie żałuje, że w tych 

chwilach opuszcza przyjemności tego świata. 

36 Uczniowie, były chwile, kiedy Moje Słowo, pełne sprawiedliwego wyrzutu, wydawało się wam 

gorzkie, a to dlatego, że nie byliście w stanie go pojąć. Bo zaprawdę, powiadam wam: Nie przychodzę po 

to, aby powiększyć gorycz, którą cierpicie na ziemi. 

37 Moje Boskie pouczenie odwróciło was od niepewnych dróg, od fałszywych przyjemności i od 

wad. Zamiast tego sprawił, że poznaliście radość i czerpaliście przyjemność z czynienia tego, co jest 

dobre. 

38 Nie pozostawię was bez dziedzictwa, gdy moje słowo nie będzie już słyszane przez te nadajniki, 

ponieważ chcę was zachować, abyście świadczyli przed nowymi pokoleniami o prawdzie moich nauk 

miłości i abyście byli doradcami waszych braci. 

39 Nie wszyscy poznają w tym czasie słowo, które dałem wam poprzez ludzki organ intelektu, 

ponieważ dla nich nie nadszedł jeszcze czas przebudzenia. Będą oni wezwani, ale nie wybrani. Ale jutro, 

gdy będą gotowi pójść za mną, zostaną wezwani ponownie i wtedy na pewno znajdą się wśród wybranych. 

40 Żywioły Natury, niczym rozbrzmiewający dzwon, budzą uśpioną ludzkość i wzywają ją do 

modlitwy i refleksji. Ci, którzy nie rozumieją tego głosu, są w błędzie lub głusi na duchowe przesłania. 

Dzisiaj przypisują oni te zdarzenia zwykłym zjawiskom naturalnym. Lecz nadejdzie chwila, kiedy 

duchowni z denominacji oraz ludzie nauki i władzy będą z trwogą pytać samych siebie: Czy to 

rzeczywiście sprawiedliwość Pańska puka do naszych drzwi? Czy teraz jest czas Jego obecności wśród 

nas? 

41 Mówię wam, upór człowieka jest wielki! Nie ugina się jednak pod bólem i buntuje się przeciwko 

Mojej sprawiedliwości, która go dotyka. Jeśli jednak ugnie kark, cała rasa ludzka zostanie zjednoczona w 

jednym płotku. 

42 Mówię do was: Na co czekacie, aby dzielić się Dobrą Nowiną? Czy zamierzasz prorokować na 

temat ruin? Mówię wam i objawiam wam wszystkie rzeczy, abyście zawsze mieli mądrą odpowiedź na 
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każde pytanie, które zadają wam wasi bracia. Pamiętaj, że zostaniesz zaatakowany poważnymi 

argumentami, które napełnią strachem tych, którzy nie są przygotowani. 

43 Zapamiętajcie Moje Słowo i nie zapominajcie o wielkich cudach, którymi was obdarzyłem, aby 

każdy z was był żywym świadectwem Mojej prawdy. Wtedy ten, kto was szuka i grzebał w Moim Słowie, 

przekona się, że w niczym nie przeczy ono temu, co wam mówiłem i prorokowałem w czasach minionych. 

Walka będzie wielka, tak wielka, że niektórzy, którzy byli Moimi uczniami, będą pełni strachu i zaprą się 

Mnie, twierdząc, że nigdy Mnie nie słyszeli. Tych, którzy pozostają wierni Moim przykazaniom i stają do 

walki, okryję płaszczem, pod którym będą się bronić, i przejdą przez każdą krytyczną sytuację bez 

szwanku. Kto sieje to ziarno źle, lub kto plami czystość tej pracy, będzie sądzony w każdej godzinie, 

prześladowany przez ludzi, i niespokojny. Niech każdy pozna drzewo, które wyhodował, po smaku jego 

owocu. 

44 Mam w zanadrzu wielkie cuda na czas duchowej walki Mojego ludu - cuda i dzieła, które zadziwią 

uczonych i naukowców. Nigdy nie zostawię cię samemu sobie. Nie denerwujcie się, gdy ludzie z was 

szydzą; nie zapominajcie, że w Drugiej Erze tłumy również szydziły z waszego Mistrza. 

45 Podczas gdy wielu jeszcze oczekuje na Moje przybycie, już teraz Moje odejście jest bardzo bliskie. 

Jednak zaprawdę powiadam wam, Duch Święty oświeci każdy umysł i ducha na zawsze odtąd, bo już 

jesteście na wysokości czasów. 

46 Od każdego otrzymuję dar: dzieci ofiarują mi swoją niewinność, dziewice swoje perfumy 

(czystości), matki swoje łzy, ojcowie swój krzyż, starcy swoje zmęczenie. Ale Moja miłość ożywia twoją 

wiarę; strzegę tej lampy, aby jej płomień nigdy nie zgasł. 

47 W tym czasie nie zstąpiłem na ziemię jako człowiek, aby być widzianym przez oczy waszego 

ciała. Ten czas już minął. Teraz jest czas, kiedy musisz zasłużyć na swoje zbawienie. Szukajcie mnie w 

tym, co niewidzialne, a wkrótce mnie znajdziecie. Szukajcie Mnie jako Ojca, jako Mistrza, a tak będziecie 

Mnie mieli. Nie szukajcie mnie jako sługi, choć mówię wam w prawdzie, że zawsze wam służyłem. Moje 

usługi nie oczekują żadnej zapłaty; lecz jeśli chcecie w jakikolwiek sposób wynagrodzić Moje 

świadczenia, mówię wam tylko, abyście się wzajemnie miłowali. Bo jeśli to uczynisz, dzieło Moje będzie 

ukoronowane. 

48 Nie dziwcie się, że choć jestem Panem wszystkich rzeczy stworzonych, pojawiam się wśród was i 

proszę o miłość. Jestem Bogiem łagodności i pokory. Nie chlubię się swoją wielkością, lecz ukrywam 

swoją doskonałość i blask, aby zbliżyć się do twojego serca. Gdybyście Mnie ujrzeli w całej Mojej 

chwale, jakże byście płakali za swoje przewinienia! 

49 Oto jest droga, idź nią, a będziesz zbawiony. Zaprawdę powiadam wam, nie jest konieczne, aby 

usłyszeć mnie w tym czasie, aby uzyskać zbawienie. Każdy, kto w życiu wykonuje Moje Boskie Prawo 

Miłości i kto przekształca tę miłość natchnioną w Stwórcy w miłosierdzie, jest zbawiony. On świadczy o 

mnie swoim życiem i swoimi dziełami. 

50 Słyszysz Ducha Świętego, ale nie jest to duch inny niż ten, który przemawiał do ciebie jako 

Chrystus lub Jehowa. Jest to ten sam, jedyny, który istnieje, ale który dał się poznać w różny sposób w 

każdym z trzech wieków. 

51 W pierwszym czasie wasz Bóg objawił się na Synaju, a jakość Jego Istoty, którą wam ofiarował, 

była jakością Jego sprawiedliwości i Jego Prawa. W Drugiej Erze ten sam Bóg przemówił do was w 

Chrystusie i objawił wam tę stronę swojej Istoty, której nie rozumieliście: miłość. I w obecnej epoce, która 

jest Trzecią Erą, Mój Duch Święty przemawia do was z Nieskończoności, wchodzi w komunię z waszym 

duchem od strony duchowej i w ten sposób ukazuje wam inną cechę Swojej Istoty, cechę Swojej 

Mądrości, która jest światłem dla całej ludzkości. Po co widzieć tajemnice tam, gdzie ich nie ma? 

Tajemnica Trójcy Świętej zostaje wyjaśniona. 

52 Co mnie poruszyło, żeby cię stworzyć? - Moja miłość. Bo zanim cię stworzyłem, już cię 

umiłowałem w sobie. Pan kochał tych, którzy mieli stać się Jego dziećmi, ale chciał też czuć się przez nich 

kochany. Dla dzieci stworzyłem naturę, siły natury, światy lub domy, abyście mogli wziąć udział w życiu 

materialnym i w ten sposób rozpocząć drogę doskonałości i ewolucji w górę. Dałem duszom materialne 

ciało, poprzez które mogły wyrażać swoje odczucia i swoje zdolności, kierując się sumieniem. 

53 Tak ukonstytuowanemu i obdarowanemu człowiekowi dałem wolną wolę; w jego wnętrzu 

umieściłem liść Mojego prawa i Mojej sprawiedliwości i postawiłem go na początku drogi rozwoju. 
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54 Bez tego wewnętrznego prawa człowiek nigdy by mnie nie poznał, nie zrozumiał i nie pokochał. 

Ale sumienie, które było latarnią oświetlającą drogę i głosem doradzającym dobro, sprawiło, że 

zrozumieliście objawienia Ojca; a teraz doszliście do teraźniejszości, w której duch wcielony powinien 

swobodnie się objawiać i zwyciężyć nad tym, co bezużyteczne i materialne. 

55 Dlaczego musiałem zejść do ciebie trzy razy? Ponieważ upadliście na trudnej drodze życia i 

musiałem przyjść, by podnieść was z prochu ziemi - ponieważ zbaczacie z drogi z pełną świadomością. 

Lecz potem, gdy giniecie i płaczecie, mówicie do Mnie: "Ojcze, dlaczego Mnie karzesz?". Dlaczego 

twierdzisz, że cię ukarałem? Zważcie, że podczas gdy wy bluźnicie, Życie, którym was otoczyłem, nadal 

obdarza was swoimi dobrodziejstwami. Uczcie się żyć, a nie potkniecie się: tego uczy was Moje Prawo. 

Nie oczekuj pokoju lub prawdziwego życia z nauk mężczyzn. 

56 Mój sąd przyjdzie na wszystkich. Kiedy nadejdzie czas, zapytam "sługi Mojego Prawa" i ludzi 

tworzących dogmaty: "Jakie jest wasze żniwo?". I zarówno jedni, jak i drudzy pokażą mi tylko próżność, 

wrogość i brak miłości do ludzi. 

57 Przed wszystkimi innymi będę sądził stróżów Mojego Prawa, bo to jest Mój Testament miłości i 

mądrości dla wszystkich Moich dzieci, bo z niego wypływa odkupienie ludzi. Biada tym, którzy trzymają 

te nauki w ukryciu w swoim umyśle, bo będzie to jaskinia ciemności - lub w swoim sercu, bo będzie to 

tylko jaskinia samolubstwa! 

58 Bądźcie wyposażeni i zrozumcie mnie! Kto ma w sobie światło Ducha Świętego, niechaj wyleje 

światło na wszystkich potrzebujących. 

59 Jeśli ktoś czuje, że Moje Słowo go rani, to dlatego, że jest ono jak miecz. Ale rany, które zadaje, są 

ranami miłości. Jutro zrozumiesz, że Moje Słowo jest zawsze sprawiedliwe. 

60 Ja wezwę ojców rodzin i zapytam ich: "O ojcowie ludzi, co uczyniliście ze swoimi dziećmi?" Będę 

sądził nauczycieli ludzkości, wśród których będą filozofowie, teologowie i naukowcy, i zapytam ich 

również, jaka była natura ziarna, które umieścili w sercach i umysłach swoich braci. Zapytam ich w 

służbie jakiej sprawy użyli darów, które im powierzyłem. 

61 W mojej obecności przyjdą władcy ludów, narodów i królestw i zapytam ich, w jaki sposób 

kierowali losami ludzi i co uczynili ze swoimi narodami. Zażądam od nich zdania sprawy z chleba ich 

braci, z pracy i dniówki, a jeśli w ich sercach będzie tylko chciwość i próżność, a w ich rękach bogactwo, 

podczas gdy ich narody będą ginąć z głodu - jak wielka będzie ich odpowiedzialność! 

62 Wezwani zostaną również lekarze. Zapytam ich, co uczynili z tajemnicą zdrowia, którą im 

objawiłem, i z balsamem uzdrowienia, który im powierzyłem. Zapytam ich, czy rzeczywiście odczuli obcy 

ból, czy zniżyli się do najbiedniejszego obozu, aby leczyć z miłością tego, który cierpi. Jaka będzie 

odpowiedź tych, którzy osiągnęli splendor, dobrobyt i luksus z bólem swoich bliźnich, bólem, który nie 

zawsze umieli złagodzić? Wszyscy będą zadawać sobie pytania w swoich sercach, a oni będą musieli 

odpowiedzieć mi w świetle własnego sumienia. 

63 Jeśli objawiłem wam, że jesteście częścią Izraela, nie myślcie, że kocham was bardziej niż inne 

grupy ludzi. Dlaczego miałbym was kochać bardziej niż innych, skoro wszyscy jesteście Moimi dziećmi? 

64 Zaprawdę powiadam wam, gdyby ludzie trzymali się mocno Prawa, o którym przypominało im 

sumienie w nich, nie byłoby konieczne posyłanie wam przewodników i proroków, ani nie byłoby 

konieczne, żeby wasz Pan zstąpił do was, i żebym musiał wyryć Moje Prawo w kamieniu nawet w 

Pierwszej Erze, i żebym musiał stać się człowiekiem i umrzeć jako człowiek na krzyżu w Drugiej Erze. 

65 Kiedy utworzyłem lud i obdarzyłem go darami łaski, to nie po to, by się wywyższał i poniżał 

innych, ale po to, by był przykładem uległości wobec prawdziwego Boga i wzorem braterstwa między 

ludźmi. 

66 Wybrałem ten lud, aby był narzędziem Mojej Woli na ziemi i nosicielem Moich objawień, aby 

zaprosił wszystkich do życia w Moim Prawie i aby cała ludzkość mogła w końcu stworzyć jeden lud Pana. 

67 Lud ten wiele wycierpiał, choć był wybrany, ponieważ uważał, że dziedzictwo jest tylko dla niego, 

że jego Bóg nie może być Bogiem także dla pogan, ponieważ uważał inne narody za obcych i nie 

pozwalał im uczestniczyć w tym, co Ojciec im powierzył. Tylko z tego powodu oddzieliłem ją na pewien 

czas od innych narodów, aby nie została zarażona niegodziwością i materializmem. Ale kiedy był 

zamknięty w swoim egoizmie i wierzył, że jest wielki i silny, udowodniłem mu, że jego moc i wielkość 
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były zwodnicze, i pozwoliłem innym narodom najechać go i doprowadzić go do niewoli. Królowie, 

faraonowie i cezarowie byli jego panami, chociaż ja zaproponowałem, że będę ich panem. 

Ojciec w Swojej nieskończonej Miłości objawił się na nowo swojemu ludowi, aby dać mu wolność i 

przypomnieć o jego misji, a w obecnym czasie przychodzę, aby dać mu Moją naukę miłości; ale tylko 

Moje spojrzenie może odkryć wśród ludzkości dzieci Izraela, które wzywam i gromadzę, aby otrzymać 

światło Ducha Świętego. 

68 Objawiłem się przed waszym duchem, gdyż czas, gdy przemawiałem do was poprzez naturę i 

materialne przejawy, które nazywaliście cudami, już dawno minął. Już dziś możecie mnie odczuć w 

waszym duchu i w głębi waszego serca. 

69 W tym czasie to nie Palestyna była świadkiem Mojego objawienia, bo nie konkretnego miejsca 

szukam, ale waszego ducha. Szukam "ludu izraelskiego według ducha", a nie według krwi, ludu, który 

posiada duchowe nasienie, który otrzymał Moje miłosierdzie na przestrzeni wieków. 

70 Przygotujcie się, ludzie, wykorzystajcie ten czas, bo czas ten jest lekki. Zbliża się rok 1950 i nie 

chcę, abyście czuli się jak sieroty, gdy wycofam Moje Słowo. Zaprawdę powiadam wam, ci, którzy się 

przygotują, odczują Mnie wtedy bliżej, będą mieli wielkie natchnienia, będą uzdrawiać chorych samą 

modlitwą, będą zaskakiwać darem Słowa. 

71 Zachowajcie te spotkania, gdyż dam na nich wielkie objawienia. Rozwiną się dary duchowego 

widzenia, a przez twoje usta będę przemawiał do uczonych i badaczy. Przepowiednia ta zostanie spisana 

przez tych, którzy mają za zadanie zapisywać Moje Słowo. 

72 Mężczyźni i kobiety, którzy słyszą to słowo: Czy wierzycie w Moje przyjście wśród was? Czy 

wierzysz w Moje objawienie się poprzez organ umysłu człowieka? U niektórych płonąca wiara 

odpowiada: "Tak, Mistrzu, wierzę w Twoją obecność". W przypadku innych, ich milczenie odpowiada, 

oznajmia: 

"Kto wie?" 

73 Mistrz powiedział do was: Nie wystawiajcie Mnie tylko na próbę. Wniknijcie w swoje serce i 

poznajcie, co z niego wyszło. Jeżeli z niego wypłynęły słowa miłości i prawdy, to możesz być 

zadowolony; jeżeli dał pociechę innym, to możesz powiedzieć, że z twojego źródła wytrysnęła 

krystalicznie czysta woda. - Jeśli bylibyście na wysokim poziomie doskonałości, Moje przejawienie nie 

miałoby powodu istnieć wśród was. Ale jeśli twoje sumienie oskarża cię o wiele niedoskonałości, 

dlaczego pytasz mnie, co przyszedłem zrobić? Musisz wiedzieć, że przyszedłem w poszukiwaniu twojej 

duszy, której przeznaczeniem jest doskonalenie się na drodze wyznaczonej przez miłość Mojego Ojca, aby 

mogła osiągnąć oczyszczenie i uzyskać szczęście, którego każda istota pragnie w swoim wnętrzu. 

Przychodzę, aby pokazać jej sposób, w jaki nabywa zasługi, aby osiągnąć ten cel. 

74 Zaprawdę powiadam wam: Dusze sprawiedliwych, które mieszkają blisko Boga, zasłużyły sobie 

na to miejsce własnymi uczynkami, a nie dlatego, że ja im je dałem. Ja tylko pokazałem im drogę, a na jej 

końcu wspaniałą nagrodę. 

75 Błogosławieni, którzy Mi powiedzą: "Panie, Ty jesteś Drogą, Światłem, które ją oświeca, i siłą dla 

wędrowca. Ty jesteś głosem, który nadaje kierunek i ożywia nas na drodze życia; Ty jesteś także nagrodą 

dla tego, kto osiągnął cel - Tak, dzieci Moje, Ja jestem Życiem i Zmartwychwstaniem z martwych. 

76 Wystarczy wiedzieć, jak wam powiedziałem w Moim Słowie, że reinkarnacja duszy jest prawdą, a 

już zapala się światło w waszych sercach i jeszcze bardziej podziwiacie Moją miłującą sprawiedliwość. 

Porównaj teorie i różne interpretacje, jakie wyznania nadały tym naukom, i wybierz tę, która zawiera 

najwięcej sprawiedliwości i ma najwięcej racji. Ale zaprawdę powiadam wam, jest to jedno z tych 

objawień, które najbardziej pobudzą ducha w tym czasie, w którym budzi się wewnętrzna wiedza o tej 

wielkiej prawdzie. 

77 I znowu, jeśli ludzie potępiają mnie za mówienie światu prawdy, mogą to zrobić; pozwolę im na 

potępienie mnie. Ale jeśli chcą mnie schwytać i aresztować, nie będą mogli, bo jestem w duchu i jestem 

nietykalny i niewidzialny dla nich. 

78 Cudem tego słowa zmartwychwstałeś do prawdziwego życia. Już nie żyjecie obojętnie, ani nie 

grzeszycie jak ci, którzy mnie nie słyszeli, bo wtedy zniżylibyście się do poziomu umarłych. - Tylko ja 

mogę i mogę mówić do ciebie w ten sposób. 
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79 W Drugiej Erze ogłosiłem Moje nowe Objawienie Moim apostołom, a kiedy pytali Mnie, jakie 

znaki wskazywałyby na ten czas, ogłosiłem im jeden po drugim, jak również dowody, które im dam. 

Zwiastuny pojawiły się do ostatniego, ogłaszając, że jest to czas przepowiedziany przez Jezusa, a teraz 

pytam was: Gdyby to duchowe objawienie*, w którym czynię was uczestnikami, nie było prawdą - 

dlaczego więc Chrystus nie pojawił się (w oczekiwanej przez wiernych postaci), choć znaki nadeszły? Czy 

też wierzysz, że kusiciel ma również władzę nad całym stworzeniem i nad siłami natury, aby cię oszukać? 
Objawienie to oznacza, według słów Pana, wypełnienie obietnicy Jego powrotu, który jest duchowy. 

80 Kiedyś ostrzegałem was, abyście nie dali się uwieść fałszywym prorokom, fałszywym Chrystusom 

i fałszywym zbawcom. Lecz dziś mówię wam, że duch wcielony, z powodu swojej ewolucji, swojej 

wiedzy i doświadczenia, przebudził się do tego stopnia, że nie jest łatwo zaoferować mu ciemność jako 

światło, niezależnie od tego, jak wiele ma do dyspozycji oślepiających świateł. Dlatego powiedziałem 

wam: Zanim porzucicie się na tej drodze ze ślepą wiarą, badajcie ile chcecie! Uświadom sobie, że to 

Słowo zostało dane dla wszystkich, i że nigdy nie zachowałem żadnej jego części tylko dla niektórych 

ludzi. Bądźcie świadomi, że w tym Dziele nie ma książek, w których staram się utrzymać jakąkolwiek 

Naukę w tajemnicy przed wami. Ale powiedziałem wam też w tej Drugiej Erze przez usta Mojego 

apostoła Jana: "Jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę z nim i będę z nim wieczerzał, a on ze 

Mną." W ten sam sposób nauczyłem was przypowieści o pannach, abyście pamiętali o niej w tym czasie. 

81 Eliasz, który musiał przyjść jako pierwszy, aby przygotować drogę Panu, po raz pierwszy dał się 

poznać przez ludzki organ intelektu w 1866 roku. Czy nie poświęcicie trochę czasu na zbadanie znaków i 

wydarzeń, które miały miejsce na wszystkich polach i zbiegły się z czasem tej manifestacji? Znowu będzie 

to uczeni, którzy badają gwiazdy, a którzy w starożytności byli nazywani magikami, którzy będą 

świadczyć, że niebiosa dały znaki, które są boskimi wezwaniami. 

82 Wam, którzy mieliście szczęście mnie usłyszeć, mówię: zapukałem do waszych drzwi, a wy mi 

otworzyliście. Karmiłem się z wami, a wy ze mną. Widzieliście blask błyskawicy i słyszeliście grzmot 

ognia, a oto jestem. 

83 Oto szósta pieczęć, która jest rozwiązana i otwarta na waszych oczach. Kto go uwolnił? Kto 

przegrał poprzednie pięć? To nie był Mojżesz, ani Eliasz, ani żaden patriarcha. To byłem Ja, Mesjasz, 

Słowo, Baranek ofiarny, bo ta Księga Mądrości jest Drogą i Życiem, a Ja wam powiedziałem, że jestem 

Drogą, Prawdą i Życiem. 

84 Posłałem Eliasza, aby ogłosił światu, że szósta pieczęć zostanie wkrótce rozwiązana, a 

przepełniony światłem Ducha Świętego zstąpił do ludzi jako zwiastun Mojego przyjścia w Trzeciej Erze. 

Wiecie już, jak Eliasz dał się poznać, jak Mistrz się objawił, jak wiele wam dał i nauczył. Mówię wam 

teraz tylko, abyście zachowali tę naukę w całej jej czystości, abyście szli w kierunku odnowy i 

uduchowienia, aby w Moje przyjście wierzono w duchu i aby Moje Słowo było słuchane z szacunkiem i 

miłością. 

85 Zawsze mówcie prawdę, a będziecie znani jako uczniowie Ducha Świętego, bo nawet płatki śniegu 

nie mają czystości Mojego słowa. Odbicie słońca na śniegu gór rani twoje oczy, lecz Boskie światło nie 

rani ducha, ani go nie oślepia. 

86 Słuchajcie Mnie, Ja jestem Chrystus, Słowo Ojca. Nie przychodzę, aby znieść coś, co zostało 

objawione od pierwszych czasów. Moje Prawo jest takie samo, jest to Prawo Miłości. Formy mogą się 

zmienić, ale nie treść. Dlatego powiedziałem wam, że ponieważ słyszycie Moje słowo za pośrednictwem 

ludzi, nie powinniście o nim wątpić. 

87 Oto tutaj Droga objawia się na nowo przed waszym spojrzeniem. Zacznijcie podnosić swoją duszę, 

powiedzcie sobie z największą wewnętrzną satysfakcją, że jesteście Moimi uczniami. Kim są uczniowie 

Boskiego Mistrza? Ci, którzy kochają swoich bliźnich, którzy praktykują Moją naukę o przebaczeniu, 

miłosierdziu i bezinteresowności. 

88 Małe dzieci, wszyscy jesteście w trakcie życia i wszyscy jesteście pod płaszczem Mojej 

Opatrzności. 

89 Ten, kto w swojej modlitwie mówi do Mnie: "Ojcze, bądź wola Twoja za mnie", a gdy spotyka go 

próba, woła: "Panie, dlaczego mnie tak nawiedzasz?", nie jest jeszcze uczniem, lecz ledwie dzieckiem-

uczniem, gdyż nie pojął tej lekcji. Jeśli pragniecie być Moimi uczniami, spójrzcie na życie Jezusa, 



U 63 

58 

waszego Mistrza na ziemi, rozpoznajcie Jego posłuszeństwo i uległość Ojcu od Jego dzieciństwa. 

Przyszedł na świat, aby wypełnić wolę swego Ojca i przeszedł przez upokorzenia, oszczerstwa, 

niewdzięczność, pogardę, ból i ofiarę, nie zbaczając z drogi wyznaczonej przez Przedwiecznego. 

90 Co odpowiesz na temat swojego sposobu życia, kiedy przyjdziesz do obecności Pana? W 

przeszłości wiedzieliście, że każdy musi odpowiadać za siebie. Teraz dowiedzieliście się, że istnieje 

pewna liczba dusz zależnych od każdego z was, za które powinniście odpowiedzieć. Widzicie, w tym tkwi 

znaczenie waszego przykładu w życiu, abyście jutro nie zebrali goryczy zamiast słodkiego i przyjemnego 

owocu. Nie zapominajcie, że z tych istot, które wam powierzyłem, wyjdą nowe pokolenia, które sprawią, 

że spirytualizm rozkwitnie na ziemi. Te błogosławione pokolenia są Boską obietnicą dla ludzkości. Macie 

obowiązek przygotować dla nich drogę i dom, przyjąć ich w atmosferze duchowości i miłości. 

91 Czy będziesz w stanie ich rozpoznać, kiedy przyjadą? 

Czy nie powinieneś się wtedy obudzić? Czy świat wyczuwa, że to się dzieje? - Zanim to nastąpi, musisz 

podnieść swój głos ostrzegawczy, aby wszyscy usunęli ciernie, które pozostawili na drodze, a także 

nieczystości, aby ich dzieci nie zraniły się i nie zbezcześciły, gdy przyjdą na ziemię. 

92 Jedności żądam od was, ludzie, aby Moje Boskie nasienie zakiełkowało w waszym łonie. Nie 

chcę, abyście przychodzili do Mnie ze łzami za wasze naruszenia Mojego Prawa, czy też ubolewali nad 

zmarnowanym czasem. Nic nie zrekompensuje ci płaczu w tych chwilach. 

93 Mówiłem do was w tym czasie, jak do czystych i niepokalanych istot, po to żeby przekształcić was 

poprzez Miłość. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 64  
1 Oto Moja lekcja, umiłowani uczniowie. Zgłębiajcie to i wprowadzajcie w życie Moje Boskie 

Instrukcje. To ziarno, które ci powierzam, jest uświęcone. Uprawiajcie ją, rozumiejąc, że od niej zależy 

owoc, jaki otrzymacie. 

2 W Drugiej Erze powiedziałem wam: "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele", to znaczy, "jest 

wiele światów, gdzie dusza może osiągnąć swoją ewolucję. Zdobądźcie zasługi, abyście mogli osiągnąć 

wysokie miejsce w światach, gdzie duchowe światło i pokój świecą z największą intensywnością. Gdzie 

pójdziesz po tym życiu? - Tylko ja wiem. - Dlatego mówię wam, że poprzez dobre uczynki powinniście 

wypracować sobie drogę do poziomu, z którego będziecie mogli wznieść się aż do osiągnięcia 

prawdziwego pokoju duchowego i nie powinniście opóźniać czasu, gdy wasz duch otrzyma nagrodę, którą 

nabył poprzez te uczynki miłości do swoich braci i sióstr. 

3 Widzicie, że to nie kary czekają na tego, kto nie wypełnił zadania, które dał mu Ojciec. Zbieracie 

tylko wynik waszych prac. 

4 To nie w sądzie stworzonym przez ludzką wyobraźnię ujrzycie Mnie w godzinie sądu; to w 

nieznanych światach, do których dotrą dusze i gdzie znajdą najczystsze i najbardziej promienne światło, 

które oświeci tych, którzy w życiu szukali prawdy i duchowego postępu. Ci, którzy nie szukali Mojej 

prawdy, przyjdą do miejsc pokuty, gdzie przywrócą czystość swoim duszom, a potem pójdą naprzód i 

przyjdą do Mnie, bo nikt nie będzie zgubiony. 

5 Jakże decydujące w tym czasie będzie porzucenie sumienia, bo nikt nie będzie w stanie uciszyć 

głosu tego Sędziego, który istnieje nierozerwalnie związany z twoim duchem. Będziesz badać wszystkie 

działania swojego życia, a żaden nie będzie się czuł osądzony z nadmiarem surowości lub nadmiarem 

życzliwości. Wtedy właśnie to światło, którym od początku posługiwałem się, aby oświetlać drogę dusz, 

będzie świecić z całą mocą. 

6 Kochajcie się wzajemnie od jednego narodu do drugiego, zjednoczcie się w jedno braterstwo, 

abyście jutro, gdy będziecie żyć w różnych światach duchowych, mogli kochać się wzajemnie od jednego 

świata do drugiego. 

7 Zaprawdę powiadam wam, nie ma szczęśliwszego dnia dla ducha niż ten, w którym składa on 

swoje zlecenie przed swoim Stwórcą, gdy owoc ten okazuje się przyjemny w oczach Jego nieskończonej 

Mądrości. 

8 Duchy Światła, te, które nazywacie aniołami, przyjdą na to spotkanie, by przyprowadzić was przed 

waszego Ojca. 

9 Wasze gardła wołały w Drugiej Erze, gdy widzieliście przychodzącego Jezusa: "Hosanna, 

Hosanna Temu, który przychodzi w imię Pańskie!". - Teraz, kiedy czujesz, że Mój Duch zbliża się do 

ciebie, otwierasz bramy sanktuarium swojego serca, stajesz się w nim nieruchomy i ukazujesz Mi 

wewnętrzną błogość, która cię otacza. 

10 Ja jestem taki sam jak wtedy, wy też jesteście tacy sami, moje nauczanie jest takie samo. Jednak 

wasza ewolucja jest większa i dlatego poszukujecie doskonalszego zjednoczenia i czci dla waszego 

Stwórcy. Dzisiaj, kiedy się modlicie, wasza dusza, oderwana od ciała, jednoczy się z aniołami, którzy 

zamieszkują przestrzeń duchową, aby razem z nimi śpiewać pieśń chwały, która nie jest z ziemi, ale z 

nieba. 

11 Kiedy ludzkość świętuje pamiątkę narodzin Zbawiciela, serca ludzkie wypełnia radość i nadzieja, 

których nie potrafią wyjaśnić. To samo dzieje się (w przeciwnym sensie), gdy upamiętniasz cierpienia i 

ofiarę swojego Pana. Odczuwasz, nawet jeśli tylko przez krótki czas, niewytłumaczalny smutek, a to 

dlatego, że zawsze rodzę się i umieram w sercu człowieka. 

12 Chciałem, żebyście wszyscy żyli wiecznie, a mogę to osiągnąć, bo jestem Życiem. Dlatego zawsze 

w różnych postaciach objawiałem się Moim dzieciom i dlatego dałem im Moje Prawo, aby wskazywało 

wam drogę, którą możecie do Mnie dojść. - Kiedy ludzie uważali się za straconych dla życia wiecznego, 

przyszedłem i dałem im Moje przebaczenie, wymazując ich plamy Moją nauką miłości i dając im 

możliwość zadośćuczynienia za ich grzechy. 

13 Ileż krwi spadło na Tablice Prawa Pierwszej Ery, próbując wymazać to, co było na nich napisane! 

Jak bardzo zbezczeszczono Moją Naukę Drugiej Ery, nie mogąc przyćmić jej światła! Wszystko jednak 
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przebaczyłem, bo przebaczenie jest zmartwychwstaniem i życiem, a Ja wam powiedziałem, że jestem 

Drogą, Prawdą i Życiem. 

14 Często ktoś mnie pyta: "Mistrzu, skoro przebaczasz nam nasze przewinienia - dlaczego pozwalasz, 

abyśmy je odpokutowali bólem?". Na to ja wam mówię: Przebaczam ci, ale trzeba zadośćuczynić za te 

przewinienia, abyś mógł przywrócić czystość swojej duszy. 

15 W Drugiej Erze powiedziałem wam: "Proście, a będzie wam dane; kołaczcie, a będzie wam 

otworzone". Teraz mówię wam, że wasza ręka powinna zawsze pukać do drzwi Ojca, a nie Sędziego. 

Szukajcie Mojej miłości, Mojej mądrości, Mojego przebaczenia, ale nie szukajcie Mojej sprawiedliwości, 

która jest nieubłagana! 

16 Cnota została wzgardzona i uznana za coś szkodliwego lub bezużytecznego. Teraz nadszedł czas, 

abyś zrozumiał, że tylko cnota przyniesie ci zbawienie, sprawi, że poczujesz pokój i napełni cię 

satysfakcją. Ale i tak cnota musi doznać wielu przeszkód i utrapień, zanim będzie mogła wejść do 

wszystkich serc. Żołnierze, którzy jej bronią, muszą walczyć z wielkim wysiłkiem i wiarą. Gdzie są ci 

żołnierze dobroci, czynnej miłości i pokoju? Czy myślisz, że jesteś? - Badacie się wewnętrznie i 

odpowiadacie mi, że tak nie jest. W zamian za to mówię wam, że wszyscy z was, przy dobrej woli, mogą 

należeć do tych żołnierzy. Jak myślicie, po co do was przyszedłem? 

17 Jeśli ze swej strony poświęcicie tej sprawie całą swoją miłość, będziecie mieli zasługę 

przygotowania drogi dla nadejścia nowych pokoleń, które przyniosą światu przesłanie szczęścia. 

18 Wiele z tego, co powiedziałem wam w Moich naukach, jest przeznaczone dla was do wypełnienia. 

Ale uświadomcie sobie również, że Ja przemawiam przez was do waszych dzieci. Słuchajcie i zgłębiajcie 

to, aby wasza cielesna powłoka mogła się delikatnie wygiąć i pomóc waszej duszy iść drogą, którą 

wskazuję jej Moimi naukami miłości. 

19 Czas odnalezienia Mnie był dla was odpowiedni: głód was osłabił, a dzięki owocom tego drzewa 

odzyskaliście siły witalne. 

20 Obecny czas jest niebezpieczny dla ludzkości, a ludzie są jeszcze daleko od arki zbawienia, która 

jest moim prawem. 

21 Kształcę uczniów, którzy mają udowodnić światu, że wypełnianie Mojego prawa nie jest 

"niemożliwością" i nie oznacza też ofiary. 

22 Jeśli kochasz swojego bliźniego, jesteś zbawiony. Aby wypełnić to przykazanie nie jest pokuta. 

Kto żyje po to, by służyć swemu bratu, a czyniąc to, współczuje mu i łagodzi jego ból, temu wystarczy 

krótka modlitwa do Mnie, abym za jego pośrednictwem mógł czynić cuda. 

23 Nie posyłam jeszcze Moich posłańców do odległych miejsc, bo mają jeszcze wiele do nauczenia 

się. Jak tylko będą silni i dostatecznie przygotowani, powiedzą do Mnie w swoim sercu: "Mistrzu, teraz 

jesteśmy wyposażeni". Wejdę wtedy do sanktuarium tych uczniów, a tam znajdę poddanie, pokorę, 

mądrość i miłość. 

24 Ucałuję robotnika i wskażę mu drogę, tę drogę, która, nawet jeśli jest daleka, przybliży go do 

Mnie. Na niej są ciernie, po jej bokach zieją otchłanie, czasem są pułapki i niebezpieczeństwa, także 

pokusy. Ale kto trwa na niej z wiarą, odczuwa Moją obecność na każdym kroku; bo już wam 

powiedziałem, że Ja jestem Drogą. Kto by pomyślał, że zostawię go w bitwie? Jak możecie myśleć, że 

odchodzę od was, gdy wypełniacie Moje Prawo, skoro nigdy w waszej przeszłości nie rozstawałem się z 

wami? Pozwólcie, abym was wypróbował; próby życiowe wzmacniają ducha, hartują serce i doskonalą je. 

25 Kiedy ludzie będą tęsknić za osiągnięciem doskonałości swego ducha? Dziś nie mają nawet 

pokoju, bo brakuje wśród nich dobrej woli. Światło niebios zacznie się odbijać w tym świecie, gdy w 

ludziach pojawi się ta pełna dobrej woli gotowość do kierowania swoich kroków drogą braterstwa, 

wzajemnego szacunku i miłości do siebie nawzajem. 

26 Mężczyźni i kobiety tego ludu: jesteście prości i prostolinijni, dlatego daję wam Moje pouczenia w 

prostych słowach, abyście je wszyscy zrozumieli. Moje Słowo jest bastionem waszej wiary i nadziei, a 

korzyści i dowody miłości, którymi obsiewam waszą drogę, są dla was zachętą i bodźcem, abyście szli 

dalej drogą, nie słabnąc w próbach. 

27 Ludzkość, podzielona na bloki władzy i narody, ma przeczucie, że nadszedł czas Mojego 

duchowego objawienia; wewnętrznie oczekuje Mnie i tęskni za Mną. Jakże mile widziane będą dla niej 

wieści o Mojej obecności i Moim zjednoczeniu z wami, które przyniesiecie. 
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28 Ludzie, przygotujcie się do bycia zwiastunami Dobrej Nowiny. Kiedy nadejdzie ten czas, twoje 

usta nie będą zamknięte, a twoje ramię nie będzie zbyt leniwe, by siać i pielęgnować kawałek ziemi, który 

do ciebie przyjdzie. 

29 Niektóre narody już otrzymały nawiedzenie pionierów; lecz jest rzeczą konieczną, aby robotnicy, 

których sam Mistrz nauczał w Trzeciej Erze, poszli i nawadniali to nasienie, które pragnie rosy łaski. 

30 Jakże szybko zobaczycie, że wiele krajów wyda dobre owoce, które dzisiaj uważacie za 

zatwardziałe i bardzo dalekie od uduchowienia! 

31 Pola będą owocne, bo zostały one dokładnie przygotowane. Pokrzywa i chwast będą z nich 

usunięte, aż zostaną oczyszczone. Dlatego, gdy Moi uczniowie przyjdą do nich i zobaczą, że są otwarci, 

powiedzą Mi: "Dziękuję Ci, Mistrzu!". 

32 Czas tej proklamacji będzie ogłoszony przez dzwon, który będzie bił daleko i szeroko. 

33 Niech ten naród będzie gotowy i przyozdobiony, aby przyjąć tłumy, które będą się do niego 

zbliżać w poszukiwaniu pożywienia i pokoju. Przygotujcie się, oczyśćcie wasze domy i przygotujcie 

najlepsze jedzenie, abyście mogli posadzić nieznajomego przy waszym stole. 

34 Zaprawdę powiadam wam, w tych tłumach wszyscy przyjdą od żebraka do króla. Ci, którzy znajdą 

wśród was gościnność i miłość, będą śpiewać chwałę wdzięczności Nieskończonemu. 

35 Ci, którzy zostali naznaczeni Moją łaską, wiedzą, że są strażnikami i żołnierzami tej arki 

zbawienia, i że muszą zniszczyć każdy ślad bałwochwalstwa i fanatyzmu. Wielka jest walka, która was 

czeka, ale pochodnia waszej wiary was ocali. Już doświadczyłeś, co oszczerstwa, prześladowania i intrygi 

są. Przeszłaś już wszystkie te próby, które nie zaskoczą cię nieprzygotowaną, gdy znów pojawią się na 

twojej drodze; bo do Mojego Królestwa nie prowadzi droga usiana różami, lecz ta, na której odciśnięty 

jest krwawy ślad Moich śladów. Dlatego powiadam wam: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie i 

złorzeczenie z mego powodu i którym odmawia się chleba i wody, albowiem oni przyjdą do mnie i będą 

chwaleni. 

36 Nie obawiajcie się obelg i oszczerstw. Pamiętaj, że były one również rzucane na twojego Mistrza. 

Nie obawiajcie się, że ludzie mówią o was coś, czym nie jesteście. Pamiętaj, że nazywali mnie 

czarodziejem i czarnoksiężnikiem. Jeśli świat się wami brzydzi, pamiętajcie, że Mnie brzydził się przed 

wami! 

37 Naucz się milczeć i pozostaw tę sprawę Mnie. Bądźcie orędownikami dla tych, którzy was 

obrażają, a wasza zasługa będzie wielka. - Dziś jeszcze nie znacie wielu wad waszych bliźnich, ale gdy 

będziecie umieli sądzić z prawdziwą sprawiedliwością, ich wady zostaną wam objawione, bo wtedy 

będziecie mogli nauczać waszych braci i prowadzić ich do zbawienia. 

38 To są drogi Ducha, których dobry uczeń Ducha Świętego musi się nauczyć i przez nie przejść, nie 

zbaczając na manowce. 

39 Dziecko światłości będzie w stanie chodzić w ciemności i będzie wiedziało, jak znaleźć 

zagubionego w niej, aby go uratować. 

40 Jak to jest możliwe, że w tym czasie, kiedy ludzkość wzdycha, wy wciąż marzycie o posiadaniu 

wielkich bogactw materialnych? Czy dałem wam Mój pokój, abyście myśleli tylko o swoich światowych 

ambicjach? Nieustannie docierają do was wojenne wieści, a wy nie robicie nic, by wspierać się duchowo. 

Już od dłuższego czasu domagam się waszego zjednoczenia, a wciąż znajduję was podzielonych. Kiedy 

wreszcie cała ludzkość odczuje tęsknotę za duchowym zjednoczeniem w myśli i woli? - Już wam 

mówiłem, że w dniu, w którym się zjednoczycie, stworzycie mur nie do pokonania, który odeprze każdy 

atak. Powinniście już być silni, bo "owoce z tych drzew" były obfite i wszystkie były wasze. 

41 Czy nie jesteście świadomi w swoim duchu cudów, które dałem każdemu z nich? Czy nie 

zrozumieliście, że wszystko, czego was nauczałem, było objawieniem od waszego Ojca? Jeśli ktoś 

wstydzi się być uczniem tego Dzieła, to dlatego, że nie zrozumiał nic z Mojej nauki. Dziś można jeszcze 

żyć spokojnie, nawet jeśli zaniedbuje się swoje duchowe obowiązki. Ale przyjdą nawiedzenia i wtedy 

będziecie lamentować nad sobą; wybije wasza ostatnia godzina i nie będziecie wiedzieli, jak wejść na ten 

świat, który was czeka, ani jak uciszyć głos waszego sumienia. - Zobaczcie, jak wiele serc wchodzi do 

Mojej Obecności przez jednego z was, który jest Mi wierny i posłuszny! Uświadomcie sobie, jak bardzo 

jesteście obserwowani na każdym kroku przez tych, którzy chcą wiedzieć, czy rzeczywiście słyszycie 

Ducha Świętego. 
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42 Czy uważasz, że gdy bluźnierstwo lub lubieżne słowo pochodzi z twoich ust, niewierzący będzie 

wierzyć, że jesteś uczniem Chrystusa, Boskie Słowo? Czy te słowa i te zwroty odpowiadają wyrażeniom i 

zasadom, których cię nauczyłem? 

Dzieci też was obserwują: dlaczego się przed nimi kłócicie? Uświadomcie sobie, że z tym przykładem, 

który dajecie, niegodziwość Kaina przenika wśród maluczkich. Pamiętajcie, że są to wasi następni 

potomkowie, którzy przekażą to, czego się nauczyliście i czym byliście na drodze waszego Boga i Pana. 

43 Zdobądź dobrą nagrodę, uprawiając dobre owoce dla swoich braci. Przygotujcie się na 

nadchodzące czasy, bo przed Moim odejściem będą jeszcze wśród was spory, bo pokusa zbliża się do was 

wszystkich. Musisz być czujny. Módlcie się i wprowadzajcie w życie Moje pouczenia. Zaprawdę 

powiadam wam, te krótkie okresy czasu, które poświęcacie na praktykowanie dobra, sprawią, że ich 

dobroczynne skutki będą odczuwalne w wielu pokoleniach, które przyjdą po was. 

Nikt nie był i nigdy nie będzie w stanie określić swojego losu; to należy tylko do mnie. Zaufajcie 

Mojej woli, a przejdziecie drogę życia aż do końca bez większych trudności. 

44 Przyjmijcie to dobrze, gdy wam mówię, że żaden liść drzewa nie porusza się bez Mojej woli; 

wtedy poznacie, kiedy to Ja was wystawiam na próbę i kiedy opróżniacie swój kielich cierpienia (z 

własnej woli) - aby potem Mnie oskarżać. Wtedy stajecie się sędziami i czynicie mnie oskarżonym. - 

Rozpoznaj swoje błędy i popraw je. Nauczcie się wybaczać błędy waszych bliźnich, a jeśli nie możecie 

ich poprawić, to przynajmniej spuśćcie na nich zasłonę wyrozumiałości. 

45 Dotarło do mnie twoje błaganie za twoich braci; wszedłeś bowiem do sanktuarium Pana i tam twój 

duch poczuł się bezpieczny. Ci, którzy szukają pokoju, ci, którzy szukają drogi, która doprowadzi ich do 

lepszego życia - oni są tymi, którzy wchodzą do Mojego Sanktuarium. Ci, którzy szukają skarbów i 

honorów świata są chętni do znalezienia innych dróg. Mówię wam, że pokój, który mieszka tylko w Moim 

Duchu, będzie w końcu upragniony i poszukiwany przez wszystkich. 

46 Kto lub co na ziemi może dać ci prawdziwy spokój ducha? Tylko nieskończona miłość waszego 

Ojca. 

47 Istnieją bogaci bogaci ludzie, którym brakuje zdrowia i nie znają radości, i są biedni ludzie, którzy 

są zdrowi i nie wiedzą, co posiadają, a którzy żyją gorzko, ponieważ pragną bogactwa lub wygody. Nie 

odkrywam w sercach ludzi szlachetnych aspiracji, a jeśli w końcu je mają, to nie dążą do tego celu 

dobrymi drogami. Macie tego dowód w tych bezsensownych wojnach, które są niegodne istot 

posiadających światło Boga. 

48 Ja jestem Pokojem, w Mojej nieskończonej Mądrości jest wszystko, czego możecie pragnąć. Ale 

kiedyż narody modliły się, aby otrzymać Mój pokój? Kiedy ludzie, którzy prowadzą i rządzą narodami, 

zwrócili swoje oczy na mnie? Kiedy armie uklękły, by prosić o przebaczenie Ojca Niebieskiego po zabiciu 

swoich sąsiadów? A pokój jest tak kruchy, że trzeba czuwać i pracować nad sobą, by móc go zachować i 

nie dopuścić, by wrócił do mnie. Zastanówcie się, jak po wysłuchaniu Mnie jesteście pełni pokoju i z tym 

pokojem opuszczacie miejsca spotkań i docieracie do waszych domów, ale jakże krótkie są chwile, w 

których potraficie zachować ten pokój w waszych sercach! - Nazwałem was "ludźmi pokoju", "dziećmi 

pokoju". Ale nie decydujecie się na nauczanie Dobrej Nowiny, bo wiecie, że aby przynieść pokój, trzeba 

go samemu posiąść.  Ale kiedy wypełnicie tę wielką misję? 

49 Uczniowie, uczcie się trzymać Mój pokój, uczyńcie go mieczem i zniszczcie niezgodę i niezgody, 

które panują w waszych domach. Napełnijcie pokojem życie tych, którzy was otaczają, aby to służyło 

wam jako praktyka i abyście jutro mogli wnieść pokój do innych domów i do innych narodów. To jest 

ziarno, które dostarczam do waszego spichlerza. 

50 Jak szybko ten lud zostałby rozpoznany, gdyby pokój zamieszkał pośród nich i zademonstrował go 

w swoim życiu; huragany, burze i wichry rozpłynęłyby się w nicość w obliczu siły waszego pokoju. 

Dopóki wśród tego ludu będą istniały spory, dopóty będzie on słaby, a jego bramy będą otwarte dla 

rekonstrukcji. 

51 Moje Słowo w tych miejscach zgromadzeń spłynęło potokami; Moje cuda były obfite, aby ożywić 

waszą wiarę. Czy nie zrozumieliście znaczenia Mojej pracy wśród was? 

52 Nazwałem was "Izraelem", abyście odważnie wyruszyli w drogę, naśladując Mnie i niosąc Mój 

pokój i Moje prawo do serc ludzkich. Takie jest wasze przeznaczenie i nadejdzie czas, gdy ten lud 
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powstanie na świecie pełen duchowej siły. Ukaże się jako światło w czasie zamieszania i wątpliwości, 

kiedy głód i pragnienie prawdy są największe. 

53 Mistrz mówi wam: Ludzie, wasza ręka nigdy nie powinna być pusta, wasze serce nie powinno być 

małoduszne, bo nie znacie czasu, kiedy znajdziecie się otoczeni tłumami potrzebujących lub nękani 

pytaniami spragnionych wiedzy. Waszym obowiązkiem jest więc oddanie wszystkim tych wielu, które 

wlałem w waszego ducha. Nie czujcie się jak gdybyście byli niczym, ale nie uważajcie się za najbardziej 

umiłowanych, ani za jedynych posiadaczy prawdy, którą zawierają Boskie objawienia i dary łaski Pana, 

bo wtedy groziłoby wam niebezpieczeństwo dostania się pod panowanie innych, tak jak w dawnych 

czasach Izrael dostał się do niewoli z powodu nieposłuszeństwa Moim przykazaniom. 

54 Co czułoby twoje serce, gdyby zobaczyło, że twoje dzieci odchodzą od właściwej drogi, 

rozczarowane twoim przykładem? Co czułby twój duch, gdyby zza morza zobaczył nowe pokolenia, które 

szukają mnie w bałwochwalstwie? 

55 Plemiona (duchowego Izraela) są jeszcze rozproszone, największa część tego ludu nie znalazła 

jeszcze drogi. Konieczne jest, aby ci, którzy usłyszeli ten głos i otrzymali Moje przykazania, czuwali i 

oczekiwali na przybycie wyposażonych tłumów, aby widząc waszą jedność i waszą cześć dla Boga, mogli 

rozpoznać Moją naukę i pójść za Mną. Nie oczekujcie, że będą z jednej rasy lub narodu, bo wśród nich 

będą ludzie wszystkich ras. 

56 Eliasz stopniowo gromadzi swoją trzodę i zaprawdę powiadam wam, że czas, kiedy wszyscy się 

odnajdziecie, wkrótce nadejdzie. 

57 Nazwałem was mocnymi w Moim Domu i daję wam Moją Boską siłę w każdej chwili, abyście 

czuwali nad zadaniem, które wam powierzyłem, modląc się w Moim Sanktuarium, które istnieje w 

każdym z was. 

58 Bądźcie mile widziani, wy, którzy na krótki czas zostawiacie świat, aby usłyszeć Moje Słowo. 

Zaprawdę powiadam wam, przez jednego z was, który nauczy się i będzie praktykował Moją naukę, cały 

kraj zostanie zbawiony; podobnie ten naród, jeśli przygotuje się jako całość i będzie się modlił z miłością, 

osiągnie zbawienie ludzkości. Jeśli tak się nie dzieje, to nie dlatego, że wasze liczby są zbyt małe, ale 

dlatego, że wasza miłość jest wciąż zbyt mała. 

Po pierwsze, oczyść swoje serce! Kto lepiej niż ty może znać jego wady i jego skazy? Zrozumcie to i 

oczyśćcie się z tego wszystkiego, co sumienie wam zarzuca. 

59 Jest wielu, którzy starają się usprawiedliwić swoje grzechy, ale. 

Pytam cię: Czy Ojciec obarczył dziecko tym ciężarem trudów i cierpień? Czyż nie jestem Tym, który 

przyszedł w każdym czasie i rozluźnił twój ciężar utrapień i cierpień? 

60 O każdej godzinie Mój głos wzywa cię na dobrą drogę, gdzie jest pokój; lecz twój głuchy słuch ma 

tylko jeden moment wrażliwości na ten głos, a moment ten jest ostatnim w twoim życiu, kiedy agonia 

oznajmia ci bliskość śmierci fizycznej. Wtedy chętnie rozpoczniesz życie (na nowo), aby naprawić 

krzywdy, ukoić swoją duszę w obliczu wyroku sumienia i ofiarować coś wartościowego i zasłużonego 

Panu. 

61 Ja jestem Drogą i tę Drogę pokazałem wam od pierwszych kroków ludzkości na ziemi. Powiedz 

mi: Kiedy zostawiłem cię bez pomocy lub bez światła? W jakim wieku lub w jakiej epoce kiedykolwiek 

wymazałem Mój zakon z twego ducha? Nigdy nie przestałem do was mówić, więc teraz żądam od was 

waszych plonów. Poprzez Moje nowe objawienie wezwałem was do odpowiedzialności z Boską 

surowością i absolutną sprawiedliwością i pociągam was do odpowiedzialności za wasze naruszenia 

Mojego Prawa. 

62 Wszystkich was, którzy usłyszeliście to słowo, nazwałem uczniami. Ale musicie to udowodnić 

swoim postępowaniem życiowym i głosić tę Dobrą Nowinę, aby obecna ludzkość mogła przygotować 

drogę dla nowych pokoleń. Istoty te nie powinny pić kielicha goryczy i cierpienia od pierwszych dni 

swojego dzieciństwa, ponieważ mają inne zadanie. Jeśli jednak dacie im pić z tego kielicha, odpowiecie za 

to przede mną. 

63 Ach, gdybyście tylko żyli z prostotą ptaków, które żyją w miłości do siebie nawzajem i które, gdy 

czują, że zbliża się zima, odlatują w poszukiwaniu lepszego klimatu, ale zostawiają swoje gniazda na 

drzewach, gotowe służyć jako domy dla swoich braci i sióstr! - Zimą waszego życia jest starość; ale wy, 
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którzy jesteście małej wiary, widzicie w tej zimie chłód śmierci i końca, nie rozumiejąc, że po zimie 

zawsze przychodzi wiosna z jej przebudzeniem, śpiewem ptaków i zapachami. 

64 Ta mała wiara w duchowe zmartwychwstanie po tym życiu jest powodem, dla którego do ostatniej 

chwili swojego istnienia zajmujecie się tym, co ludzkie, co materialne, nie rozwijając skrzydeł duszy, by 

rozpocząć lot, i nie pozostawiając gniazda dla nowych mieszkańców, zbudowanego przez cnotę i wiarę. 

65 Nie jesteście jak ptaki, bo wasz świat nie jest spokojny. Jesteście raczej wojownikami, którzy 

walczą w nieustannej bitwie. A jednak mówię wam: Walczcie - ale szlachetnie, władajcie bronią 

sprawiedliwości, wytrwajcie w dobru, bo dobro jest prawdą. Zostawcie drogi przejezdne dla nowych 

żołnierzy, zostawcie im ziemię uporządkowaną i oczyszczoną, aby w końcu zwyciężyły na niej rozum, 

miłość i sprawiedliwość, a wy odpocznijcie ze Mną. 

66 Muszę mówić do was w ten sposób, ponieważ wasz świat żyje uwikłany w wojny wszelkiego 

rodzaju. Kiedy próby dotykają świat, zawsze atakują go nieprzygotowanego; bo chociaż mało myśli o 

tym, co wieczne i rozważa to, to jednak zbytnio cieszy się przyjemnościami świata i ciała. 

67 Zaprawdę powiadam wam, jeśli ludzie nie oczyszczą się w tym czasie z plam, które spowodowali 

w swoich duszach, siły natury przyjdą jako zwiastuny, aby ogłosić Moją sprawiedliwość i Moją chwałę 

oraz oczyścić ludzkość z każdego nieczystości. 

68 Błogosławieni mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy - gdy zrozumieją bliskość tej sprawiedliwości - 

wychwalają Moje imię, bo czują, że nadszedł Dzień Pański. Bo ich serca powiedzą im, że zbliża się 

koniec panowania złego. Mówię wam, ci znajdą zbawienie przez swoją wiarę, nadzieję i dobre uczynki. 

Jednak jak wielu z tych, którzy żyją w tych dniach będzie bluźnić Bogu! 

69 Ludzkości, wierzysz, że wielkie bogactwa i dobra ziemskie są potrzebne, aby podbić świat, 

zapominając o Chrystusie, który urodził się w stajni i nie posiadając niczego na ziemi, a jednak podbił 

serca ludzi, uczynił narody swoimi wasalami i został ogłoszony Królem i Panem. 

70 Gdy zrozumiesz i poczujesz tę prawdę, doświadczysz, jak łatwo jest duchowi podążać za krokami 

swego Mistrza, nawet w najcięższych próbach. Zróbcie wszystko, co jest dla was możliwe, bo nie będę od 

was wymagał więcej, niż możecie zrobić. Wtedy zostawicie drogę utorowaną dla nowych pokoleń. 

Umieszczam dzieci w waszych sercach i zobowiązuję was do prowadzenia ich właściwą drogą. Zbierz 

ich razem, mów do nich o mnie z miłością i oddaniem. - Szukajcie wyrzutków, tych, którzy żyją zagubieni 

wśród nędzy i podłości. Daję duchową moc waszym słowom, aby były one drogą do zbawienia, gdy 

przechodzą przez wasze usta. Otwórz przed niewiedzącymi Księgę Prawdziwego Życia, aby ich dusza 

mogła się przebudzić i stać się wielka w przenikaniu objawień Ducha Świętego. Stańcie się jak wasz 

Mistrz, a zostaniecie wysłuchani. 

71 Jeśli w Drugiej Erze szukałem skromnego miejsca, aby narodzić się jako człowiek i znaleźć serce, 

w którym mógłbym zamieszkać, nie szukaj stanowiska, które uczyni cię szanowanym. - Szukajcie czułej 

struny obecnej w każdym sercu, aby umieścić tam Moje nasienie i Mój uzdrawiający balsam. - Miejsce, 

gdzie się urodziłem jako człowiek, było Mi obojętne, ale oddałem nawet życie, aby w waszych sercach 

zrodziła się Moja miłość. Teraz mówię wam: istoty ludzkie, ziarno tej miłości, symbolizowane w Mojej 

Krwi, wpadło do serca wszystkich ludzi. Dlaczego nie kochasz i nie pielęgnujesz dzisiaj tego, co zasiałem 

z tak wielką miłością? 

72 Nie bądźcie głusi na ten głos, otwórzcie oczy na rzeczywistość tego czasu i rozpocznijcie pracę w 

ciągu dnia z pełnym zaufaniem i wiarą. W przeciwnym razie, będziecie musieli obudzić się w zaświatach 

jako ślepcy, a mówiłem wam, że nie należy wchodzić na ten świat z zamkniętymi oczami. 

73 Czy Pan żąda od ciebie rzeczy niemożliwych? Ja tylko uczę was siać miłość, abyście w końcu 

mogli zebrać owoce życia. Pielęgnować serca swoich dzieci dzisiaj tak, że jutro można usłyszeć je mówić 

o chwale Ducha Świętego. 

74 Czuwaj nad różami i liliami, które są sercami młodzieży, a jutro będziesz się cieszyć rozkwitem 

cnoty. Nauczcie modlić się duchem, a wszyscy zrozumiecie, że jest to doskonała komunia, gdy czujecie, 

że wasz duch wszedł do Mojej Obecności i karmi się tam Moją miłością. 

75 Jeszcze dzisiaj Mój Boski promień zstępuje do ludzi. Ale przypomnijcie sobie, co słyszeliście, 

kiedy wam powiedziałem: "Gdzie gromadzi się dwoje lub troje dzieci Moich, tam zejdę, aby im dać Moje 

słowo." Od tego czasu liczba Moich słuchaczy wzrosła, aż stali się tłumami. 
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76 Jeśli spełniłem Moją obietnicę, że wrócę, to spełnię też Moją Wolę, że odejdę. Wykorzystajcie 

należycie te krótkie okresy czasu, które pozostały wam na słuchanie Mojego Słowa, a zostaniecie 

wyposażeni jako uczniowie Ducha Świętego. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 65  
1 Ty przygotuj sanktuarium swojego serca, aby Moje Słowo mogło na nie spaść jak balsam. A 

jednak w tej chwili pytam was: Dlaczego widzę cię pochylonego w bólu? - Ponieważ nie obserwowaliście 

i nie modliliście się. 

2 Kiedy spożywacie duchowe pokarmy przy Moim stole, dlaczego nie korzystacie z zawartej w nich 

esencji, którą jest zdrowie i życie wieczne? Kiedy zrozumiecie Moją naukę, abyście mogli zacząć ją głosić 

waszym braciom przez uczynki miłości? 

3 Czasami ośmielacie się mówić mi, że nie dałem wam nic z tego, o co prosiliście, choć ofiarowuję 

wam to w każdej chwili i brakuje mi tylko waszego przygotowania, abyście mogli to przyjąć. 

4 Nie obciążajcie waszej duszy łańcuchami grzechu, uwolnijcie ją, aby mogła powstać i otrzymać 

ode Mnie wszystko, czego potrzebuje na swojej drodze ewolucji. Dlaczego gasicie wasze światło wiary, 

choć jestem wśród was? Powiedziałem wam, że na tym narodzie spoczywa odpowiedzialność za pokój 

narodów i zbawienie ludzkości. Ale jak wypełnicie swoje zadanie, gdy wasze kroki są jeszcze niepewne? - 

przychodzicie słuchać Mojego Słowa, mówicie, że kochacie waszego Pana; ale słowa nie wystarczą, 

potrzebne są dobre uczynki, aby ludzkość mogła osiągnąć Mój Pokój Nie przychodzę, aby was zniechęcić, 

ale aby obudzić waszą duszę. Weź znowu owoc z drzewa i ucztuj na nim, wędrowcze! 

5 Błogosławiony, kto spożywa ten owoc, a mocno wierzy, że zjadł z drzewa żywota; albowiem 

zaprawdę powiadam wam: Nie umrze. - W tym czasie znalazłem cię martwą dla życia łaski, ale Moja 

obecność w tym nauczaniu była twoim zmartwychwstaniem. Uważaliście się za niegodnych przebywania 

w Mojej Obecności, lecz Ja uczyniłem was godnymi, oczyszczając waszą duszę z wszystkich jej 

przeszłych przewinień i odziewając ją w czystość. Z tym przebaczeniem dałem wam naukę o miłości i 

sprawiedliwości; wprowadzajcie ją w życie wśród waszych braci. 

6 Jakim prawem chcesz osądzać i potępiać swoich sąsiadów za ich niedoskonałości? Pamiętajcie, że 

w Drugiej Erze powiedziałem wam: "Kto jest wolny od grzechu, niech pierwszy rzuci kamień". 

7 Moja nauka jest jasna i czysta, aby początkujący mogli ją zrozumieć i wycisnąć na swoich sercach. 

Przyszedłem prowadzić was od lekcji do lekcji, aż do doskonałego dialogu ducha z duchem. 

8 Na waszej pustyni zadośćuczynienia, niebiańska manna teraz zstępuje. Gdy dotrzecie do domu 

Boskiego Ojca, usiądziecie przy stole Ojca i będziecie jeść z Jego pokarmu. - Rozległa pustynia 

symbolizuje pokutę, a droga rozwój duszy. 

9 Przyjdźcie do Ojca, On mieszka na szczycie góry, a On da wam ogrody i ziemie wokół niej. 

Mężczyźni będą uprawiać pszenicę, kobiety dopilnują, aby ogrody i łąki były pokryte kwiatami, a pieśń 

dzieci zjednoczy się z pieśnią ptaków, aby uczynić waszą pracę słodką. Ludzkie próżności nie osiągnie 

swoje pola, ani nie będzie opętanie, bo byłyby one jak plagi, które zniszczą swoje owoce. Ilu ludzi, słysząc 

te słowa, jest w stanie pojąć, jak bardzo zboczyli z drogi, którą wyznacza Moje Prawo? 

10 Kiedy człowiek staje się przekonany, że nie ma przebaczenia dla jego przewinień, coraz bardziej 

oddala się od (właściwej) ścieżki. O, gdyby tylko wiedział, że chwila szczerej skruchy może go zbawić i 

posłużyć mu jako zadośćuczynienie, że choćby uważał się za bardzo oddalonego od Mojej Boskości, tylko 

jeden krok go dzieli (od Mnie), a tym krokiem jest jego skrucha. Czy nie słyszysz Mojego głosu? Czy nie 

czujecie, że przychodzę jako najbardziej kochający Ojciec, jako serdeczny przyjaciel? Śpicie i dlatego nie 

słyszycie Mojego wołania. Jak usłyszysz Moje kroki, gdy przyjdę "na obłoku"? 

11 Obudźcie się, przygotujcie się, abyście mogli zobaczyć spełnienie Mojej obietnicy. Będę nazywał 

błogosławionymi tych, którzy się przebudzą i usłyszą Mnie, bo wtedy umieszczę w ich sercach radosną 

nowinę o Mojej duchowej obecności, a z ich ust popłyną słowa czułości, światła i nadziei dla ludzi. 

12 Huragan-jak burze nadchodzą drogę, więc trzeba wzmocnić swoją wiarę, aby przejść próby i 

zapisać jak najwięcej, jak to możliwe. Chcę, abyście byli przyjaciółmi i braćmi wszystkich ludzi. 

13 To jest czas, który Joel widział i zapowiedział, kiedy dzieci ludzkości będą miały wizje i prorocze 

sny, kiedy ich usta poruszone Moją Boską mocą będą mówić, bo wtedy Mój Duch zostanie wylany na 

wszelkie ciało i na każdego ducha. 

14 Oto lud, który powstaje i wzrasta w ciszy, a którego dzieci wypowiadają słowa Ducha Świętego, 

przekazują duchowe przesłania, przekraczają duchowym spojrzeniem progi zaświatów i widzą wydarzenia 
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przyszłości. Zaprawdę powiadam wam, to ziarno zostało rozproszone po całym świecie i nikt nie będzie w 

stanie go zniszczyć. 

15 Przez usta mężczyzn, kobiet i dzieci słyszeliście Mój Boski koncert, jak gdybyście w uniesieniu 

oddawali się rozkoszy słuchania głosu Pana i Jego aniołów. Moje Słowo nie jest tylko dla jednego narodu, 

jest dla wszystkich narodów, dla wszystkich wyznań i religii. 

16 Tylko ta grupa ludzi tutaj wie, że teraz jest Trzecia Era; ale ludzkość będzie wiedziała podobnie, 

choć wcześniej zaprzeczy wszystkiemu, co wam objawiłem i co jest napisane. Zaprawdę powiadam wam: 

Słowo to dotrze aż po krańce ziemi, bo dla Mnie nie ma nic niemożliwego. 

Ukażę światu moje rany, tak jak Tomaszowi, aby uwierzył i nawrócił się, aby obmył się łzami, a potem 

wiernie szedł za Mną aż do końca. Ta Boska manna zstąpi na każde serce, a droga, która prowadzi do 

mieszkania Pana, zostanie objawiona wszystkim duszom. 

17 Woda ze studni Jakuba wyschła i nie ugasiła pragnienia ducha ludzkości. Już raz powiedziałem to 

do Samarytanki: "Zaprawdę powiadam ci: Mam wodę, która - kto z niej pije, już nigdy nie będzie 

pragnął". A tą wodą, krystalicznie czystą i głośną, jest Moje Słowo, które wyleję na świat, aby ugasić jego 

palące pragnienie. 

18 Eliasz od dłuższego czasu prowadzi Moją trzodę wśród ludzkości, wzywając wszystkich do 

zjednoczenia. To stado musi czuwać i modlić się, ponieważ posiada Moje światło i Moją władzę, aby 

wspomagać ludzkość miłością. 

19 Wy, którzy słyszycie te nauki, znaliście je w innych czasach, lecz teraz powinniście 

rozpowszechnić je wśród ludzkości, aby oni mogli je poznać. Wiecie też, że po 1950 roku będziecie bez 

tego słowa. Ale przygotujcie się tak, aby nie była to strata, nad którą musicie ubolewać, ale krok naprzód, 

który poprowadzi was prosto do walki. Ja będę blisko i Moi posłańcy również. Będę nadal czuwać nad 

tymi, których uczę i przemawiać do Was poprzez inspiracje. 

20 Niech nikt nie pragnie, abym przedłużył Mój pobyt wśród was, bo już wam oznajmiłem Moją wolę 

i przepowiedziałem wam rok i dzień, w którym zakończy się to objawienie przez ludzki organ rozumienia. 

Niech nikt nie naraża się na potępienie (przez nieprzestrzeganie tego przepisu). 

21 Kto do tej pory był zbyt niezdarny, by mi służyć, a potem wyposaży się, ten straci swoją 

niezdarność, będzie mówił mądrze i będzie czynił cuda. 

22 Jeśli wy, ludzie, którzy Mnie słuchacie, płaczecie na myśl o Mojej Męce i żałujecie za swoje 

grzechy, bądźcie błogosławieni. Bo zaprawdę powiadam wam: Ból wasz oczyszcza was, a Słowo Moje, 

które jest życiem i zmartwychwstaniem, pociesza was. - Moje światło jest dla wszystkich Moich dzieci, 

nie tylko dla was, którzy zamieszkujecie ten świat, ale dla wszystkich dusz, które żyją na innych 

płaszczyznach istnienia. Wszyscy oni zostaną wyzwoleni i zmartwychwstaną do życia wiecznego, gdy 

wypełnią Moje Boskie Przykazanie swoimi uczynkami miłości do braci, które wymaga, byście się 

wzajemnie miłowali. 

23 Ojciec cierpi, gdy ludzkość się kłóci, targany wojenną furią. Brat powstał przeciwko bratu, a 

niewinna krew zalewa ziemię. Dziś, w wielkim dniu sądu, oddychasz atmosferą rozpaczy i śmierci. Ale na 

początku 1946 roku bitwa się zakończy, a wy będziecie mieli wytchnienie w cierpieniu. 

24 Cały ból ludzkości spada na mnie jak ciężki krzyż. Zostałem wyparty i ubiczowany przez rodzaj 

ludzki, który chciałem uczynić Moimi uczniami, a z którego tylko nieliczni idą za Mną. Jutro, znając Moje 

Dzieło, które objawiłem w tej postaci, będę jeszcze raz biczowany, bo nie będą Mnie rozumieć. Ten brak 

zrozumienia ze strony Moich dzieci otwiera na nowo Moje Rany, a Moja Krew spada ponownie na 

wszystkie dusze. 

Ponieważ mówię z prawdy i uczę miłości, nie uznali mnie, a później będziecie wzgardzeni za 

powtarzanie moich słów i dawanie mi świadectwa. Ale ilekroć weźmiesz swój krzyż i wejdziesz na górę, 

uratujesz wielu niewinnych i odkupisz wielu grzeszników. 

25 Nie przyszedłem do was jako król, przyszedłem pokornie, a po tym poznacie, że Słowo, które 

usłyszeliście, jest "Słowem" Ojca. I znowu ludzkość ofiarowuje mi koronę cierniową i płaszcz 

niewdzięczności. Cierpiałam z powodu oszczerstw i odrzucenia Moich dzieci. 

26 Chociaż dusza jest w pełnym rozwoju, to jednak śpi. Lecz ja oświecam was przez ducha, abyście 

mogli powrócić na właściwą drogę i zwrócić się do wypełnienia waszego zadania. Dlaczego czujesz, że 

Moje słowo cię rani? 
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27 Podczas gdy wy wspominacie Moją Mękę w Drugiej Erze, serce, najczulsze, płacze w ciszy i 

wstawia się za swoimi dziećmi, które Jej nie zrozumiały. Nie ma ona wyrzutów wobec tych, którzy 

sprawili jej tyle bólu, ani oskarżeń wobec tych, którzy poświęcili tak bardzo kochanego Syna. Tylko Jej 

miłość i Jej przebaczenie dla ludzkości wieńczą odkupieńcze dzieło Jej jedynego dziecka. To jest wasza 

Matka Niebieska, którą zostawiam wśród was, abyście mogli Jej słuchać i w Jej łonie znaleźć pocieszenie. 

28 W głębi swojego serca odczuwasz teraz boskie tchnienie Pana. O, gdybyś tylko mógł pojąć miłość, 

z jaką przychodzę do Ciebie! 

29 Przez zjednoczenie waszych serc stworzyliście sanktuarium, aby mnie przyjąć. Każde serce 

przygotowało się, każdy umysł rozjaśnił się i jest to właściwy czas by Mój Boski Promień zstąpił na was. 

30 Zbliża się Nawiedzenie, na które was przygotowuję. Nadszedł czas, abyście poszli swoją drogą 

zdecydowanym krokiem i bez strachu. Jesteś Izraelem, a to imię oznacza "silny". Zawsze w twoim duchu 

było to błogosławione nasienie. - Prawdziwa modlitwa wzmacnia twojego ducha, oczyszcza cię z twoich 

plam, pociesza cię, gdy jesteś smutny, stoi przy tobie w sieroctwie, i usuwa cię z pokus. Ale tak jak 

nauczyłem was modlić się z ducha do ducha, abyście byli silni w życiu, tak również w godzinie śmierci 

podnieście waszego ducha do Mnie na tych błogosławionych stopniach modlitwy. - Jakże daleko od 

prawdziwej modlitwy żyje ludzkość! Jakże niewielu jest tych, którzy wiedzą, jak ją praktykować. 

Duchowo ludzie żyją tak, jak żyli starożytni: trwa kult Złotego Cielca, cześć dla pogańskich bożków. 

Babilońska wieża uczonych tego czasu nieustannie kwestionuje Moją sprawiedliwość. 

31 Nadejdzie nowy potop, który oczyści ziemię z ludzkiego zepsucia. Obali on ołtarze fałszywych 

bogów, zniszczy kamień po kamieniu fundamenty tej wieży pychy i niegodziwości, i wymaże każdą 

fałszywą naukę i każdą przewrotną filozofię. Ale ten potop nie będzie z wody, jak to było kiedyś, bo ręka 

człowieka wyzwoliła przeciwko niemu wszystkie żywioły, zarówno widzialne, jak i niewidzialne. On 

wypowiada swój własny wyrok, karze i osądza siebie. 

32 Każdy dług zostanie spłacony do najmniejszego. W tym celu konieczne jest, aby dzisiejsi wielcy 

stali się sługami, a poddani zostali wyniesieni. Wy, którzy Mnie słuchacie, wierzcie w swoją 

odpowiedzialność za pokój na świecie! 

33 Nie jesteście już dwoma lub trzema, którzy Mnie słuchają. Wasza liczba jest już wielka, bo Moje 

nasienie rozprzestrzeniło się z serca do serca, z domu do domu, z prowincji do prowincji, a wieść o Moim 

nowym objawieniu przekroczyła wasze granice i dotarła do innych krain, gdzie echo Mojego Słowa i 

wieść o Moich cudach świadczyły o tym, że prawdziwie powróciłem do was. 

34 Dom Izraela jest teraz w głębi waszej istoty, w waszym duchu. To właśnie tam objawiłem się w 

tym czasie poprzez tę manifestację. 

35 Powiedziałem wam, abyście się pospieszyli ze studiowaniem Moich nauk, abyście korzystali z 

Mojej obecności, gdyż czas Mojego odejścia jest bliski, a nikt nie jest tego nieświadomy. Oto próba, która 

was czeka. Kto będzie przygotowany do jej uchwalenia? - Rozmnożyliście się, a jednak nie widzę, byście 

byli silni. Powodem tego jest to, że brakuje wam miłości, uczynności i braterstwa jednych dla drugich; nie 

jesteście zjednoczeni przez Ducha. I to jest to, czym chcą być właściciele Arki Nowego Przymierza? 

36 Chciałem, abyście byli silni przez waszą jedność i wielcy przez waszego ducha. Nie jest 

konieczne, abyście posiadali moc materialną, aby być wielkimi, ani wiedzę o ziemi, aby być lepszymi. Jest 

coś, co wasz Bóg zawsze wam objawiał, i co w prawdzie daje wam wielkość. 

37 Wielka jest światłość, którą na was wylałem, lecz nie pozwólcie, aby was zaślepiła, bo wtedy 

jawilibyście się braciom waszym jako głupcy i fanatycy. To światło nie jest tylko twoje, jest to światło 

szóstej pieczęci, które będzie świecić we wszystkich narodach. 

38 Przychodzicie czyści przede mną, stopniowo uwalniając się od fanatyzmu, bałwochwalstwa i 

bezużytecznych tradycji. W ten sposób twoje serce bije w zgodzie z twoim duchem. Droga zaczyna się we 

mnie i we mnie się kończy. Lecz nie wymagam od was, żebyście przeszli tę drogę rozwoju w ciągu 

jednego "dnia", lecz daję wam wystarczająco dużo czasu, żebyście przeszli ją do końca. 

39 Jestem z wami na całej drodze rozwoju, daję wam siłę, oczyszczam was. Jeśli oceniacie swoją 

duchową ewolucję poprzez swoje obecne życie, jeśli porównacie swoje obecne życie z tym z początków 

ludzkości, zrozumiecie, że zrobiliście wielki krok naprzód. Badaj Moje Słowo z takim zapałem, z jakim 

badasz dziedziny wiedzy o ziemi, a gdy je zgłębisz, odkryjesz, że to, co wydawało ci się niezgłębione, 

było zarezerwowane dla twojego ducha (do zbadania). W obecnym czasie, krok po kroku, opada zasłona 
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wielu tajemnic, wiele ukrytych rzeczy wychodzi na światło prawdy i dlatego jestem bardziej kochany i 

rozumiany przez Moje dzieci. 

40 Czy może być podobieństwo między dzieckiem a ojcem, jeśli dziecko nie ma mądrości ojca? Nie, 

Moje dzieci, ale Ja nie trzymam was w niewiedzy. Ja jestem Światłością, która jest Mądrością, i nią was 

zaleję, abyście Mnie kochali. Jestem naprawdę głodny i spragniony waszego wyższego rozwoju. To jest 

najbardziej przekonywujący powód Mojego objawienia się i Mojego zjednoczenia z wami. 

41 Oświećcie się i wzmocnijcie poprzez tę naukę, ponieważ w waszych sercach są zapowiedzi wojny 

i musicie być przygotowani. Zachowałem ten naród w pokoju, aby mógł przyjąć mnie do swego serca. 

Ziarno Mojej nauki musi przynieść owoc. 

42 Ile łez wylejesz, jeśli nie skorzystasz z tego cennego czasu pokoju! Wtedy znajdziecie się pod 

wpływem wojny, zarazy i rozpaczy. Nie próbujcie zatrzymać wojny przez fizyczne pokuty, które są 

bezużytecznymi ofiarami. Jeśli chcesz ofiarować mi pokutę, pokonaj buntowniczość, dumę lub 

materializm swojego ciała. Jeśli chcesz ofiarować mi post, niech polega on na wyrzeczeniu się 

nieumiarkowania, tego co ci szkodzi, przez kontrolowanie swoich namiętności. Czyniąc to, uważajcie 

jednak, abyście nie popadli w nowy fanatyzm, ponieważ jest wiele działań, które są dozwolone, a jednak 

możecie uczynić je niedopuszczalnymi. 

43 Chcę, abyście osiągnęli odnowę zarówno ciała, jak i duszy. Jeśli dobrze zrozumiecie, o co was 

proszę, to osiągnięcie tego nie będzie wydawało się wam poświęceniem, a zrozumiecie, że spełnienie 

Mojej prośby przyniesie wam wielkie zadowolenie i wyższy pokój. 

44 Tym, którzy podniosą się z bagna, brudu i samolubstwa do życia w służbie i czynnej miłości dla 

swoich braci, pokażę jako przykład, że Moja nauka ma światło i łaskę dla odnowienia grzeszników. Ten 

przykład rozprzestrzeni się na wszystkie serca. Któż nie pragnie być wśród tych, którzy są moimi 

świadkami? Ale zaprawdę powiadam wam, jeśli wasze uczynki nie są prawdziwie z serca, nie przyniosą 

owocu u waszych braci i często będziecie słyszeć, jak nazywają was hipokrytami i fałszywymi 

kaznodziejami. I nie chcę, żeby to się tobie przytrafiło. 

45 Musisz wiedzieć, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest oszukać ludzi. Ich umysły są czujne 

i chociaż są zagubieni w materializmie swojej egzystencji, są wrażliwi na każdą duchową manifestację. 

Ale jeśli nie można oszukać swoich braci, można oszukać swojego Ojca? 

46 Niech miłość Mistrza schronienie w swoim jestestwie, że możesz przebaczyć swoim wrogom, jak 

On wam przebacza. Wtedy twoje serce będzie jak lina ratunkowa wśród ludzi. 

47 Przygotuj swój statek, bo sztorm może nadejść w każdej chwili. Czy nie wyczuwasz zbliżającej się 

bitwy? Czy twój umysł niczego ci nie ujawnia? Wsłuchaj się w głosy natury i obserwuj przebieg sił 

przyrody. Przeniknijcie do serca waszych braci, a odkryjecie zapowiedź bitwy, która nadchodzi. Wszystko 

mówi do ciebie o chaosie. Co do umysłu ludzkiego - wymyśla on tylko broń do niszczenia. Jeśli chodzi o 

serce, to nie daje ono miejsca na uczucia braterstwa, ale daje miejsce na uczucia nienawiści. Ani w jednym 

ciele nie ma zdrowia, wszystkie są zarażone chorobą i zarazą. Dzieci rodzą się z brzemieniem bólu, 

rodzice nie rozumieją swoich dzieci, a dzieci nie rozumieją swoich rodziców. Małżonkowie się rozchodzą, 

kobiety tracą cnotę, nie przywiązując do niej żadnej wagi. Ludzie profanują to, co jest najświętsze. - 

Wspólnoty religijne lekceważą się i walczą ze sobą, a wady zyskują władzę wśród ludzi. - Tymczasem 

Moje Słowo budzi was łagodnymi napomnieniami i wzywa was do odnowy, abyście uchronili się od 

zatonięcia na tym wzburzonym morzu. Tylko taka duchowa nauka jak Moja jest w stanie utrzymać 

człowieka na ścieżce życia. Tylko Moje Słowo może rozwiązać głębokie problemy ducha i osłodzić 

człowiekowi egzystencję na jego drodze prób i cierpień. 

48 Gdy ludzkość pielęgnuje wielkie drzewo, którego większość owoców jest gorzka i śmiertelna, czyż 

nie wydaje ci się piękne, że sadzę drzewo, które ty pomagasz mi pielęgnować, a jego owoce życia, 

prawdziwego pokoju i Boskiej mądrości wynagradzają ci tak wiele bólu? Albowiem Ja jestem drzewem, 

Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Niech duch wasz wzrasta w swych darach, abyście 

mogli dawać przyjemny cień i owoce życia o dobrym smaku. Ja jestem prawdą, i to płynie z tych ust 

ludzkich, choć są grzesznikami, bo prawda moja jest mocniejsza od waszych grzechów. 

49 Jeszcze raz pokazuję wam drogę i życie, i zdejmuję ciemny bandaż z waszych oczu. Gdy słyszycie 

to słowo, mówicie w swoich sercach: Dlaczego wcześniej nie mogłem pozbyć się wad, skoro nauka Pana 

jest tak piękna i dlaczego nie była ona bodźcem w moim istnieniu? Ponieważ nie karmiliście się Moją 
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nauką, lecz obrzędami, które oddziałują tylko na zmysły, a duszę pozostawiają pustą. Tutaj daję wam 

Moje Słowo bez form kultu i obrzędów, aby weszło bezpośrednio do waszej duszy. Tutaj nie ma 

odświeżenia dla waszych fizycznych zmysłów. Dzisiaj tylko wasz słuch jest zaangażowany w momencie 

Mojego objawienia się. Jutro, kiedy Moje słowo przekazane przez ludzki organ rozumienia nie będzie już 

słyszalne, nawet twój cielesny słuch nie odbierze Mojego głosu; to twój duch otrzyma Moje pouczenie 

przez natchnienie, a w sercu będzie słychać jego echo. - Wyruszajcie w drogę z wiarą, i idźcie bez 

pośpiechu i z rozwagą. 

50 Bliskie są dni, kiedy ludzie będą wspominać Moją Mękę. Zaprawdę powiadam wam, gdy ludzie 

przebudzą się do światła tego czasu i uwolnieni od zewnętrznych form kultu, będą Mnie szukać w sposób 

duchowy, ich wywyższenie i prostota będą najpiękniejszymi gałązkami palmowymi, z którymi przyjmą 

Mnie w Drugim Jeruzalem, mieście duchowym. Pragnąłem, abyście zawsze, gdy będziecie obchodzić 

pamiątkę Męki Mojej, czynili to bez obrzędów i przedstawień, abyście pamiętali o Moich dziełach i 

dokładnie je rozważali. Wtedy poczujecie, że ta mądrość obudzi się do nowego życia w waszym duchu. 

51 Tymi naukami, tak jak w minionych czasach, zlikwiduję wasze tradycje (religijne) i sprawię, że 

duch wasz przylgnie do Mojej nauki i do Mojego prawa. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 66  
1 Usłyszeliście wezwanie dzwonu i przebudziliście się. Dzwon był Moim głosem, który 

otrzymaliście przez organ ludzkiego umysłu, a tym, który się obudził, był wasz duch. Nie popadajcie w 

apatię, umiłowani ludzie, bo żyjecie w czasie walki. Skoro już zaczęliście siać, nie chcę, abyście porzucili 

wasze pola, ani abyście stracili miejsce, które zajmujecie w Moich dobrach, a którego osiągnięcie 

kosztowało was tyle bólu. 

2 Niech twój duch narzuca swoją wolę temu, co myśli twój umysł i dusza, bo to on naprawdę zda 

sprawę z zadania, które ciąży na duszy. Pamiętaj: Jeśli zamiast podążać za wskazaniami Ducha, usiłujesz 

być posłuszny zachętom ciała, wkrótce powrócisz na drogę bezowocnych zmagań, do świata frywolności i 

próżności, w którym twoja dusza będzie czuła się pusta i smutna. 

3 Przyjdźcie do Moich ziem i zamieszkajcie w nich. Na ich polach jest miejsce dla wszystkich, w 

Moim spichlerzu jest ziarno w obfitości, a w Mojej miłości jest woda życia, abyście mogli pielęgnować 

boskie ziarno. 

4 Ja, Siewca Uniwersalny, nauczę was wszystkiego, co powinniście wiedzieć. Moja miłość i Moja 

cierpliwość będą towarzyszyć każdej Mojej nauce, aby pozostała ona wyciśnięta w twojej duszy. Dlatego, 

gdy uznasz, że trzeba siać, pamiętaj, że twoje serce stało się przystanią Mojego Słowa i zwróć się do 

niego, pragnąc Mojego ziarna miłości dla twoich braci. 

5 Nie spieszcie się teraz ze słuchaniem mojego słowa, abyście pozwolili mu przeniknąć tam, gdzie 

ma dotrzeć, a gdy potem nadejdzie chwila siewu, rozpocznijcie więc dzień pracy przemyślanym krokiem, 

abyście nie zmęczyli się przedwcześnie i szybko podnieśli się, gdy upadniecie. 

6 Nie zatrzymujcie się na powierzchni Słowa, bo wtedy nie dojdziecie do poznania jego istoty i 

zanurzenia się w jego nieskończonym świetle. 

7 Nie popadajcie w fanatyzm i bałwochwalstwo, kochając rzeczy, którym wasi bracia nadali jakąś 

boską symbolikę. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być uczniami dogłębnie duchowej Nauki, musicie walczyć 

o usunięcie z waszych serc zmysłowego kultu Boga, który żywił ludzkość przez wieki. Ale zróbcie to 

wtedy z całą determinacją, uczniowie, jeśli jesteście naprawdę przekonani o kroku, który macie wykonać. 

Nie może się zdarzyć, że pewnego dnia głosicie, że wasi bliźni mają odwrócić się od bałwochwalstwa i 

fanatyzmu religijnego, a potem nagle, w próbie, która zbliża się do was, padacie na kolana przed bożkiem. 

8 Czy rozumiecie, dlaczego zawsze mówię wam, żebyście szukali Mojego Słowa i studiowali je? Bo 

tylko w ten sposób światło przekonania może przeniknąć do waszej istoty. Wtedy na pewno nastąpi 

całkowita przemiana waszego sposobu odczuwania, myślenia i działania. 

9 Jeśli obserwujecie rozwój Moich przejawów poprzez ludzki organ pojmowania, dojdziecie do 

wniosku, że postęp w Moich naukach dokonywał się świadomym, lecz stanowczym i pewnym krokiem, 

który polecam waszemu naśladowaniu. 

10 Rozpoznajcie, że w poprzednich latach nie mówiłem do was z taką jasnością, z jaką mówię teraz. 

Byłem cierpliwy i pobłażliwy; pozwalałem też na pewne zewnętrzne akty kultu, ponieważ nie był to 

jeszcze właściwy czas na oddzielenie pszenicy od plew, to znaczy duchowej treści Moich nauk od 

niepotrzebnych form kultu. Widziałem, że twoja wiara nie była wystarczająco mocna, aby usłyszeć pewne 

objawienia. Teraz jednak, gdy światło Mojej nauki stopniowo przenika do dusz niektórych Moich 

uczniów, mogę mówić do was wyraźnie. 

11 Wiem, że nie wszyscy pojmują znaczenie uduchowienia w tym czasie i nie wszyscy są zadowoleni 

z idei odżywiania się jedynie istotą, wyrzekając się obrzędów, symboli i zewnętrznych aktów kultu, w 

których wiele serc tak bardzo się rozsmakowuje. Ale wystarczy Mi, że jakaś grupa uczniów zrozumie 

znaczenie uduchowienia, gdy zakończę Moje słowo wśród tego ludu; bo ta grupa będzie uważana za 

pierwszy owoc, jaki wydało Moje słowo, poznane przez organ umysłu człowieka. Aby pomóc wam 

zrozumieć Moją Naukę, kontynuuję udzielanie wam Moich nauk, błogosławię was i mówię wam: 

przyjmijcie się, Moje dzieci, poczujcie ciepło Mojego Ducha, poczujcie Moją Obecność i przypomnijcie 

sobie ten czas, kiedy otaczaliście Mnie, aby słuchać Moich Boskich słów, kiedy szliście za Mną drogami, 

aby zobaczyć, jak czynię cuda, podczas gdy niektórzy nie opuszczali żadnej Mojej sylaby, aby dowiedzieć 

się, czy to, co mówiłem, było prawdą, czy nie. Niektórzy z was, podobnie jak inni, słyszeli harmonijny 
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głos, który nieustannie mówił o miłości, przebaczeniu i miłosierdziu. Było to światło, które nigdy nie 

świeciło przed ludźmi. To słowo otworzyło nową erę dla narodu izraelskiego i dla całej ludzkości. 

12 Wielu z tych, którzy usłyszeli mnie w Jezusie, przyszło na Ziemię w tym czasie i usłyszało mnie 

ponownie. Chociaż wierzyli, że wypełnili swoje przeznaczenie na tej planecie i zajęli Ziemię Obiecaną, 

dusza powróciła, aby spróbować zrobić jeszcze jeden krok naprzód na drodze do doskonałości swojej 

duszy. 

13 Rozwój jest konieczny, aby dusza mogła być oświecona Moją mądrością. Dziś na nowo słyszycie 

głos, który mówi do was o miłości. Do nowych uczniów i do wszystkich ludzi mówię: Kochajcie braci, 

proście Mnie za waszych bliźnich, a Ja wam dam cuda. Nie bójcie się otwarcie wyznawać przed światem 

misję, którą przynosi wasz duch. Zaprawdę powiadam wam, nie będziecie w stanie ukryć swoich darów 

duchowych, a one ujawnią się prędzej czy później. 

14 Jak trudne wydaje się wam znalezienie sposobu na wypełnienie waszej misji w tym czasie. Lecz 

mówię wam, że nie jest to trudne, ponieważ ludzkość jest przygotowana na przyjęcie Mojego przesłania. 

15 W każdym czasie słabi byli przygnębieni w obliczu walki, podczas gdy silni pokazywali, że wiara 

w Moje Prawo przezwycięża wszystko. Waszym przeznaczeniem, Izraelu, jest głoszenie światu coraz to 

nowych orędzi i objawień, dlatego czasami wątpicie, czy znajdziecie wiarę. Ale nie martw się, weź ziarno, 

które ci powierzyłem i zasiej je. Zobaczycie już, jak wiele z pól, które uważaliście za jałowe, znajdziecie 

owocujące, gdy staną się owocne dzięki prawdzie Mojego Słowa. 

16 Nie zaniedbuj swojej misji, ponieważ czujesz się niegodny. Zaprawdę powiadam wam, kto ma 

misję i nie wypełnia jej, postępuje tak samo niegodziwie jak ten, kto świadomie bezcześci Prawo. 

17 Nie zapominajcie, że w końcu Ojciec zażąda od was rozliczenia - zarówno za to, co zrobiliście 

złego, jak i za to, czego zaniechaliście. Wiedzcie, że zarówno jedno, jak i drugie przewinienie spowoduje 

cierpienie waszej duszy. Rozpowszechniajcie Moją naukę, przemawiajcie do ludzi Moim Słowem, 

przekonujcie ich waszymi dziełami miłości, zapraszajcie ich, aby Mnie słuchali, a kiedy przyjdą z tłumami 

i w ich sercach zapłonie światło wiary, nazwę ich dziećmi Nowego Ludu Izraela. 

18 Nie będziesz już mógł zbaczać z drogi. Dałem wam światło, abyście mogli je zgłębić, i 

otworzyłem wam oczy, abyście mogli przeniknąć nawet Poza. Użytek, jaki zrobicie z waszych darów, 

będzie zawsze dobry, tak aby skutki były przyjemne dla waszego serca i miłe Ojcu. 

19 Zrozumcie, że przyszedłem, aby nauczyć was doskonałej instrukcji. Słyszeliście przez Moich 

głosicieli w różnych miejscach i regionach, że Moje słowo nie będzie już słyszane po 1950 roku. Już dziś 

ci mówię: Ilu z tych, którzy dziś słuchają Mojego słowa z pozornym szacunkiem, zlekceważy je, gdy 

nadejdzie ten czas; ilu z tych, którzy teraz mówią Mi: "Panie, nie odłączę się od tej drogi", będzie Mnie 

potem szukać w kościołach, w synagogach, na ołtarzach i w obrazach, a nie znajdzie Mnie. 

20 Zważcie, że nie chcę was zaskoczyć niespodziewanym wycofaniem Mojego słowa, lecz 

zapowiadam je wam na długo przedtem i na wiele sposobów, abyście zrozumieli, że należy wykorzystać 

te krótkie okresy czasu i te lekcje, aby później nie popaść w błąd i nie popełnić profanacji. Ilu z tych, 

którzy dziś nazywają się Moimi uczniami, Moimi pracownikami, zdradzi Mnie w tej godzinie! 

21 Czas, kiedy nie będziecie mnie już słyszeć przez organy nosiciela głosu, jest ustalony. Obiecałem 

jednak tym, którzy się przygotują, że odtąd usłyszą dźwięk Mojego Słowa w świątyni swego serca. 

22 Moja sprawiedliwość wytnie wszystkie chwasty z korzeniami, a Moją wolą jest, aby w tej godzinie 

Mój sierp znalazł was jako pszenicę, a nie jako chwasty. - Mówię w waszym języku i z pełną jasnością, 

abyście jutro nie powiedzieli, że mówiłem do was w przenośni i dlatego mnie nie zrozumieliście. 

23 Te miejsca spotkań będą nadal dostępne dla waszych zgromadzeń i będą nadal przyjmować nowe 

tłumy. Duchowi opiekunowie będą ich chronić. 

24 Mówię wam o decydującym kroku, który podejmiecie, o czasie próby, który się zbliża, ale nie 

widzę, żeby wasze serce zadrżało. Jak bardzo przyzwyczaiłaś się do Mojego Słowa! Jednak nadejdzie jego 

kres, a wy nie doceniliście skarbu, który posiadacie! 

25 Wielokrotnie mówiłem wam, że nie dam się splugawić bezużytecznością ani złem, dlatego musicie 

zrozumieć, że nie będę brał udziału w waszych hańbach i profanacjach. 

26 Niektórzy zmienili się, gdy usłyszeli moją naukę; ale zobacz, na czym polega ich zmiana: Przyszli 

pokorni, płaczący i skruszeni, bez niczego dobrego. Ale potem, gdy otrzymali swoje duchowe 

dziedzictwo, dumnie podnieśli swoje twarze, czując się panami, a nawet królami, a w swojej dumie chcieli 
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wyjść poza wolę Ojca. Czy wiesz, gdzie pozostaje próżność i arogancja? We wnętrznościach ziemi. - A 

nieposłuszeństwo, pogarda i zniewagi? W twojej duszy, jak tylko zrzuci ona swoją cielesną powłokę. - 

Jesteście atomami żyjącymi dzięki Mojemu Boskiemu Miłosierdziu, bez którego przestalibyście istnieć! 

27 Jeśli ktoś w swojej próżności uważa, że może w pełni pojąć Moje Dzieło swoim intelektem i 

zrozumieć wszystko, to dlatego, że nic nie rozumie. Natomiast ten, kto zagłębia się w Moją mądrość i 

Moją wielkość do tego stopnia, że mówi: Nic nie wiem i jestem niczym przed Panem, jest w trakcie 

rozumienia. 

28 Jeśli ten lud, który tak bardzo rozkoszował się Moim Słowem w tym czasie, nie będzie pracował 

nad sobą, jeśli nie nagnie swoich zbuntowanych umysłów do Moich nauk, będzie musiał wylać wiele łez 

w późniejszym czasie. 

29 Czy chcesz wiedzieć, jakie jest Moje pragnienie? abyś na ziemi wypełniała Moje przykazania w 

pokorze, aby twoja dusza, która stała się czysta i świetlista przez wypełnienie swego posłannictwa, po 

wypełnieniu swego posłannictwa mogła wznieść się bardzo wysoko, aż osiągnie te błogosławione domy 

zarezerwowane dla posłusznych dzieci Pana. 

30 Przy Moim stole jest przygotowane miejsce dla każdego z was, a także potrawa. Kto raz jadł i pił 

przy moim stole, ten już nigdy nie będzie głodny ani spragniony. Nie będziecie mnie już szukać w 

kościołach i na ołtarzach wykonanych ludzkimi rękami, bo zrozumiecie, że nosicie mnie w wewnętrznym 

sanktuarium waszej duszy. 

31 Wszystko przygotowałem na czas, kiedy znajdziecie się przy Moim Słowie, bo Ja nad wszystkim 

czuwam. O, gdybyście żyli w oczekiwaniu na Mnie, jakże wielki byłby wasz postęp! Ale teraz jesteście ze 

Mną i słuchacie Moich nauk. 

32 Ludzie, nie bójcie się prób życia i nie dajcie się przygnieść ciężarowi waszych win. Dajcie czas i 

moc duchowi na wypełnienie waszego duchowego zadania, wtedy zawsze będziecie podążać w górę na 

waszej drodze rozwoju. 

33 Wy, kobiety, nie płaczcie tylko za swoimi bliskimi. Pamiętaj, że twoje serce powinno odczuwać 

ból ludzkości. Przebaczcie braciom i siostrom, aby wasze serce było czyste i dajcie schronienie miłości. 

34 Czy myślicie, że przyszedłbym do was, gdybym wam najpierw nie przebaczył i gdyby w Moim 

Duchu nie było miłosierdzia? 

35 Chcę, żebyś to zrobił swoim braciom. Ale nie bójcie się przynieść im Dobrą Nowinę, nie wątpić w 

swoje dary duchowe, ani nie ufać sukces swoich dzieł miłości do nich, na brak wiary spowoduje ci się nie 

powiedzie, twoje słowo nie przekonają, ani twoje prace mają solidne podstawy. 

36 O ludzkości, błogosławione stworzenie, gdybyś wiedziała, jak cię kocha twój Ojciec! Ty błądzisz, 

a ja przychodzę cię szukać. Ilekroć Mnie szukacie, otwieram wam bramy zbawienia; wołacie do Mnie, a 

Ja wam natychmiast odpowiadam. Jednak nie czujecie mnie, nie słyszycie mnie i nie widzicie mnie, bo nie 

jesteście (duchowo) przebudzeni. 

37 W tym czasie przygotowuję ten lud dla Siebie, aby z niego wyszło sto czterdzieści cztery tysiące 

tych, którzy mają zanieść Moje poselstwo ludzkości. 

38 Umiłowani ludzie, oczekujcie na ziemskie nawiedzenia z opanowaniem, a w każdej próbie 

dostrzegajcie etap, który przybliży was do domów, które, choć wam nieznane, są dostrzegane i 

wytęsknione przez waszą duszę. 

39 To Ja, Pan, mówię do was. Nie dziwcie się, że daję wam poznać siebie, bo to czynię od chwili, gdy 

stworzyłem pierwszego człowieka. Pomyślcie trochę, skierujcie swoje myśli ku przeszłości, sprawdźcie 

zapis historyczny, a odkryjecie, że na każdym kroku dawałem się poznać ludzkości. 

40 Dzieciom, które Mnie słuchają, mówię: Błogosławieni jesteście, którzy przyszliście na ziemię w 

czasie Ducha Świętego, albowiem dary wasze znajdą sprzyjające pole do przejawienia się. Ale słuchajcie 

mnie, nie kierujcie się złymi przykładami waszych przodków. Rozważ, że Krew Baranka, przemieniona w 

Światło, zstąpiła na twoją duszę, aby wskazać jej drogę, po której musi wznieść się w posłuszeństwie i 

miłości, aby dotrzeć do Mnie. Bądźcie mile widziani - wy, którzy przybywacie tu w pragnieniu 

dziedzictwa, na które długo czekali. 

41 To jest radość w duchu Ojca, kiedy nie jesteś już potrzebujący, ale ja nie ustalam ceny za to, co 

daję ci. Ja daję wam Moją miłosierną miłość bez stawiania wam warunków, podczas gdy wy, przeciwnie, 

stawiacie Mi je, aby Mnie kochać, i wtedy właśnie daję wam to, o co Mnie prosicie. - W tej instrukcji 
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nauczysz się prosić, otrzymywać i dawać. Naucz się też czekać na godzinę, w której Moja Wola da ci to, 

co jest najbardziej korzystne dla twojej duszy. Nie rozpaczajcie, nie bluźnijcie, nie brak wam wiary; 

pamiętajcie, że was kocham, że jestem dla was sprawiedliwy. - Tym, którzy Mi służą w tej pracy, mówię: 

Nie szukajcie wynagrodzenia ani nagród. Wykonujcie dzieło miłości i kontynuujcie postęp. Wszystko, co 

czynicie w imię moje, ujrzycie spełnione, a w tym będziecie mieli najlepszą nagrodę. 

42 Wielu dziwi się, gdy słyszy Moje Słowo za pośrednictwem człowieka, i zastanawia się: "Co jest 

miłego w nas, śmiertelnikach, że sam Bóg zgadza się do nas mówić?". Ale Mistrz ci odpowiada: 

Przyjemności nie znajduję w tobie, lecz przywilej, mianowicie, że posiadasz ducha. A jeśli mówię do was 

przez umysł i usta człowieka, to dlatego, że on ma życie, w przeciwieństwie do waszych bożków, przez 

które mnie czciliście. W przeszłości nie przejawiałem się w tej formie, ponieważ wasz duch i umysł nie 

były wystarczająco przygotowane i rozwinięte, by mnie przyjąć. Dziś uznałem, że jesteście wystarczająco 

umocnieni, by móc mnie przejawić poprzez wasze pośrednictwo. Nie było już konieczne, aby Słowo stało 

się człowiekiem, aby do was przemówić. Ten dar został zarezerwowany dla ciebie przez Ducha Świętego. 

43 Ja jestem ponad czasem, ponad wszystkim, co jest stworzone, Mój Boski Duch nie podlega 

ewolucji. Jestem wieczny i doskonały, nie tak jak wy, którzy macie początek, którzy podlegacie prawom 

ewolucji i którzy odczuwacie upływ czasu nad swoim jestestwem. Nie mówcie więc, że Ojciec należy do 

jednego wieku, Chrystus do innego, a Duch Święty do innego. Dla Ojca jest wieczny i nie należy do 

żadnego wieku, ale czasy są Jego, a Chrystus, kiedy zniknął jako człowiek, jest sam Bóg, jak jest Duch 

Święty, który jest niczym innym jak sam Ojciec wasz, który przygotowuje jego najwyższą formę 

manifestacji wśród was, to jest, bez pomocy jakiegokolwiek pośrednika materialnego. 

44 Gdy doświadczacie Mnie objawiającego się poprzez ludzki organ intelektu, zrozumcie, że ta forma 

jest tylko przygotowaniem, abyście jutro mogli zjednoczyć się z waszym Ojcem w doskonałości z ducha 

do ducha. - Dzisiejszą formę zjednoczenia nazwałem przygotowaniem, ale nie zaprzestałem przez nią 

objawiać Mojej chwały, ani nie zaprzestałem objawiać wam doskonałych nauk. 

45 Nie wolno wam widzieć tam różnych Bóstw, gdzie istnieje tylko Jedno, które musiało się objawić 

w różnych fazach objawienia, zgodnie z postępem duchowym, jaki ludzkość stopniowo osiąga. 

46 Jezus dał ci wtedy doskonałe objawienie od pierwszej do ostatniej chwili swojej podróży na tym 

świecie. Jednak On powiedział do Ciebie: "Nie mówię wam wszystkiego, bo nie zrozumiecie. Ale 

natychmiast powiedział: "Poślę wam Ducha Prawdy, który wam wszystko objawi". Dlatego dałem wam 

do zrozumienia, że dla tych, którzy nie mogli zrozumieć Moich objawień w tamtym czasie, nadejdzie 

czas, gdy poprzez rozwój swojego ducha i jego wywyższenie, zrozumieją te objawienia oparte na Moim 

Słowie Trzeciej Ery. 

47 Dziś jesteście w epoce, w której Pan przychodzi w duchu, aby przedstawić wam nowe nauki 

swojej ukrytej mądrości. Ten czas ledwo co nastał, a nie możecie sobie wyobrazić, co on niesie dla ducha 

człowieka - kroki, które ludzie podejmują na tej drodze, ani nowe objawienia, które są wam przeznaczone. 

Czas materialnych cudów, tak jak je pojmujecie, już się skończył. Dziś duch twój jest oszołomiony 

podziwem i miłością wobec Moich nowych dzieł i objawień. W przeszłości wierzyliście tylko dlatego, że 

niemożliwe stało się możliwe - w obliczu cudu materialnego. Dzisiaj powinniście wierzyć z powodu 

Boskiej istoty Moich objawień w waszym duchu. Czy tęsknisz za cudami minionych czasów, takich jak 

skała, z której tryskała woda, gdy została uderzona, lub manna, która uchroniła tłumy przed śmiercią 

głodową na pustyni? Czy pamiętasz Chrystusa, jak On przywrócił wzrok niewidomym, oczyścił 

trędowatych, i umożliwił chromym chodzić, dowodząc tylko, że to się robi? Czy pamiętacie zmarłych, 

których On wskrzesił, mówiąc do nich tylko: "Powstań!". Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie te cuda 

powtórzą się, lecz zobaczycie, że dokonają się one w inny sposób. 

48 Z biegiem czasu zbliżałem się do was coraz bardziej, aż stałem się człowiekiem, aby zamieszkać 

wśród ludzi. Teraz zaczynacie się wspinać i będziecie się do mnie coraz bardziej zbliżać. Kto z was 

przynajmniej zrozumie te nauki, gdy nadejdzie rok 1950? 

49 Drabina Jakuba jest przed tobą, to jest to, co patriarcha widział we śnie, to jest droga, którą twoja 

dusza będzie podróżować, aby dotrzeć do Pana. - Znacie wiele nowych nauk, lecz to nie powinno być dla 

was powodem do szydzenia z tych, którzy w swej niewiedzy szukają mnie za pomocą bałwochwalczych 

kultów. Czy wiesz, czy oni, choć wiedzą mniej, nie kochają mnie bardziej niż ty? Drabina, o której do was 

mówię, jest drogą, po której wszyscy muszą nieodwołalnie dojść do Mnie. 
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50 Ludzie, narody są w stanie wojny. Módlcie się i nie osądzajcie ich. Nie miejcie nadziei na 

zwycięstwo jednych i zniszczenie innych, bo wszyscy są w ciężkiej próbie. 

51 Moja miłość i Moja łaska są z tobą. To jest Trzeci Czas, kiedy wasz duch wznosi się na nowo w 

pragnieniu Światła. Pomimo czasów, które minęły, a nawet pośród chaosu, który panuje w waszym 

świecie, byliście w stanie wyruszyć, aby mnie szukać. Kto mógłby przeszkodzić w rozwinięciu się darów, 

które nosi w swoim duchu? 

52 Niech Moje słowo przeniknie twoje serce, aby później dotarło do wszystkich ludzi. Jeśli 

zauważycie, że Moi głosiciele nie osiągnęli doskonałości, zrozumcie, że nawet najprostsza nauka lub 

najprostsza doktryna, której uczę was poprzez nich, zawiera Boską istotę. Zachęcajcie te serca przez waszą 

wiarę i zaufanie, a zaprawdę powiadam wam, będziecie zbierać doskonałe owoce. 

53 Gdy ten naród będzie żył praktykując Moją Naukę o uduchowieniu, zobaczycie wielką liczbę 

obcokrajowców przybywających tutaj, którzy zobaczą tę ziemię jako ziemię obiecaną, a gdy znajdą się na 

jej łonie i zobaczą, jak ten naród żyje i jak oddaje cześć Bogu, zrozumieją, że w waszym sercu mieszka 

pokój i światło Pana, lecz Nowe Jeruzalem jest poza tym światem. Bacz, aby twoje dzieła nie zatarły 

drogi, która może ich doprowadzić do upragnionego celu, którym jest Moje Królestwo. Miłość, dobra 

wola i braterstwo niech będą środkami, za pomocą których przyjmujecie waszych braci, tak aby nie było 

niechęci lub urazy wobec brata innej rasy lub narodu. Kochajcie i przebaczajcie, bo w ten sposób 

rozpalicie w ich sercach nadzieję na Moje Boskie przebaczenie. 

54 uczcie nawrócenia, pokuty, odnowy, cierpliwości w próbach i w doświadczeniach pokutnych, a 

zniszczycie w ten sposób zabobonny strach przed piekłem, jaki sobie wyobrażaliście, a zamiast tego 

zbudujecie sanktuarium dla Mojej Boskości i nadacie kształt doskonalszemu pojęciu Mojej Boskiej 

Sprawiedliwości w was. 

55 Ponieważ to Ja nauczyłem was miłować się wzajemnie i przebaczać temu, kto wam urąga, dałem 

wam tego dowód także w Moich dziełach. - Mówię do was o manifestacjach niebieskich, lecz czynię to w 

metaforze, abyście mogli mnie lepiej zrozumieć. Nie mogę wam wyjawić całego życia duchowego, bo 

wasz umysł nie byłby w stanie tego pojąć. Lepiej, żebym wam pokazał krok po kroku drogę, która 

prowadzi na szczyt, a kiedy najmniej o tym myślicie, zobaczycie siebie w Mojej obecności. 

56 Ogłosiłem wam czasy nawiedzenia i bólu. Ale nie bójcie się, bo gdy wejdziecie do nich 

przygotowani, będziecie zdumieni cudami, jakie mam dla was w tych dniach w zanadrzu. Wtedy 

niewierzący uwierzą. 

57 Wszystko, co wam objawiłem w tych czasach, jest po to, abyście uczynili to znanym ludzkości. 

Jest to wasze zadanie do wykonania, abyście mogli kontynuować wznoszenie się w zaświatach. 

58 Uczniowie, zaprawdę powiadam wam, jeśli w tym czasie dałem się poznać wśród was, to nie 

dlatego, że ludzie mnie powołali. Szukałem was, bo to jest Moje 

Wola została, a wraz z nią ja spełniłem obietnicę. Siły natury świadczyły o Mojej odnowionej obecności i 

niektóre serca to odczuły. To nie dzwony mnie zapowiedziały! Jak bardzo ludzie będą musieli się 

oczyścić, aby mogli dostrzec Moją obecność! 

59 Gdyby świat zachował Moje słowo, nie byłoby potrzeby, aby oczy ludzkie roniły łzy, aby Mnie 

oglądać. 

60 Ukazuję wam na nowo liść Prawa. Jest to początek i koniec księgi, którą wam objawiam w tym 

czasie, abyście byli wyposażeni w czas po Moim odejściu. 

61 Dziś otacza mnie mały tłum, ale jutro zgromadzą się wokół mnie ogromne tłumy. Wśród nich 

przyjdą faryzeusze, hipokryci, którzy będą szukać błędów w Mojej nauce, aby podburzyć opinię wielkich 

mas przeciwko Mojemu Dziełu. Nie wiedzą, że zanim wyszukają Moje Dzieło, sami zostaną przejrzani. 

62 Twoim zadaniem będzie wtedy tylko zachować pogodę ducha i spokój, a w swoich dziełach 

ukazywać moralną siłę Moich pouczeń. Jeśli tak będziecie postępować w czasie prób, to nawet 

najzagorzalsi prześladowcy wyznają, że rzeczywiście mnie słyszeliście. - Przychodzę, aby wylać na was 

wiedzę, bo tylko z mądrością będziecie blisko Ojca. 

63 Daję wam Moje Słowo z tą samą duchową treścią, z jaką mówiłem do was w Drugiej Erze i 

przypomniałem wam wiele Moich nauk, o których zapomnieliście lub od których odwróciliście się z 

powodu błędnych interpretacji waszych przodków. 



U 66 

76 

64 Tak bardzo naruszyliście Moją naukę, że mogę wam powiedzieć: Stworzyliście drogę, która jest 

zupełnie inna od Mojej, ale której nadaliście to samo imię. Nikt oprócz mnie nie może uwolnić cię od 

twojego błędu - słowami życia, miłości i prawdy. 

65 Dlatego zgłębiajcie i pojmujcie Moje słowo teraz, gdy Mnie słuchacie, a będzie w was światło. 

Jest to czas, gdy mówię wam z pełną jasnością, że ponowne wcielenie duszy jest faktem, że istnieje ono 

jako światło Boskiej sprawiedliwości i miłości od początku ludzkości, bez którego nie moglibyście 

postępować na długiej drodze doskonałości duszy. - To Ja wam powiedziałem, że należycie do duchowego 

rodu Abrahama, że należycie do tej grupy ludzkości, która w jednej epoce upada nisko, by w innej 

powstać na wezwanie głosu jednego z Moich posłańców, a potem znów upaść i powstać na nowo, jak w 

teraźniejszości. 

Dotarliście do Szóstej Pieczęci, lecz widzę w was ciężkie brzemię przewinień jako brud ludzkości. Ale 

wy wznosicie się ponad grzechy z duchową zdolnością rozumienia mnie i odczuwania mnie, i z 

postanowieniem podążania za mną bez wahania do ostatecznego celu. 

66 Jeśli masz wiarę, słuchaj głosu sumienia, a wyda ci się on jaśniejszy; jeśli słyszysz to słowo tutaj, 

przypomnij sobie swoją przeszłość, abyś mógł osądzić swoje życie, swoją miłość i swoje zasługi. 

Sumienie powie wam, czy poświęciliście się wypełnieniu waszej misji, czy też nie. Ale nie bójcie się, bo 

na ziemi nie ma sprawiedliwych, przed którymi moglibyście się zawstydzić. Jedynym sprawiedliwym 

jestem ja, i osądzam cię z miłością. 

67 z powodu waszych grzechów i waszego znikomego znaczenia wśród tej ludzkości nazwałem was 

szumowinami; ale powiedziałem wam też, że wykorzystam tę "szumowinę", aby przedstawić go jako 

przykład, gdy go oczyszczę; powiedziałem wam też, że wykorzystam tę "szumowinę", aby przedstawić go 

jako przykład, gdy go oczyszczę; powiedziałem wam też, że wykorzystam tę "szumowinę", aby 

przedstawić go jako przykład, gdy go oczyszczę 

68 Twórzcie wspólnotę, w której wiernie przestrzega się prawa Bożego i praw człowieka, w której 

panuje moralność i wzrasta rozwój duszy. Zaprawde, powiadam wam! Widzę, że w tym czasie mężczyzna 

i kobieta odeszli od swoich dróg. 

69 Odkrywam mężczyzn, którzy nie wypełniają swoich obowiązków, kobiety, które unikają 

macierzyństwa i inne, które wkraczają na tereny przeznaczone dla mężczyzny, choć w starożytności 

mówiono wam, że mężczyzna jest głową kobiety. Niech kobieta nie czuje się z tego powodu odsunięta, bo 

teraz mówię wam, że kobieta jest sercem mężczyzny. Oto dlaczego ustanowiłem i uświęciłem 

małżeństwo; albowiem w zjednoczeniu tych dwóch istot, duchowo równych, lecz fizycznie różnych, 

zawiera się stan doskonały. 

70 Kto wątpi, że przemawiam do świata obecnie, tylko dlatego, że jego grzech czyni go niegodnym 

Mnie? Co byłoby we Mnie godne pochwały, gdybym był tylko tam, gdzie są tylko sprawiedliwi, gdzie nie 

ma ani bólu, ani niewiedzy? Jeśli Ojciec zachęca dzieci do zdobywania zasług, aby przez nie mogły 

otrzymać Jego łaskę, to również Ojciec zdobywa zasługi wobec swoich dzieci, aby mieć prawo do bycia 

kochanym. Nadal widzę was jako małe dzieci, którym przychodzę pomóc wyrwać się z bagna, 

zaprowadzić do studni i obmyć w niej, a potem przyodziać szatą cnoty. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 67  
1 Błogosławię wszystkie Moje dzieci, zarówno te, które słyszą Moje słowo nauczania, jak i te, które 

nie są obecne na tej manifestacji. Przyjdźcie i słuchajcie Ducha Prawdy, bo to Słowo będzie waszą 

duchową laską. Twoje serce pokazuje mi się obciążone cierpieniami, smutkami, niewdzięcznością i 

rozczarowaniami, które nagromadziły się w twoim życiu. Weź to słowo, jak gdyby to było wino, a jego 

słodycz złagodzi swoją gorycz. 

2 Niektórzy nadal korzystają z przyjemności tego świata w tym czasie. Inni jednak nie znali tych 

fałszywych przyjemności i znaleźli pokój w swoich duszach po powrocie do świata duchowego. Bo jeśli 

myślicie, że ci, którzy cieszą się materialnymi satysfakcjami i przyjemnościami, są tymi, którzy są 

najbliżej mnie, to jesteście w błędzie. Zaprawdę, powiadam wam, oni mają wiele do nauczenia się! Jednak 

ten, kto odrzuca wszystko, co mieni się fałszywym blaskiem, jest w komunii ze swoim Panem i nasyca się 

Jego Boską mocą. 

3 Wy, nowicjusze, pozwólcie, aby Mistrz dał wam nową naukę; przygotujcie się, abym mógł dać 

wam nowe objawienia. Wiecie, że czas trwania Mojego przejawienia jest tylko od 1866 do 1950 roku i 

konieczne jest, abym powiedział wam wszystko, co mam w zanadrzu dla was w tym okresie. Pozostało 

wam kilka lat byście mogli usłyszeć mnie w tej postaci. Jeśli skorzystacie z nich, w końcu posiądziecie 

wielkie nauki, które wam obiecałem. 

4 Czy ktoś myślał, że "robotnicy" odpoczną od pracy po 1950 roku? Zaprawdę powiadam wam, 

wtedy bitwa dopiero się zacznie! Uczniowie moi muszą wtedy stać się mistrzami, aby tłumy szukały ich 

tak, jak oni mnie szukali. Widzący powinni się doskonalić, aby mogli stać się wielkimi prorokami na 

oczach ludzi, a wy wszyscy powinniście się przygotować na przyjęcie natchnienia Ducha Świętego. 

Musicie nadal się spotykać, aby ludzie was szukali, przyciągnięci duchowością i pobożnością waszych 

spotkań, a także waszymi dziełami miłości i miłosierdzia. 

5 Pomyślcie o tych wydarzeniach, które was czekają i które muszą nadejść, ponieważ jest to 

przepowiedziane w Moim Słowie. Wtedy wasze sumienie powie wam, czy rozważyliście Moje nauki, czy 

je zgłębiliście i zrozumieliście i czy przygotowujecie się na ten czas walki. 

6 Ten lud wyda nowych patriarchów, pod których przewodnictwem powstaną cnotliwe rodziny, 

które będą przykładem dla reszty. Będą też męczennicy; będą to ci, którzy wypełniając swoją misję, będą 

musieli znosić ataki, prześladowania i wyśmiewanie ze strony ludzi - ci, którzy będą musieli znosić trudy i 

niedostatki, aby służyć bliźnim. 

7 Wszystko jest przygotowane do ostatecznej bitwy, po której pozostanie jedna nauka, którą będzie 

ta prawda, której was uczę i którą objawiłem wam na przestrzeni wieków - jako prawo ducha, pełne 

mądrości, sprawiedliwości i miłości. 

8 Wasze uczynki i postępowanie muszą stawać się coraz czystsze i nie powinniście się obawiać, że 

zostaniecie oddani w ręce sprawiedliwości w czasie oszczerstw i prześladowań skierowanych przeciwko 

wam, jeśli wypełnianie waszej misji będzie zgodne z tym, czego was nauczyłem. 

9 Aby światło Mojego Ducha mogło świecić w waszych umysłach podczas waszych zgromadzeń, 

musicie nauczyć się utrzymywać ciszę i wewnętrzne zgromadzenie, jakiego nigdy nie mieliście; wtedy 

naprawdę odczujecie Moją obecność i Moje cuda, Moje duchy światła wzmocnią was i oświecą. Ale biada 

tym, którzy wymieniają Moją prawdę na fałsz! 

10 Zrozumcie, jak wielkie jest Moje dzieło i jak małą wartość mu przypisujecie. Jeśli doznaliście 

wielkiego odświeżenia słysząc mnie przez usta głosiciela, to zaprawdę powiadam wam, że mam dla was 

gotową doskonalszą formę, w której przyjmujecie mnie bezpośrednio w swoich myślach. Wtedy moja 

nauka przyjdzie do was czysta, głośniejsza i boska, ponieważ nie przeszła przez usta nosiciela głosu. 

11 Nie bądźcie zdezorientowani, gdy powiem wam, że stoję na nowo przed sędziami, trybunałami i 

nauczycielami prawa. Zaprawdę powiadam wam, znalazłem trybunał w wielu z tych, którzy idą za mną 

dzisiaj, i stanął przed sędzią! Jutro ludzie będą mnie sądzić w tobie. Dlatego proszę was, aby wasze 

uczynki były dobre, aby zamiast zaprzeczać tej prawdzie, poprawili swoje drogi i wyznawali ją, a nie 

potępiali. 

12 Jak wiele musiałem do was mówić w tym czasie! Zaprawdę powiadam wam, gdybyście umieli 

posługiwać się Moim słowem, wystarczyłaby wam jedna nauka, abyście się nim karmili. Ale nie minęło 
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kilka chwil od chwili, gdy Mnie wysłuchaliście, a już nie zachowywaliście Mojego pokoju, ani nie 

okazywaliście Mojego miłosierdzia wśród waszych braci. 

13 Zmartwychwstańcie do życia w łasce, spożywając pokarm, który wam przyniosłem w tym czasie. 

Czy nie rozumiecie, że musicie pozostawić na świecie ślad swoich śladów? Dzisiaj chcę, aby ten ślad 

prowadził tłumy do Mojej Boskiej Obecności. Chodźcie ścieżkami światła, pokoju, braterstwa, a wkrótce 

mnie znajdziecie. Nie zniechęcaj się, jeśli czasem napotkasz przeszkodę, lub jeśli twoja stopa zrani się na 

cierniach ścieżki. Zaprawdę powiadam wam, jeśli wasza wiara nie zachwieje się, nie braknie wam 

kryształowych wód, które ugaszą wasze pragnienie, bo będziecie się karmić Moim słowem. 

14 Jeśli czujesz się silny i widzisz, że twoi bracia u twego boku idą swoją drogą tylko z trudem, nie 

czuj się lepszy, bo wpadłbyś w poważny błąd próżności i byłbyś podobny do robaka, który puchnie od 

wilgoci ziemi. W Moim nowym ludzie nie powstaną ani królowie, ani panowie. Każde złe nasienie 

zostanie usunięte z waszych serc, abyście mogli być Moimi prorokami. 

15 Nie bądźcie zadowoleni, że zostaliście uratowani z niebezpiecznych ścieżek. Idźcie i szukajcie 

zgubionych, abyście mogli ich uratować. Bądźcie pokorni, dajcie miejsce na miłosierdzie, stańcie się 

ludźmi dobrej woli, a wtedy będziecie mogli wypełnić swoją misję. 

16 Wielu jest takich, którzy mówią do Mnie wewnątrz siebie: "Panie, mam zamiar wypełnić". Na to 

odpowiadam mu, że nie jest jeszcze gotowy, by nauczyć się, jak wypełniać zadanie. Nie jesteś jeszcze 

wystarczająco wytrwały na tej drodze. Muszę was często umacniać przez Mój przykład i przykład Moich 

apostołów. 

17 W Drugiej Erze ludzkość dała mi krzyż z drewna, którym ludzie skazali mnie na męczeństwo. Ale 

na Moim duchu nosiłem inny, cięższy i bardziej krwawy: ten z waszych niedoskonałości i ten z waszej 

niewdzięczności. 

18 Czy bylibyście w stanie nieść na swoich plecach krzyż miłości i ofiary dla bliźniego i w ten sposób 

wejść do Mojej Obecności? Widzisz, po to posłałem cię na ziemię, dlatego twój powrót nastąpi, gdy 

stawisz się przede mną z wypełnioną misją. Ten krzyż będzie kluczem, który otworzy wam bramy 

obiecanego Królestwa. 

19 Jeśli tłumy ranią cię i szydzą z ciebie, gdy idziesz drogą życia ze swoim krzyżem, która jest drogą 

goryczy, pamiętaj, co zrobiłeś Jezusowi i zastanów się, co On zrobił tobie: przebaczył ci. 

20 Z jakim lękiem niektóre z Moich dzieci słuchają tego słowa, które wychodzi z ust ludzkiego 

głosiciela, a to dlatego, że wiedzą, iż jest ono natchnione przez Ducha Świętego, a wśród obecnych są 

tacy, którzy byli świadkami końca Sodomy i Gomory, a później zniszczenia Jerozolimy. 

21 Gdy słyszycie te objawienia, przypominacie sobie, że długo żyjecie na ziemi, a rezultat, jaki mi 

przedstawiacie, jest mizerny. - W dawnych czasach dałem wam dobra doczesne w obfitości, abyście w 

tym bogactwie widzieli symbol bogactwa duchowego. Dziś widzicie swój materialny worek podróżny 

pusty, ponieważ te skarby nie są wam już potrzebne, czas materialnego bogactwa skończył się dla was. 

22 Chrystus przyszedł do was, a Jego ciało po narodzinach nie było owinięte w płótno lub w jedwab. 

Tylko jedna szata cielesna okrywała Jego ciało. Jednak w Jego słowach przyniósł skarb i reprezentowane 

królestwo potężniejsze niż jakikolwiek na ziemi. - Byliście powolni w pojmowaniu, ponieważ bardzo 

umiłowaliście dobra tego świata, a nie umiłowaliście czystości duszy. Ale dzisiaj żyjecie w nowym czasie 

i macie nową możliwość, aby wasz duch wzniósł się w górę, pokonał ludzkie słabości i wydobył na 

światło dzienne wszystkie duchowe bogactwa, którymi został obdarzony. 

23 Dzięki waszej ewolucji jesteście dorośli, a jednak czujecie się zbyt niezręcznie, by zrobić pierwsze 

kroki w ten nowy czas. Dlatego przyszedłem i ujawniłem się poprzez wasze umysły, by nauczyć was 

postępu na drodze waszego rozwoju duchowego. 

24 Zobaczcie mężczyzn, kobiety i dzieci, jak gromadzą się wokół wspólnot religijnych i sekt, i 

chociaż światło Mojego Ducha jest wylane na wszelkie ciało i na każdego ducha, oni śpią w obliczu 

rzeczywistości tego czasu. 

25 Ile prób musisz przejść, zanim nie poczujesz pogardy dla biednych, ani obrzydzenia dla chorób, 

które nazywasz odrażające! Kto może wiedzieć, czy ten trędowaty, który wyciągnął rękę do Ciebie, i od 

którego odwrócił się w przerażeniu, nie był twój ojciec lub twój syn w innym wcieleniu? 

26 Wy płodzicie dzieci z waszego ciała, ale to Ja rozdzielam duchy pomiędzy rodziny, plemiona, 

narody i światy, i w tej sprawiedliwości, niedostępnej dla ludzi, objawia się Moja miłość. 
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27 Ludzie, wykorzystajcie ten czas, który wam dałem, jest on cenny i ważny dla waszego ducha. Mój 

dźwięczny i donośny głos obudził was z waszego letargu. Dla Mnie nikt nie jest obciążony winą, 

wszystkich jednakowo umiłowałem. Zacznijcie kochać się wzajemnie, aby ludzkość mogła wreszcie 

pojednać się w Moim Prawie i wypełnić Boskie Przykazanie, które mówi wam: kochajcie się wzajemnie. 

28 Jak to jest możliwe, że narody, które nazywają się chrześcijanami, niszczą się przez wojnę, a 

nawet modlić się przed pójściem do zabijania swoich braci, prosząc mnie, aby dać im zwycięstwo nad 

wrogami? Czy Moje nasienie może istnieć tam, gdzie zamiast miłości jest nienawiść, a zamiast 

przebaczenia jest zemsta? 

29 Konieczne jest, aby Moi prorocy powstali na nowo, aby upomnieć ludzkość. Bo choć są ludy, 

które niszczą same siebie, zaślepione ambicją i przemocą, to jednak ci, którzy otrzymali Moje światło i 

bezstronnie osądzają ludzkość, boją się podjąć swoje zadanie i głosić Dobrą Nowinę. Gdyby ta ludzkość 

umiała się modlić duchem, usłyszałaby Mój Głos, otrzymałaby Moje natchnienie. Ale za każdym razem, 

kiedy się modli, na jej (duchowych) oczach pojawia się zasłona, która zasłania jej światło Mojej 

Obecności. Muszę przychodzić do ludzi w chwilach, kiedy ich ciała są w stanie spoczynku, aby obudzić 

ich ducha, aby go wezwać i przemówić do niego. To Chrystus, który wchodzi do twojego serca jak 

złodziej w głęboką noc, aby zasiać w nim swoje ziarno miłości. 

30 Słuchajcie, uczniowie, i zrozumcie: Nie dawajcie przez waszą obojętność okazji Mistrzowi, gdy 

zakończy czas tej manifestacji, aby powiedział, że mówił na próżno. Jeśli jednak nie wykorzystacie tego 

czasu, będziecie musieli zapłakać z powodu swojej niewdzięczności. Wiele razy ogarnie cię rozpacz i 

choroba cię powali, choć miałeś w zasięgu ręki źródło zdrowia, z którego nie chciałeś skorzystać. Tylko 

miłosierdzie Moje będzie mogło cię zbawić; aby na nie zasłużyć, nauczyłem cię dzielić swój chleb z 

głodnymi. 

31 Zrozumcie Miłosierdzie Boże, które zbliża się do waszego serca, abyście mogli uważać wszystkich 

za swoich braci i siostry. 

32 Nie powstrzymuję was od żadnego z waszych ludzkich obowiązków, ale mówię wam stanowczo, 

że powinniście się też zajmować naukami Ojca, aby duch wasz doskonalił się w czynieniu dzieł miłych w 

moich oczach. 

33 Dziś Mój Boski Promień zstępuje na wasz świat i jest on w całym wszechświecie, wibrując w 

każdym stworzeniu. U jednych jest to intuicja, u innych natchnienie, a u jeszcze innych ludzkie słowo, jak 

to się dzieje wśród was. 

34 Te ściany i ten dach spełniają jedynie zadanie ochrony przed rygorami pogody i przed ciekawskimi 

lub natrętnymi spojrzeniami twoich braci. Ci mężczyźni i kobiety, przez których przekazuję wam Moje 

Słowo, nie mają w sobie nic Boskiego, są takimi samymi ludźmi jak wy, a siedzenie, na którym 

spoczywają, nie jest Moim tronem ani sądem. Ta mała ławeczka służy jedynie do podtrzymywania 

głosiciela podczas jego uniesienia. 

35 Przychodzę, aby ustanowić królestwo miłości w waszych sercach. Lecz aby fundamenty tego 

Królestwa były niezniszczalne i wieczne, objawiłem wam nauki Ducha, bez znajomości których 

tworzylibyście tylko błędne doktryny wiary. 

36 Do roku 1950 będziesz miał to słowo. Po tym pozostawię wam tę planetę do wypełnienia waszej 

misji, nie tylko ziemię, lecz również przestrzeń duchową. 

37 W chwili waszego wewnętrznego zgromadzenia i modlitwy przyszedłem do was, aby was pieścić i 

dać wam odczuć Moją obecność, abyście mogli doświadczyć, że zjednoczenie ducha z duchem jest 

prawdą. Dlatego nauczyliście się oczekiwać Mojego przyjścia, ilekroć daję o sobie znać i kieruję do was 

Moje Słowo. 

38 Twoje serce jest spokojne, a ty zachowujesz wdzięczność w swoim duchu, ponieważ pamiętasz, że 

kiedy cię powołałem, twoje sumienie cię oskarżyło: "Jesteś niegodny". Ale wtedy usłyszeliście Mój głos 

mówiący do was: "Kocham was, przyjdźcie do Mnie, jesteście Moimi wybranymi, przebaczam wam". 

Wtedy w waszych sercach zakwitła wiara i miłość do Mistrza. 

39 W twoim duchu ustanowiłem to dziedzictwo; na tych fundamentach spoczywa Moje dzieło, które 

nie może mieć słabych fundamentów. To światło nie zgaśnie, bo Ja je najpierw rozpaliłem w waszych 

sercach; ta nauka nie zginie, bo Ja was najpierw oczyściłem. 

40 Nie myślcie, że podtrzymujecie Moje dzieło na ziemi; to dzieło podtrzymuje was. 
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41 Czy rozumiecie, dlaczego wybrałem serca proste i niewykształcone, aby przewodniczyły 

pierwszym wspólnotom? Bo nawet gdyby dodali tyle niedoskonałości do Mojego dzieła, nie straci ono 

swojej istoty, a Moja sprawiedliwość przyjdzie we właściwym czasie, aby ściąć ziarno i oddzielić pszenicę 

od wszelkiego chwastu. Lecz nie zapominajcie, że powiedziałem wam, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni 

pierwszymi, ponieważ z pokolenia na pokolenie będą powstawać uczniowie, których rozwój, 

uduchowienie i zrozumienie umożliwi im dokonanie wielkiego postępu na duchowej ścieżce. 

42 Ślubowaliście iść za mną tą drogą, lecz powiadam wam, że nie było konieczne, abyście składali 

śluby. Któż bowiem, przychodząc tu z drogi cierpienia, chciałby na nią powrócić? 

43 Toruję dla was drogę Prawdziwego Życia, gdzie mieszka pokój. Tworzycie niepomyślne ścieżki, 

które naznaczacie swoimi łzami i swoją krwią. 

44 Daję wam Moje pouczenia w języku zrozumiałym nawet dla najbardziej niewykształconych, 

ponieważ nie mówię do was w nieznanych wyrażeniach lub za pomocą naukowych słów. Używam 

prostych słów, bo jestem Słowem miłości, które przemawia do każdego umysłu i serca. Pragnę, abyście, 

gdy przestanę mówić do was w tej formie, wykorzystali duchową treść tej mądrości, abyście jutro mogli 

przekazać ją ludzkości wraz z zawartą w niej prawdą i mądrością. 

45 Ścieżki są obecnie wytyczane, aby ludzkość mogła wyruszyć w różne miejsca na ziemi w 

poszukiwaniu promiennej latarni tej Nauki, która wkrótce stanie się ideałem każdego ducha. Cała wasza 

istota przygotowuje się teraz do dawania świadectwa Mojemu słowu: umysł, serce i usta, abyście byli jak 

czyste źródło, z którego płyną wśród ludzi te krystaliczne wody o orzeźwiającej woni. 

46 Wypełnij swoje przeznaczenie! Nie pragnij powrócić do Mnie, nie przebywając najpierw drogi, 

którą ci wskazałem, bo doznasz bólu, widząc w duszy plamy, których ona jeszcze nie zmyła, bo nie doszła 

do końca swego zadośćuczynienia. Reinkarnacje przeszły nad wami, lecz wielu z was nie doceniło 

nieskończonej łaski i miłości, którą Ojciec obdarzył was wraz z nimi. Pamiętaj: im większa liczba 

możliwości, tym większa odpowiedzialność, a jeśli te możliwości nie zostaną wykorzystane, z każdą z 

nich będzie wzrastał ciężar zadośćuczynienia i sprawiedliwości wyrównawczej. Jest to ciężar, którego 

nieznośnej wagi wiele istot nie rozumie i który tylko Moja Nauka może wam ujawnić. 

47 Moja nauka chce was uczynić panami tego ulotnego królestwa, aby ono nie zdominowało was. Nie 

chcę, abyście, gdy wejdziecie do Mojej Obecności w szacie Ducha, powiedzieli Mi: "Ojcze, dlaczego 

mnie odwołałeś, gdy jeszcze chciałem żyć na ziemi?". - Jakże rzadko okazujesz swoją zgodę z Moją 

Wolą! 

48 Dziś mówię tym, których w tym czasie nazwałem początkującymi i uczniami, że nikt nie dojdzie 

do Mnie, jeśli najpierw nie przejdzie drogi wyznaczonej swemu duchowi dla jego pełnego rozwoju. - Jest 

to czas zadośćuczynienia i sprawiedliwości; tylko ja znam wyrok każdego z nich. Każde przewinienie z 

przeszłości jest dziś naprawiane. Wystarczy powiedzieć wam, że ten, który w przeszłości dał śmierć 

swoim bliźnim, teraz musiał przyjść (na ziemię), aby wskrzesić (duchowo) umarłych do życia. 

49 Błogosławione dzieci, znam waszą modlitwę i rozumiem wasz język. Mężczyźni nie biorą cię pod 

uwagę, ponieważ uważają, że jesteś mały i słaby, a więc duch, który ukrywa się w tobie cierpi. 

50 Starcy, zostaliście zgięci ciężarem czasu i zmagań; wasze usta milczą, wasze serce jest smutne. 

Wiele nauczyłeś się w życiu; nie możesz już mieć nadziei na chwały tego świata, bo młodość masz za 

sobą, a nadzieję pokładasz tylko w życiu, które czeka twoją duszę po śmierci. Czujesz się bezużyteczny, 

ponieważ twoi bracia uważają, że jesteś do niczego, ponieważ nie współpracujesz fizycznie. Ale wiecie, 

że w waszych sercach płonie światło i jest księga (doświadczeń). Ja, wasz Mistrz, rozumiem was, znam 

wasze serce i mówię do was: rozmawiajcie ze Mną, uświadomcie sobie, jak Moja miłość was ogarnia. 

Spokojnie czekajcie na godzinę przypomnienia. Nie martw się: tam czeka na Ciebie prawdziwe życie, 

wieczna młodość. 

51 Dziewczyny, tylko ja was rozumiem. Twoje serce otworzyło się na życie jak kielich z kwiatami. 

Marzysz o miłości, o czułości, o szczęściu. Lecz mówię wam: nie śnijcie już, obudźcie się, ponieważ 

powinniście się dobrze przygotować, abyście mogli wypełnić wzniosłe zadanie, które was czeka, i 

powinniście stać się bardzo silni, aby opróżnić wasz kielich cierpienia. Ale jeśli twoje serce kocha, to 

właśnie w tej miłości znajdziesz wsparcie i pocieszenie w swojej podróży przez życie. 

52 W tym czasie odbudowy, Moja sprawiedliwość pozostawi głęboki ślad w ludziach. Ludzie będą 

musieli zdać sprawę ze wszystkich swoich dzieł. Ci, którzy otworzyli swoje oczy na prawdę na tej ziemi, 
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powinni "czuwać" i modlić się za wszystkich, bo jeśli ludzie nie powstaną w modlitwie pośród 

zamieszania, na świecie zapanuje chaos. Te chwile tutaj są również poświęcone "oglądaniu". Wy, ludzie, 

którzy jesteście zobowiązani do duchowej modlitwy, abyście mogli zasłużyć na pokój - odwróćcie się od 

bezużyteczności i zła i coraz bardziej przygotowujcie swoją duszę. 

53 Konieczne jest, aby na ziemi była przygotowana armia żołnierzy pokoju, którzy będą walczyć z 

nienawiścią i grzechem aż do ich zgaśnięcia. To jest ta armia, którą teraz zbieram i formuję, a która będzie 

się składać z istot widzialnych i niewidzialnych. Mój apostoł Jan miał dar oglądania tego w swoim 

objawieniu. 

54 Wkrótce Moje legiony będą gotowe i zajmą pola śmierci i spustoszenia. Ich przyjście będzie jak 

wicher, który wstrząśnie sercami ludzi. W każdym z nich będzie panowała burza i tylko latarnia będzie 

dawała światło w ciemnościach tych dni, a tą latarnią będę Ja. Wszystkie dzieci tego ludu, które nie 

zdecydują się wypełnić zadania, które im dałem, gdy wysłałem je na ziemię, zostaną wezwane do 

duchowej doliny, aby zrobić miejsce dla tych, którzy muszą walczyć. Później ci, którzy przeszli na drugą 

stronę, zaczną pracować w Duchu, ale ich wysiłek będzie musiał być większy. 

55 Ci, którzy posłusznie wypełniają swoje zadanie, nie będą się niczego obawiać, bo światło boskiej 

latarni oświetli ich ścieżki pośród burzy. Nie będzie nic, co mogłoby spowodować ich niepowodzenie lub 

popadnięcie w ruinę. 

56 Błogosławieni ci, którzy wiedzą, jak wykorzystać ten czas jako pokutę, bo wyjdą z tej walki bez 

szwanku. Ale ci, którzy nadal kochają skarby ziemi i dążą do najwyższych stanowisk i chwały tego 

świata, będą musieli znosić swoją pokutę z największym bólem w duszy. 

57 Co ci będą w stanie zaoferować Ojcu, którzy umiłowali tylko świat? Co będą w stanie 

odpowiedzieć, gdy przyjdą w duchu przed Tego, który tak bardzo ich umiłował i który zaoferował im tak 

wiele możliwości dla ich zbawienia? 

58 Wszyscy powinniście być przygotowani na ten czas. Pamiętajcie, że Moi wysłannicy oddali nawet 

swoje życie za was, aby głosić Moją sprawiedliwość. Nie zwracaliście uwagi na te głosy, tylko dlatego, że 

uważaliście, że są one bardzo dalekie od prawdy. Ale oto te głosy posłańców i proroków wznoszą się i 

rozbrzmiewają z jeszcze większą pilnością w obecnym czasie. Zaprawdę powiadam wam, jeśli te orędzia 

będą uważnie słuchane przez ludzi i badane z wiarą, poślę Moich nowych proroków, aby ogłosili im to, co 

nastąpi po tym czasie, a przez wzgląd na dawnych proroków ci, którzy mają dopiero nadejść, znajdą 

wiarę. 

59 Błogosławiony ten, kto ma pokój w swoim życiu i używa go do czynienia dzieł miłosierdzia 

wobec swoich braci. Błogosławiony ten, kto choć nosi w sercu ból, zapomina o sobie, aby pocieszyć 

bliźniego. Ten żyje według przykładu Jezusa, kiedy szedł swoją drogą zgięty pod ciężarem krzyża, a 

nawet wtedy pocieszał, uzdrawiał i przebaczał tłumom. 

60 Prorok Eliasz, prekursor, zwiastun Trzeciej Ery, wstawia się za swoją trzodą, modli się za tych, 

którzy nie umieją się modlić i okrywa płaszczem plamę grzesznika w nadziei na jego odnowienie. Eliasz 

uzbraja swoje tłumy, swoje armie, aby walczyć z ciemnością stworzoną przez ignorancję, grzech, 

fanatyzm i materializm ludzkości. 

61 Nawet przez wzgląd na jednego "ostatniego" spośród was, ilekroć głoszę wam Moje Słowo, w 

Moim Królestwie odbywa się uczta, uczta, w której wszyscy bierzecie udział. Gdybyś wiedziała, jak 

wielka radość jest w Mistrzu, gdy ktoś przychodzi, by po raz pierwszy usłyszeć Moje nauki, nawet jeśli w 

jego sercu jest zwątpienie, zatwardziałość, a nawet szyderstwo! - Moje Słowo wie, jak pokonać wszystkie 

ludzkie słabości. 

Dziś jakieś serce pyta Mnie: "Jeśli jesteś Chrystusem, to dlaczego trwasz w tej biedzie?". Lecz Mistrz 

musi mu powiedzieć: "Kiedyż to Ja sam siebie ukoronowałem na króla w twoim świecie? Czy ja 

mieszkałem na ziemi w pałacach? Kiedyś żyłem wśród ludzi, abyście mogli Mnie poznać jako człowieka, i 

dałem wam przykład Mojej doskonałej pokory i cichości. Ja jestem Królem, ale ludzie nie stworzyli Mojej 

korony, która jest z mądrości. Moją koroną jest to światło, które świeci w Boskim Umyśle Stwórcy, a 

promienie, które ono emituje, padają na wasz umysł - nie po to, abyście uważali się za królów, ale po to, 

abyście znając wielkość, jaką Bóg złożył w waszym duchu, potrafili być pokorni z prawdziwą pokorą, 

której nauczyłem was przez Jezusa, kiedy powiedziałem wam: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". 
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Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 68  
1 Przychodzę, aby nauczać trzodę Eliasza. Moje Słowo jest dla tego ludu tym, czym manna była dla 

ludu izraelskiego na pustyni. Twój duch szukał prawdy na próżno na drogach życia w tym czasie, aż w 

końcu usłyszał głos swojego Pana. Jestem Wędrowcem, Nieznajomym, który zapukał do drzwi serc. 

Mężczyźni, zamiast odczuwać Moją Obecność, nadal oddawali się swoim troskom, ambitnym celom lub 

swoim cierpieniom. Wy, którzy odczuliście Moją Obecność i usłyszeliście Mój głos, otrzymaliście 

umocnienie, aby przetrwać wzloty i upadki życia, oraz światło, aby zrozumieć, że posiadłości świata nie 

są rajem, że tutaj nie ma Ziemi Obiecanej, że świat jest teraz smutną doliną łez, ziemią wygnania i pokuty. 

W sferze duchowej będzie to miejsce, gdzie znajdziecie prawdziwy pokój i prawdziwe szczęście, gdzie 

będę świętował z wami radosne święta waszego przybycia. Każdy, kto pragnie prawdziwego pokoju, musi 

go szukać w Mojej prawdzie, na Mojej drodze. Na próżno ludzie dążą do "korony" lub "tronu", sądząc, że 

osiągając to samo, osiągnęli pokój. Mówię wam, że czas "królów" dobiegł końca. Moja sprawiedliwość 

przyszła do ludzi. 

2 Ja, wasz Król, nauczyłem was, że nie ma na ziemi innej korony niż cierniowa i nie ma innego 

tronu niż krzyż. A wszystko, co wy zrobiliście Jezusowi, On wycierpiał z miłości do was. Dziś, kiedy 

wróciłem i spotykam cię na nowo w świecie, nie oskarżam cię o tę krew. Przychodzę pełen miłości i 

przebaczenia dla was, aby dać się poznać wśród pokornych, wśród tych prostych dzieci, które nie 

rozumiały Mojego przyjścia w tej postaci. 

3 Oddaliłem was od korupcji waszego życia i oczyściłem was z waszych plam, nazywając was 

uczniami, powierzając wam cenne ziarno i nazywając was "Moimi robotnikami". Poleciłem wam strzec 

tego ziarna z oddaniem, bo kto je utraci, będzie w nim uboższy niż przedtem. 

4 Ludzie, oto czas, w którym musicie postępować drogą Mojego Prawa, aby nie powtórzył się 

upadek z czasów minionych, kiedy to słabości i upadki ludu izraelskiego były przeszkodami 

uniemożliwiającymi innym narodom oddawanie czci prawdziwemu Bogu. 

5 Światło Ducha Świętego oświeca wasze umysły, abyście mogli zgłębić wszystko, co wam 

objawiam, i abyście mogli odpowiedzieć swoim braciom w sposób zadowalający. Nie myślcie, że 

zostawiam was samych sobie, tylko z tym, co zachowała wasza pamięć o tym, czego was nauczyłem. Co 

możesz przekazać mężczyznom bez Mojej pomocy? Jakie dowody możecie dać bez Mojej pomocy? Ale 

jeśli macie wiarę w Moją moc i Moje wsparcie, i jesteście wyposażeni, będziecie mogli uzdrawiać 

chorych, przekonywać niewierzących i wskrzeszać umarłych. Będziecie szukać jednych i przyjmować 

innych, a ludziom będzie głoszona Dobra Nowina, że Ja dałem się poznać przez ludzki organ rozumienia. 

6 Aż do ostatniego dnia roku 1950, kiedy to wycofam Moje słowo, będę nadal przekazywał ludziom 

Moje przesłanie pokoju i miłości. Moja manifestacja i Moje słowo tego czasu poruszy ludzkość, 

wspólnoty religijne zostaną wstrząśnięte nawet do ich fundamentów, a nawet nauka, zaciekawiona, 

zatrzyma się, aby zbadać. 

7 Oto prawda, którą przewidziałeś, że przyjdzie do ciebie w tym czasie w nieskrytej postaci; ale nie 

wierzyłeś, że znajdziesz ją w tej prostocie, w jakiej się objawia, a tym bardziej w tej formie. Ale oto jest, 

sformułuj swój własny osąd na jego temat! 

8 Mówiłem do was językiem zrozumiałym dla człowieka, czasem w przenośni i w przypowieściach, 

czasem z pełną jasnością. Wielkie prawdy będę wam jeszcze objawiał poprzez różnych głosicieli, gdyż 

jeden sam nie wystarczyłby do przekazania przesłania Mojej Boskości. 

9 Przybywasz z dalekich miejsc, twoja torba podróżna jest pusta, a zamiast tego twoje serce jest 

pełne zmartwień. Jednak kiedy usłyszeliście ten niebiański głos i powitałem was, zobaczyliście, że wasza 

ścieżka życia rozjaśniła się i pokój, prawdziwy pokój, wszedł do waszego serca. 

10 Dlatego, gdy usłyszeliście moje słowo poprzez ludzki organ rozumienia, uświadomiliście sobie, że 

jest to Trzeci Czas, że moje głoszenie w tej formie będzie krótkie i dlatego powinniście skorzystać z tej 

nauki. 

11 Konsultujesz się ze swoim sumieniem, a ono odpowiada, że zbłądziłeś. Wtedy czujesz 

nieskończoną radość z uświadomienia sobie, że to był prawdziwy cud, że znalazłeś ścieżkę, którą 

uważałeś za tak odległą. Powodem tego jest to, że wiara nie ma granic; dla pokuty wystarczy sobótka, dla 

modlitwy chwila wzniesienia, a dla odnowy zawsze znajdzie się okazja do zadośćuczynienia. 
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12 Kiedy jako "ostatni" wszedłeś do grona tych swoich braci, czułeś się niegodny przebywania z nimi 

i uważałeś ich za istoty wyższe. Później, twoja wytrwałość, twoja wiara i twoja miłość doprowadziły cię 

do siedzenia wśród uczniów. Gdy znaleźli się w tym miejscu, niektórzy zachowali pokorę, podczas gdy 

inni, z braku zrozumienia Mojej nauki, zostali napełnieni próżnością, czuli się panami, a nawet mieli w 

niskim poważaniu tych, których wcześniej podziwiali i zazdrościli. Musiałem ich upominać i ganić, ale 

tak jak mówię wam, abyście brali za przykład tylko tych, którzy dają wam dobre przykłady, tak i wy 

powinniście rozpoznać, jak posługuję się nawet nieposłusznymi i niewdzięcznymi, aby dać wam nauki 

wielkiej mądrości. 

13 Niektórzy są gotowi powrócić na drogę posłuszeństwa na pierwszy znak ostrzegawczy Mojej 

sprawiedliwości. Ale są też tacy, którzy w swej arogancji profanują Moje przykazania i lekceważą Prawo. 

Moje Słowo staje się wtedy szczegółowe i jednoznaczne, aby człowiek mógł zrozumieć, że to pokora i 

posłuszeństwo Moim przykazaniom zbliża was do Mnie. 

14 Uczniowie, kontemplujcie światło, które do was przychodzi; jest ono odbiciem świateł Nowego 

Jeruzalem, które przesyła wam swoje przesłanie z nieskończoności. 

15 Ten naród, w którym Moje Słowo się ujawniło, nie jest Nowym Jeruzalem, które Jan widział 

oczami Ducha, gdy prorokował: "A ja, Jan, widziałem Miasto Święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba 

jak oblubienicę przystrojoną dla swego oblubieńca"; niemniej jednak naród ten będzie symbolem tego 

duchowego miasta. Jego mieszkańcy będą przygotowani, z jego serc będzie płynął pokój i pozdrowienie 

dla wszystkich, którzy zapukają do jego drzwi, z jego ducha będzie promieniowało światło, które 

rozwiązuje konflikty, które gmatwają ludzkość, a z jego kultu Boga będzie emanował przykład 

uduchowienia i podniesienia dla innych narodów. 

16 Dziś jeszcze wątpicie w to, że ten naród może wypełnić takie przeznaczenie, a to zwątpienie rodzi 

się w waszym sercu, gdy widzicie, że jesteście zmaterializowani, przywiązani do przyjemności tego 

świata, choć słuchacie Boskiego Mistrza i nazywacie siebie Jego uczniami. 

17 Zrozum, że nie chciałem prowadzić cię pośpiesznie drogą Moich nauk, ale też powiedziałem ci, 

żebyś się nie zatrzymywała. Czy obawiasz się wyroków mężczyzn? Czy obawiasz się mąk, które możesz 

ponieść dla Mojej Sprawy? Zaprawdę powiadam wam, nie będzie korony cierniowej na waszych 

skroniach, ani nie będziecie dźwigać ciężkiego krzyża pod biczującymi ciosami i pięściami żądnego krwi 

tłumu. 

18 Kochajcie waszych bliźnich, siejcie wszędzie miłosierdzie Moje; ale nigdy nie bądźcie zgorzkniali, 

bo ludzie słabo wynagradzają służbę, którą im świadczycie. Pamiętajcie o przykładzie Jezusa! 

19 Drogę, którą wyznaczyłem wam w przeszłości w Mojej krwi, wyznaczyłem wam dzisiaj Moim 

światłem. Jednak nie umieścić żadnej plamy na nim, ani nie pozostawiają żadnych śladów niedoskonałości 

lub nieuczciwości, bo wtedy jutro ludzie będą mówić, że On, który mówił w tym czasie był oszustem. 

20 Nie podważaj Mojej Boskiej sprawiedliwości przez nieposłuszeństwo lub łamanie Mojego Prawa. 

Nie dawajcie też powodu ziemskiej sprawiedliwości, aby was dopadła za niesprawiedliwe czyny. 

21 Chcę, aby w tym czasie twój duch dał o sobie znać i przepełnił się, a ciało nie było przeszkodą, 

która by go powstrzymywała, ani zasłoną, która by go ukrywała, i aby każde słowo, które wychodzi z jego 

ust, było pełne życia. 

22 Umiłowani ludzie, dla was Druga Era należy do przeszłości, dla mnie jest teraźniejszością. Judea 

nie jest dziś miejscem Moich objawień, Jerozolima nie jest miastem, które wita swego Zbawiciela 

psalmami i gałązkami oliwnymi. Jest to inne miejsce na świecie, w którym się dzisiaj znajduję, ale są to ci 

sami ludzie, te same duchy. Teraz twoje serce jest miastem, a twoje psalmy i gałązki oliwne są 

wewnętrzną radością. 

23 Teraz nie jestem otoczony Piotrem, Andrzejem, Janem, Jakubem, Bartłomiejem, Filipem i innymi 

uczniami; oni wypełnili swoją misję i zostawili wam swój przykład; dziś przygotowuję wielkie rzesze 

uczniów. Najwyraźniej czujesz swoje duchowe dary: W niektórych dar proroctwa wyraża się poprzez 

duchowe wizje i sny, w innych dar słowa, a w jeszcze innych dar natchnienia, duchowej rozmowy i 

uzdrawiania. Ale w każdym z was istnieją te same zdolności, które możecie rozwijać przez wasze dzieła 

miłości wobec braci. 
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24 Wszyscy widzieliście lub odczuwaliście przemienienie podczas Mojego przepowiadania, gdy 

znika wam z oczu głosiciel, przez którego przekazuję wam Moje Słowo, a pojawia się Chrystus w postaci 

duchowej, pełen miłości do was. 

25 Uczniowie, już zbliżamy się do bram "miasta". Oto jest serce ludzkości. Czy będzie ona 

przygotowana na przyjęcie Mistrza i Jego uczniów? 

26 Patrzcie i módlcie się, bo choć niektórzy przyjmują mnie z pieśniami pochwalnymi, faryzeusze 

będą na was czyhać, a niektórzy zaoferują wam pieniądze za wasze milczenie. Uważajcie, abyście nie 

wpadli w pokuszenie, bo z tej próby wyjdą źli uczniowie, którzy zdradzą swoją wiarę. 

27 Przynoszę wam pokój i nowe nauczanie. Jeśli Moja ofiara Drugiej Ery anulowała ofiarę z 

niewinnych zwierząt, którą składaliście na ołtarzu Jehowy, to dzisiaj pokarm Mojego Boskiego Słowa 

spowodował, że nie reprezentujecie już Mojego Ciała i Mojej Krwi przez chleb i wino tego świata. Każda 

dusza, która chce żyć, musi karmić się Duchem Bożym. Kto słucha Mojego Słowa i odczuwa je w swoim 

sercu, ten karmi się prawdą. Ten nie tylko spożywał Moje Ciało i pił Moją Krew, ale także zaczerpnął 

Mojego Ducha, aby się nim karmić. Któż, kto zakosztowawszy tego Niebiańskiego Pokarmu, będzie Mnie 

szukał w formach i kształtach stworzonych rękami ludzi? Od czasu do czasu przychodzę i zrywam z 

tradycjami, obrzędami i zwyczajami, pozostawiając w waszym duchu tylko Prawo i duchowy rdzeń Mojej 

nauki. 

28 Jest to czas pamięci, wewnętrznego gromadzenia się i refleksji, pozwólcie mi wejść między was. 

Pochodzę z miast i pól bitewnych i dzieliłem z Moimi dziećmi chleb ich goryczy. Chodziłem wszystkimi 

drogami 

Rozsiewałem światło, czyniłem cuda i dawałem dowody mojej obecności wśród ludzi. Ale trzeba, abyście 

Mnie przyjęli, abyście mogli usłyszeć Moje słowa do końca. 

29 Dopilnujcie, abym znalazł mieszkanie przygotowane w waszych sercach, abym tam był mój stół, a 

na nim chleb. Chcę, abyście czuli, że ogarnia was Moja miłość, tak jak to uczyniłem z łagodnym Janem. - 

O ludzie, przygotujcie się wewnętrznie i znajdźcie prawdziwą duchową czujność, abyście nie profanowali 

Boskości i pozwolili jej się objawić. Uznajcie, że otrzymujecie Mój Boski Promień w swoim umyśle, choć 

jest on jeszcze pełen grzechów i namiętności. Jeśli w Drugiej Erze kazaliście mi nieść krzyż ciosami i 

szyderstwami, dziś pozwólcie mi zamieszkać w waszych sercach. 

30 Wymagam od was przygotowania, co oznacza odnowienie i uduchowienie, tak że gdy nadejdzie 

rok 1950, tłumy będą bardzo wielkie. Wśród tłumów bowiem spojrzenie moje dostrzega tych, którzy 

należą do stu czterdziestu czterech tysięcy, a których mam naznaczyć na ich czołach i których mam 

skłonić do rozpoznania swego posłannictwa. Ale nie trwożcie się, jeśli w ostatnim dniu (Mojego 

objawienia się) nie będzie oznaczonych po dwanaście tysięcy z każdego plemienia. 

Z nieskończoności sprawię, że poczują Moją pieszczotę i przydzielę im zadanie, które mają wykonać. 

Miejsce, w którym przebywają jest obojętne. Mówię wam to, ponieważ tylko Ja mogę wyznaczyć 

przeznaczenie i zadania każdemu stworzeniu i nie ma nikogo, kto mógłby to uczynić po Moim odejściu. 

31 Po 1950 roku dam ci znać, którzy należą do tej liczby, nawet nie słysząc Mojego Słowa; oni 

również dadzą dowody wiary. - Po zakończeniu Mojego Słowa, niektórzy będą próbowali cię naśladować, 

aby nadużywać łatwowierności ludzi. Ale będziecie przygotowani, abyście mogli odkryć każdy fałsz. 

32 Zachowajcie w waszych sercach Moje pożegnalne słowo w takiej formie, w jakiej je wam podam. 

Powinniście jednak wysłać to świadectwo do innych narodów i powiedzieć ludzkości, że jestem bardzo 

blisko w duchu do wszystkich Moich dzieci. 

33 Dziś mówię do was: Oto Mistrz, którego ludzie nazywali Rabbi Galilei. Daję wam wieczną Naukę, 

Naukę miłości. Uczta, na którą was dziś zapraszam, jest duchowa, podobnie jak chleb i wino. Ale dzisiaj, 

jak zawsze, Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. 

34 Daję wam Moją siłę, bo ten Trzeci Czas jest pełen prób. Moje ciepło zstąpiło do twego serca, które 

było zimne jak kamienna płyta przykrywająca zmarłych, i już czujesz, jak bije ono z miłości do swego 

Ojca. Widzieliście, jak spośród wielkich rzesz wybrałem stopniowo tych, którzy mają nosić Boskie 

znamię na czołach, i że Moje Słowo mówi im, że ta łaska, którą ich przyodziałem, nie jest po to, aby 

wywyższali się ponad innych i poniżali ich, lecz że mają ją znosić z pokorą tego, kto gotów jest służyć 

bliźniemu, ponieważ wie, że to pouczenie jest dla wszystkich. 
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35 Czas łaski jest przed wami; niech ten lud przeżyje go z oświeconymi umysłami i z pełną 

świadomością wszystkiego, co mówi i co widzi. Ten czas łaski nie może stać się dla was rutyną, a tym 

bardziej nie powinniście zajmować się tym, co zbędne. 

36 Ten okres czasu, w którym dawałem wam świadectwa o Mojej Obecności z tym przejawem i 

dokonywałem cudów na drodze życia każdego z was, będzie wspomnieniem, które wzmocni was jutro w 

walce, abyście mogli iść swoją drogą z poddaniem, uduchowieniem i miłością. Moje Prawo zajaśnieje w 

twoim sumieniu i oświeci twoją drogę, jak zajaśniało oblicze Mojżesza, gdy zszedł z Synaju i szukał ludu, 

który był u jego stóp. 

37 Dwanaście plemion zgromadzi się na nowo wokół Mojego Prawa. Na ich czele stanie dwanaście 

tysięcy z każdego plemienia, a gdy nadejdzie ten czas, powiem im: Wyruszcie jako dobrzy uczniowie 

Chrystusa, aby nieść dobrą nowinę o mojej obecności. 

38 Wszystkie proroctwa się spełnią, a ludzkość ujrzy, jak z jej najbardziej ukrytych i nieznanych 

zakątków wyłania się lud pokorny, ubogi w dobra materialne, ale mocny duchem, gorliwy w Moim Prawie 

i miłosierny dla swoich bliźnich. Jego sanktuarium będzie wewnętrzne, niewidzialne i nietykalne, a więc 

niemożliwe do zniszczenia. Będzie tam płonęło niegasnące światło, które oświetli jego drogę. Jego drogi 

życia i wizytacje będą bolesne i trudne, ale nigdy nie osłabnie przez wzgląd na nie, ani nie będzie narzekać 

z niezadowolenia lub smutku, ani nie odwróci się ode mnie, bo ma siłę apostoła. Ludzie powstaną z brudu, 

błota i grzechu do prawa i cnoty, i chodzić na drogach miłości i łaski. Wszędzie Duch Mój będzie 

odczuwalny, każde oko Mnie ujrzy, każde ucho Mnie usłyszy i każdy umysł pojmie Moje objawienia i 

natchnienia. Ludzie, którzy uważani byli za niewykwalifikowanych i niewykształconych, nagle znajdą się 

oświeceni i przemienieni w Moich proroków. Z ich ust wyjdą słowa, które będą jak krystalicznie czysta 

woda na zwiędłe serca. 

39 Tę wodę prorocy będą czerpać ze źródła mądrości i prawdy, którym Ja jestem; w niej znajdą 

zdrowie, czystość i życie wieczne. 

40 Cały ten ból, który obecnie jest wylewany na ludzkość, jest kielichem goryczy, przez który 

osiągnie ona oczyszczenie. Wdowy i sieroty będą się powiększać z dnia na dzień, ale nad ich 

spustoszeniem i lamentami rozpostarł się płaszcz Maryi. Moja sprawiedliwość przyszła na wasz świat, a 

przez nią nawet oblicze planety zostanie zmienione. Natura wzywa człowieka do rozliczenia się ze swoich 

uchybień, dlatego też siły natury zostają wyzwolone. Uczeni, którzy twierdzą, że we Mnie wierzą, są 

przerażeni i zmieszani, a gdy zobaczyli, że nadchodzi Moja sprawiedliwość, zawołali: "Ojcze, Ojcze!". 

Jednak ich wołanie nie było z miłości lub z pokuty, ale ze strachu o swoje życie i dla tego, co posiadają w 

świecie. Powtarzam wam, że nie każdy, kto mówi do mnie "Ojcze", kocha mnie. 

41 Kiedy ludzkość zobaczy wszystkie znaki sądu, a wtedy bogaci pospieszą podzielić się z biednymi 

tym, co posiadają; kiedy ci, którzy się obrazili, będą prosić o przebaczenie; Jeśli ci, którzy splamili się 

kradzieżą, występkiem lub fałszem, nawrócą się i wezmą na siebie zmycie swoich plam - zaprawdę 

powiadam wam, wody łagodnie powrócą do swych koryt, huraganowe burze staną się lekkim powiewem, 

a wojna, która zachwyciła ludzi, zamieni się w anioła pokoju. Ale twoje serce jest twarde, widzisz nagiego 

człowieka obok ciebie, nie czując jego chłód, i nie czujesz głód lub ból swoich bliźnich, choć twoja pomoc 

może dotrzeć do nich. 

42 Nikt nie chce myśleć o tym, że jesteście tylko pielgrzymami na tym świecie, ani nie chcecie zrobić 

nic, co może być przydatne dla was w waszej podróży do wieczności. 

43 Oto jestem, człowieczeństwo, duchowo obecny, realny i prawdziwy, w tobie i bez ciebie, abyś 

usłyszał głos Słowa i powstał, abyś wziął sandały, jedzenie i laskę, i abyś szedł drogą Moich nauk do 

obecności Tego, który jest twoim jedynym Bogiem. 

44 Ludu Izraela, jesteś w Mojej obecności. Przychodzicie tu jak nieświadome dzieci, nie zdając sobie 

sprawy, że przynosicie ze sobą w duszy ogromne poczucie winy, które musicie spłacić. Zostaliście 

wysłani w tym czasie innym razem, abyście mieli możliwość naprawienia swoich starych przewinień i 

mogli wznieść się na ten poziom, na którym będę was widział. 

45 Przychodzicie w tym dniu słuchać Mojego Słowa i z niepewnością w sercu kłaniacie się przede 

Mną, pytając, czy wróciłem do was. A ja wam powiadam: Zastanówcie się, a zrozumiecie, że objawiłem 

wam Moją miłość i sprawiłem, że poczuliście Moją obecność. Wybrałem was z wielkich tłumów, abyście 

mogli otrzymać to dziedzictwo i przekazać je swoim braciom. 
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46 Przedstawiacie mi swoje zmagania, swoje wysiłki i troski o innych, a ja je przyjmuję, bo są mi 

miłe. Widzę was zmęczonych, z krwawiącymi stopami, ale z doświadczeniem, które daje życie. Niektórzy 

z was biorą ze mnie przykład i wykonują swoje zadanie z cierpliwością i duchowym wywyższeniem. 

Pomyśl o tych, którzy przyjdą po tobie i przygotuj im drogę; twój przykład będzie najlepszym 

dziedzictwem. Dopóki żyjecie pokornie i pracujecie w posłuszeństwie wobec Moich przykazań, będziecie 

odczuwać Mój pokój. Lecz jeśli pozwolicie, by wasze uszy zamknęły się na Moje pouczenia, zbaczacie z 

drogi i nie bierzecie pod uwagę, że ludzie obserwują wasze czyny i osądzają was w każdej chwili. Jak 

możecie mówić o Mojej mocy i Mojej mądrości, skoro przypisujecie Moje słowa sobie, abyście byli 

chwaleni. Odczujcie prawdziwą wielkość, którą obdarzyłem każde z Moich dzieci i która jest większa od 

tej, którą udajecie, że posiadacie. Kiedy udzielam ci cudu, raduj się i pamiętaj, że przez niego okazałem ci 

moją miłość. 

47 Studiujcie Moją przypowieść: 

48 "W pewnej prowincji żył czcigodny starzec otoczony mężczyznami, kobietami i dziećmi, których 

zaprosił na ucztę. Wszyscy przybyli z różnych stron i przyjęli zaproszenie tego starego człowieka. 

Melodyjny dzwon dzwonił wysoko, a na jego wezwanie spieszyli długimi pociągami pełnymi oddania do 

miejsca, gdzie mieszkał ten, który ich wezwał. 

49 Kiedy te tłumy weszły do mieszkania, zobaczyli na stole ani chleba, ani jedzenia, ani wody do 

odżywiania ciała, i rozczarowanie zaczęło wchodzić w serca niektórych, a drwiny innych. Z pozorną 

pokorą zgięli karki, ale wewnętrznie zrzędzili przeciwko starcowi. On jednak, który wiedział, co się dzieje 

w sercach tych ludzi, przemówił do nich: 

"Przyjdźcie do Mnie i słuchajcie! Byliście jak rozbitkowie na ścieżce życia, bez latarni, która mogłaby was 

uratować. Byłeś martwy dla miłości i radości, i nie wiesz, cel, dla którego przyszedłeś na ten świat. 

Pozwoliliście się też pokonać przez zmienność życia, przez świat i jego namiętności, dlatego was 

wezwałem. Wytyczę przed tobą drogę, która cię uszczęśliwi, i dam ci światło." Z obawą, czując, że starzec 

czyta w ich sercach i zna ich myśli, wskazywali mu na swoje chore ciała, zmęczenie i pragnienie 

uduchowienia. 

50 "Bądźcie szczęśliwi", rzekł do nich starzec, "obdarzę was dobrami, których potrzebujecie, 

zaspokoję wasz głód i wasze pragnienie". 

51 Wśród tych tłumów były zarówno hipokrytów i ludzi czystego serca, a oni wszyscy słuchali 

nauczania. Otworzył księgę swojej doskonałej instrukcji i dał im swoje słowo jako pokarm, a kiedy 

skończył, zapytał ich: "Czy zaspokoiłeś swój głód? Jestescie nasyceni?" Dziękowali za cud, który 

otrzymali, bo nigdy nie wyobrażali sobie, że miłość jest tak potężna. - Starzec mówił do nich dalej: 

"Cieszcie się, że mnie przyjęliście. To jest chleb, który karmi duszę i woda, która gasi pragnienie miłości i 

doskonałości." 

52 Następnie dał prawa i przykazania temu ludowi, aby się nimi kierował i aby zawsze był godny 

przyjmowania tego pokarmu. Ci, którzy zrozumieli to przesłanie, ślubowali posłuszeństwo i żyć zawsze w 

praktyce cnót nauczanych przez tego czcigodnego starca. Powiedział im, że jeśli czują się silni, powinni 

zanieść jego nauczanie do innych regionów, że "pierwsi" powinni wypełnić tę misję, podczas gdy reszta 

powinna pozostać, aby przyjąć nowych przybyszów. 

53 Ci, którzy zostali do tego wyznaczeni, wyruszyli, aby wykonać to zadanie, zabierając ze sobą siłę 

starego człowieka. Obserwowali, modlili się i rozpoczęli swoją pracę. Wszystkich łączył ten sam ideał, 

dominowała nad nimi jedna myśl: przynieść ten chleb głodnym. Napotykali na swojej drodze trudności, a 

ich duchy walczyły, by je przezwyciężyć. Ale wkrótce zaczęli słabnąć i osądzać starego człowieka 

(wewnętrznie), zastanawiając się, czy jego ochrona pójdzie za nimi gdziekolwiek? Wiedzieli, że od czasu 

do czasu powinni wracać do tego domu, w którym zgromadził ich starzec. 

Nadszedł czas, gdy lud obchodził pamiątkę dnia, w którym po raz pierwszy usłyszał głos starca, i 

wielkie tłumy pospieszyły, ale ci uczniowie, którzy odeszli, nie wrócili, bo zbłądzili i wypaczyli prawo. 

Stary człowiek odczuwał ból z powodu nieobecności tych uczniów, wyszkolił nowych posłańców i wysłał 

ich do pracy. Podczas gdy pierwsi postępowali wbrew obowiązkowi i zapominali o istotach tej nauki, 

drudzy przemawiali w imię cnoty, której nauczał ów starzec, i nawracali serca prawdą swoich słów." 

(koniec przypowieści) 
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54 Studiujcie Moją przypowieść i nie zapominajcie, że musicie być najbardziej czujni, jeśli chcecie 

wypełnić Moje przykazania. Zbierzcie chorych, spragnionych i głodnych, i dajcie im chleb Ducha 

Świętego. Wlewajcie miłość w serca i bądźcie świadomi, że jesteście ambasadorami w Moim dziele 

światła i odnowy. Niech nie rodzi się pycha ani próżność, abyście się nie wydziedziczyli. Nie ociągajcie 

się w wypełnianiu Mojego prawa. Miłujcie się wzajemnie, a będziecie żyli w pokoju. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 69  
1 W tej chwili wybaczam ci wszystkie winy, ale mówię ci też to: Idź, jeśli chcesz, do punktu ofiary, 

ale nie grzesz ponownie. Napisałem księgę w twoim sercu, ale gdybym cię poprosił o tę instrukcję, nie 

byłbyś w stanie wyjaśnić mi ani jednej z jej stron. 

2 Abyście mogli praktykować czynną miłość, poddałem was małym próbom, stawiając na waszej 

drodze tego, który łaknie chleba i pociechy. Ale ile razy zamknęliście przede mną swoje drzwi? Mówiłem 

wam wiele razy, że ukrywam się w sercu tych waszych braci, którzy błagają was o miłosierdzie. - 

Uczniowie, te możliwości, które daje wam wasz Pan, a mianowicie rozdzielanie duchowych i 

materialnych korzyści, są po to, abyście wykonywali doskonałą miłość, która nie oczekuje żadnej nagrody 

i która jest zapisana w zamian w księdze waszych dobrych uczynków. Czyż nie okazałem ci miłosierdzia 

przez to, co dla ciebie uczyniłem? więc postarajcie się dla swoich braci. Przypomnijcie sobie, ile razy 

dawałem wam to, co uważaliście za niemożliwe. Jeśli chcecie, aby świat poznał, że jest to czas Mojego 

nowego objawienia, świadczcie o tym przez wasze uczynki miłości, a nie czyńcie przeciwnie do tego, 

czego was nauczyłem w Moich naukach, bo wtedy zaprzeczycie Mojej obecności. 

3 Jeśli mimo wysiłków nie widzisz owoców swojego siewu, nie martw się. Ten akt miłości jest jak 

ten, który czynicie potrzebującemu, który puka do drzwi waszego domu, a od którego nie oczekujecie 

zapłaty. Ale dam waszemu duchowi (po śmierci ciała) możliwość zejścia z poziomu, na którym się 

znajduje, aby mógł cieszyć się płodnością nasienia, które pozostawił na ziemi. 

4 Ojcowie rodzin, miejcie wyczulone zmysły na przejawy duchowego postępu waszych dzieci. 

Obserwujcie z miłością i miłosierdziem dzieci powierzone waszej opiece, abyście mogli prowadzić nowe 

pokolenia drogą, którą oświeciło Moje światło. Nie prowadźcie ich w przepaść, ani nie kopcie im pułapek. 

Dusze te nie wejdą do Sodomy i Gomory tego czasu. 

5 Uzbrójcie się w cierpliwość, bo nadejdzie czas, gdy wielu będzie was pytać o to słowo. Wśród 

nich nowi faryzeusze i uczeni w Piśmie przyjdą, aby cię przesłuchać. Nie bądźcie stronniczy w udzielaniu 

odpowiedzi i udzielajcie wszystkim szczerych informacji, ponieważ sami musicie zdać przede mną 

rachunek z odpowiedzi i postępowania, jakie okazaliście wobec tych pytających. 

6 Dziś twoje serce bije z zachwytu, a modlitwa, którą wysyłasz jest jak kadzidło lub zapach 

kwiatów. Gdy wasze myśli osiągną tę czystość, łączą się z myślami duchów sprawiedliwych, które żyją 

blisko waszego Pana. 

7 W każdym czasie mówiłem wam: Módlcie się. Dziś mówię wam, że przez modlitwę możecie 

osiągnąć mądrość. Gdyby wszyscy ludzie się modlili, nigdy nie zboczyliby ze ścieżki światła, która 

została wyznaczona przeze mnie. Dzięki modlitwie chorzy byliby uzdrawiani, nie byłoby już więcej 

niewierzących, a do dusz powróciłby pokój. 

8 Jakże człowiek może być szczęśliwy, skoro odrzucił Moją łaskę? Czy on myśli, że miłość, 

miłosierdzie i łagodność nie są cechy ludzkiego życia? 

9 Życie duchowe również rządzi się prawami, a jeśli się od nich oddalisz, bardzo szybko odczujesz 

bolesne konsekwencje tego nieposłuszeństwa. Uświadom sobie, jak wielki 

Moim pragnieniem jest cię ocalić. Dziś, tak jak wtedy, wezmę krzyż, aby podnieść cię do prawdziwego 

życia. Jeśli Moja krew przelana na Kalwarii wstrząsnęła sercem ludzi i nawróciła ich na Moją Naukę, to w 

tym czasie będzie to Moje Boskie światło, które wprawi w drżenie duszę i ciało, aby sprowadzić was z 

powrotem na prawdziwą drogę. 

10 Chcę, aby ci, którzy są martwi dla życia łaski, żyli wiecznie. Nie chcę, aby twoja dusza mieszkała 

w ciemności. 

11 Czy nie słyszycie głosów sprawiedliwości? Czy nie widzicie, jak siły natury pustoszą jeden region 

po drugim? Czy myślisz, że gdybyś prowadził cnotliwe życie, byłaby potrzeba, aby Moja sprawiedliwość 

objawiła się w ten sposób? Zaprawdę powiadam wam, nie byłoby potrzeby oczyszczania was, gdybym 

was uznał za czystych. 

12 Uczyńcie wasze ciało uległym w trakcie tego życia na ziemi, bo nie jest słuszne, aby wasza dusza 

musiała później oczyszczać się w bólu z powodu waszych słabości. 

13 Grzesznicy płaczą, gdy słyszą te słowa, i pytają mnie, co powinni zrobić, aby zmyć swoje plamy w 

tym życiu. Na to ja im odpowiadam: Czyńcie dzieła miłosierdzia wśród waszych braci; wasz świat jest 
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odpowiednim polem do siania miłosierdzia. Zamieszkują ją miliony serc cierpiących na różne sposoby, 

domy w nędzy, mężczyźni i kobiety zdeprawowani w nałogach. Jest to świat, w którym pełno jest miejsc 

pokuty, szpitali, więzień, pól bitewnych. Przebaczajcie, przebaczajcie wiele w swoim życiu, zrozumcie, że 

przebaczenie rodzi się z miłości. Kto Mnie prawdziwie miłuje, musi miłować bliźniego, bo jest dzieckiem 

Moim, i powinien mu przebaczyć, ilekroć się na niego obrazi. Pamiętaj, że pierwsze Moje słowa, gdy 

wisiałem na krzyżu, były wstawiennictwem i przebaczeniem dla tych, którzy Mnie ukrzyżowali. 

14 Na każdym miejscu i w każdej rodzinie postawię dziecko światłości, aby torowało drogę innym; 

ale nie tylko na ziemi, lecz także w życiu duchowym, aby oczyszczało i czyniło przejezdną drogę przed 

swoimi braćmi. 

15 Wielu przychodzi, aby usłyszeć Moje słowo, ale tylko Ja wiem, jaki duch jest ukryty w każdym 

ciele. Niektórzy słuchają mnie z zimnym sercem, inni z powątpiewaniem, lecz jest wielu, którzy drżą z 

miłości i rozkoszy, gdy odczuwają Moją Boską Duchową Moc, podczas gdy innych dręczą wyrzuty 

sumienia, których nie rozumie ich materialna natura. Wielu bowiem z nich wołało wtedy do Piłata: 

"Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!". Ale dziś szlochają, a w swoim bólu mogliby ze łzami w oczach wołać: "Nie 

krzyżujcie Go, to Boski Mistrz!". 

16 Wiele razy mówiłem ci, że ty i oni jesteście tacy sami. Przyjdź, aby na nowo skosztować wina i 

spożyć chleb z Mojego stołu. Jedzcie z Baranka, to jest nasienie życia. Pójdźcie, głodni, spragnieni, 

pokalani, wzmocnijcie się i nasyćcie się, bo potem powiem wam: Weźcie krzyż swój i chodźcie za Mną. 

Przy moim stole w tym czasie zarówno mężczyzna, jak i kobieta będą apostołami; przy tym stole położę 

waszego ducha. 

17 To kobiety dzierżyły wysoko sztandar spirytystów w tych czasach, one pozostawiły ślad apostoła 

na drodze, który przestrzega z gorliwością prawa Pańskiego. W Moim nowym apostolstwie kobieta będzie 

obok mężczyzny i nie będzie (określonego) wieku, aby Mi służyć: będzie to czynił zarówno dorosły, jak i 

dziecko lub starzec, młoda dziewczyna, jak i matka. Powtarzam ci bowiem raz jeszcze, że szukam twego 

ducha, który już dawno zostawił za sobą swoje dzieciństwo. Nie będzie dwunastu sług, jak w Drugiej 

Erze, teraz będzie sto czterdzieści cztery tysiące, po dwanaście tysięcy z każdego plemienia. Są oni 

rozproszeni wśród ludzkości, ale Moja miłość naznaczyła ich i duchowo są zjednoczeni, chociaż niektórzy 

żyją na tym świecie, a inni w sferze duchowej. Spośród tych, którzy żyją na ziemi, niektórzy mówią 

jednym językiem, a inni innym. 

Języki. Jednak nikt nie zbłądzi z drogi swego przeznaczenia, bo prowadzi ich światło Mojego Ducha 

Świętego. Znam pień tego drzewa, jego gałęzie i liście, a to drzewo ma za zadanie zapewnić cień dla 

ludzkości. 

18 Mój Duch daje wam Swoje objawienia w wypełnieniu obietnic z czasów minionych. Zaprawdę 

powiadam wam, żyjecie już w czasach, które zostały wam zapowiedziane. Obiecałem ci, że wrócę, i oto 

jestem. Dałem wam poznać znaki, które miały się wydarzyć przed Moim przyjściem, i co będzie wśród 

was w czasie Mojej obecności, i zobaczcie, jak wszystko się spełniło. Obietnica Mojego przyjścia 

pozostała żywa w waszym duchu i czekaliście na Mnie. Ale biczowani przez utrapienia, byliście bliscy 

osłabienia; ale dzisiaj, ponieważ jestem z wami i słuchacie Mnie, proszę was: kiedy uczynisz Moje 

cierpienia swoimi? Kiedy będziesz prawdziwie kochał i cierpiał ze względu na zadanie, któremu Jezus 

poświęcił swoje życie? 

19 Ludzie, Moje Słowo sprawia, że wasze serca drżą, a z waszych oczu płyną łzy, kiedy 

przypominacie sobie, że Ten, który tak bardzo was umiłował, zakończył swoje życie na krzyżu. Pamiętasz 

mnie wykrwawiającego się na śmierć na krzyżu i wtedy twój duch jest wstrząśnięty. Ale wiedz, ludzkości, 

że nawet jeśli fizyczny ból Jezusa był okrutny, to był on tylko słabym odbiciem bólu Boskiego Ducha. 

20 Dziś ofiaruję wam chleb Mojego Słowa, chleb nie mieszany z zakwasem, ani nie zdobyty w pocie 

czoła. Eliasz otworzył drzwi domu, abyś mógł wejść i usiąść przy stole Pana w Trzeciej Erze, i 

pobłogosławił twoją drogę, abyś mógł wejść w obecność Mistrza. 

21 Ci, którzy uważali się za splamionych i niegodnych, by stanąć przede Mną, czują się dziś czyści, a 

to dlatego, że Moja Krew nie przestała płynąć, że Moje rany jeszcze się nie zamknęły i za każdym razem, 

gdy ludzie zbłądzą lub popadną w grzech, ofiara na Krzyżu, samotność i ciemność ludzi jest obecna w 

Moim duchu. 



U 69 

91 

22 Nawet z duchowego stołu tego czasu powstanie zły uczeń, aby ukryć swoją zdradę i skruchę, i 

jeszcze dziś uczniowie zadadzą Mi to pytanie: "Kto to jest, Mistrzu?". 

23 W tym czasie po raz ostatni jadłem posiłek, otoczony tylko Moimi apostołami, a co Chrystus do 

nich mówił, tylko oni słyszeli. Dzisiaj spożywam duchowy posiłek z Moimi nowymi apostołami, których 

jest wielu, i wśród nich odkrywam faryzeusza, obłudnika, zdrajcę. Wśród tej rzeszy pojawiają się 

mężczyźni i kobiety z różnych wspólnot religijnych, aby zgłębiać to Słowo i te manifestacje, a następnie 

oceniać je na podstawie tego, co wiedzą, i móc powiedzieć, czy jest to prawda. Wszystkich was posyłam, 

abyście byli świadkami tego przesłania duchowej mądrości, które wam daję. Jest to Trzeci Testament, 

który tylko Duch Prawdy mógł wam objawić. 

24 Rozważmy: Izraelici według ciała zachowują prawo Mojżesza i słowo proroków; chrześcijanie 

zjednoczyli prawo Mojżesza i słowo Chrystusa w jednym prawie. Co więc jest dziwnego w tym 

spirytualistycznym ludzie łączącym te dwa Testamenty z objawieniami Ducha Świętego? To jest 

doskonała arka przymierza: tu jest prawo Mojżesza, miłość Chrystusa i mądrość Pocieszyciela obiecana na 

ten czas. 

25 Ludzie, wy, którzy kierujecie umysły ludzkie na drogi religii: otwórzcie oczy na to światło, 

kontemplujcie ten lud, który wyrwał się z pragnieniem miłości, wołając o sprawiedliwość i prosząc o 

światło. Jest to tylko bardzo mała część ludzi, którzy powstają jako jeden człowiek, i są w poszukiwaniu 

Chrystusa, Jego prawdy, i Jego obietnicy. Zwróćcie uwagę na to, że człowiek zwraca się ku temu, co 

wieczne, ku temu, co duchowe! Albo czy to możliwe, że choć macie oczy, to nie widzicie? Ja wszystko 

wiem i wszystko widzę, dlatego przyszedłem jak złodziej w nocy, aby zaskoczyć was we śnie i obudzić 

was do światła nowego dnia. 

26 Przez długi czas nauczałem ten lud i objawiałem mu nauki, które ludzie przed nim ukrywali. 

Objawiłem im również to, co dla nich zachowałem, ale nie powiedziałem im jeszcze wszystkiego, ani nie 

dam się poznać w tej formie aż do 1950 roku. Ci, którzy nie słyszeli Moich nauk, otrzymają Moje 

przesłanie poprzez książkę napisaną przez Moje "złote pióra". 

27 Po Moim odejściu wielu powstanie przeciwko ludziom, przeciwko Mojej nauce. Morza będą 

przekraczane przez tych, którzy chcieliby walczyć i prześladować Moje sługi. Lecz któż mógłby stłumić 

światło Boskiego Mistrza? Kto mógłby zatrzymać ewolucję ducha lub cofnąć czas? Jeśli ludzie w Drugiej 

Erze wierzyli, że jeśli zabili Chrystusa na krzyżu, Jego nauka umrze, oni tylko podpisał wyrok z własną 

ręką, dla Chrystusa podbił wszystko na krzyżu z Jego nieskończonej miłości. Prawda, podobnie jak 

światło, zawsze zwycięża ciemność, niezależnie od tego, jak ciemna by ona nie była. 

28 Mój Duch daje wam ziarno do zasiewu na polach, którymi są dusze ludzi, którzy stali się płodni 

przez ból i walkę, czekając tylko na przyjście Siewcy. Wkrótce Moje imię i Moja nauka będą na nowo na 

wszystkich ustach. 

29 Aby dać wam lekcję miłości, obmywam wam nogi, umiłowani uczniowie, abyście mogli 

zjednoczyć nauki, których wam udzieliłem w tym czasie, z tymi, które wam objawiłem w czasach 

minionych. Pragnę - gdy nadejdzie rok 1950, ostatni rok Mojego Słowa wśród was - aby wtedy ci, którzy 

dziś są jeszcze "dziećmi", stali się uczniami. Dziś jeszcze słuchacie mnie z radością, ale co będzie, gdy 

będziecie mnie słuchać, wiedząc, że po raz ostatni? - Przypominam wam o próbach Drugiej Ery, lecz 

mówię do was nowymi słowami, poprzez organ umysłu człowieka, gdyż gdybym mówił do was 

bezpośrednio, nie bylibyście w stanie wytrzymać siły Mojego Słowa, ani intensywności jego światła, ani 

majestatu Mojej Obecności. 

30 Dlatego przyszedłem do was jako człowiek, a nawet Janowi po ukrzyżowaniu objawiłem się w 

symbolicznych obrazach, aby mógł zrozumieć moje objawienia. Zaprawdę powiadam wam, pracuję nad 

wami po to, żebyście mogli otrzymać przejawienie z ducha do ducha, bezpośrednie połączenie z Moją 

Boskością. Po 1950 roku nie będziecie mnie już słyszeć w tej formie, ale będziecie odczuwać moją 

obecność, ponieważ wasze duchowe wzniesienie będzie większe i wtedy wejdziecie w pełni w czas 

duchowej komunii. A kiedy jedność i braterstwo wprowadzą się do was, będzie to czas wielkich cudów, 

czas, kiedy Mój głos będzie słyszany przez ludzi. Potem przyjdzie walka i prześladowania, drzwi tych 

domów spotkań będą zamknięte, wasze domy będą zniesławione. Zostaniecie nazwani czarownikami, 

wasi krewni wyprą się was, a niektórzy z was zostaną uwięzieni za obronę Mojej Sprawy. Ale Ja będę z 
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wami, abyście nie byli przygnębieni, bo Ja jestem Życiem, a jeśli Ja jestem w was, któż będzie mógł 

walczyć z Życiem wiecznym? 

31 Bądźcie czujni, uczniowie, bo gdy wasz głos obudzi tych, którzy dziś jeszcze śpią, przyjdą z sekt i 

denominacji, by powiedzieć wam, że to, co posiadacie, jest fałszywe, że oni posiadają Arkę Przymierza i 

wypełnienie obietnic, a także zawartość siedmiu pieczęci. I jeśli nie wiecie, jak walczyć bronią, którą wam 

dałem, a która jest bronią miłości i mądrości, będzie wiele zamieszania wśród ludzkości, a ludzie, 

pragnący prawdy i spragnieni światła, pójdą tam, gdzie są wezwani, i mogą przegapić drogę. 

32 Wy, którym zlecono prowadzenie i kierowanie tym ludem, dajcie przykład braterstwa, jednocząc 

się w duchu za przykładem Jezusa, Mojżesza i Eliasza, którzy ukazali się zjednoczeni podczas 

przemienienia na górze Tabor. 

33 Uczniowie, uczyłem was w tym czasie nie tylko przez Słowo, lecz także przez Moje 

dobrodziejstwa, którymi was nieustannie obficie obdarzam. Czasy symboli się skończyły, dzisiaj będziecie 

wierzyć we Mnie bez symboli, będziecie Mnie kochać i rozumieć, a nawet teraz symbole w Moim Słowie 

stają się coraz mniejsze, ponieważ teraz jesteście w stanie pojąć Moje pouczenia, zgłębić je i zastosować 

w praktyce w waszych dziełach miłości. 

34 Jeśli uważasz, że Jezus, ponieważ był Synem Bożym, nie czuł bólu, jesteś w błędzie. Jeśli 

wierzysz, że jestem wolny od bólu, ponieważ przychodzę dzisiaj w Duchu, jesteś również w błędzie. Jeśli 

myślicie, że ponieważ wiem, że na końcu wszyscy będziecie ze mną, to nie cierpię dzisiaj, to również nie 

macie racji. Zaprawdę powiadam wam, nie ma innej istoty bardziej wrażliwej niż Boski Duch. - Pytam 

cię: Kto dał czucie wszystkim istotom? Co dobrego możesz uczynić, co nie przynosi Mi radości? I cóż 

złego możesz uczynić, co nie jest jak rana dla Mojej wrażliwości? Oto dlaczego mówię wam, że ludzkość 

ukrzyżowała mnie na nowo. Kiedyż będę zdjęty z krzyża mego i uwolniony od korony cierniowej? 

35 Dziś będziecie wspominać Wieczerzę Jezusa przez duchowy chleb, który wam dałem w każdym 

czasie. Dałem wam wspaniałe przykłady nauczania: manna na pustyni w Pierwszej Erze, cud ryby w 

Drugiej Erze. Chleb, który pobłogosławiłem i rozdałem przy Moim stole, przedstawiciel Boskości, był 

lekcją, którą dałem twojemu duchowi, aby zrozumiał Moją miłość. Dziś nie przynoszę chleba 

materialnego, który mówi do was o niebiańskich naukach. Czas symboli się skończył. Dziś daję wam 

tylko Moje Słowo, w którym mówię wam, że to objawienie nie jest najwyższym, jakie poznacie, ani to, co 

mówię wam przez tego pośrednika, nie jest wszystkim, co mam wam do powiedzenia. 

36 Umiłowany ludu, pamiętaj i rozważaj w tych godzinach wszystko, co uczyniłem tej nocy, która 

była ostatnią, jaką spędziłem wśród was jako człowiek, a także wszystko to, co powiedziałem ci w tych 

chwilach, kiedy mówiłem ci w Moim nauczaniu: Witajcie, uczniowie Trzeciej Ery, których zgromadziłem, 

powodując, że przybyliście z różnych stron ziemi. Zebrałem was, abyście utworzyli nowe karawany 

Izraela, przechodząc przez pustynię, która rozciąga się przed waszym wzrokiem, i tam otrzymacie nowe 

pouczenia Pana. 

37 Widzę, że niektórzy nie byli w stanie uwolnić się od bałwochwalstwa, pomimo nauk i prób, przez 

które przeszli. Rozpoznajcie, jak oczyściłem drogę do waszego rozwoju w górę, abyście mogli nią 

kroczyć. Nie pozwól jednak, by zwątpienie wtargnęło jak chmura, która nie pozwala twemu duchowi 

ujrzeć Mojego światła. 

38 Zauważyliście, że w tym czasie jesteście wolni od pokus ludzkich i że dałem wam tylko to, co 

niezbędne do życia, a ja wam mówię: Nie bądźcie żądni zbytecznych rzeczy. 

39 Znalazłeś palmę na pustyni i źródło z krystalicznie czystą wodą. To nie było udawanie, to nie była 

iluzja, to była rzeczywistość. Gałęzie i cień palmy to Moja duchowa obecność, jej owocem jest Moje 

słowo, źródłem jest miłość i mądrość, którą wlałem w twoje serce. 

40 Ten, kto uważnie mnie słuchał, nauczył się tym razem słyszeć głos sumienia, osądzać samego 

siebie, uznać swoje dzieło i wziąć na siebie ból, który sam spowodował. Następnie Duch objawia głębokie 

nauki ciału, aby przekonać je, że musi być łagodne i oddane w swoich próbach. Kto dojdzie do tych 

głębokich kontemplacji, nie będzie się sprzeciwiał Moim Boskim Przykazaniom. 

41 Tak jak w Drugiej Erze, Moje Słowo nie ukrywa się przed nikim, pozwalam mu dotrzeć do 

niewiedzących, rozumiejących, tych, którzy są czystego serca, i grzeszników, szczerych i obłudników. 

Niebiański dzwonek zabrzmiał dla wszystkich. Gdyby ta ludzkość, która w swej większości piła ze źródła 

Nauki, której nauczałem was jako Chrystus, była czujna i rozmodlona, gdy dawałem jej znaki Mojego 
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nowego przyjścia - jakże wielka byłaby jej radość, gdy poczuła Moją Obecność. Konieczne było, abym 

posłał wam człowieka, który udzieliłby wam Mojego przesłania w 1866 roku, a przez jego usta Eliasz 

ogłosił wam nowe czasy. Od tego czasu palma ta coraz bardziej rozprzestrzenia swoje liście, Moje Słowo 

dociera do nowych regionów, powodując odejście zapieczętowanych i nauczając tłumy. Ci, którzy słuchali 

mnie z łagodnością i szli za mną drogą swojego rozwoju duchowego, nie odczuwali już zmęczenia w 

drodze, ani głodu i pragnienia. Doświadczyli niewdzięczności, drwiny, pogardy i obojętności wzdłuż niej. 

Ale nic ich nie powstrzymało, ponieważ ich ideał znajduje swoje spełnienie na końcu drogi, a wiedzą, że 

ten cel nie znajduje się na ziemi. 

42 Tylko ci, którzy przygotują się z tą łagodnością i duchowością, osiągną władzę uwalniania od bólu 

tego, kto cierpi; kto bowiem jest pełen próżności lub źle korzysta ze swoich darów, traci tę łaskę. 

43 Nie narzucajcie Mojej nauki nikomu pod jakimś imieniem, ale podnieście tego, który upadł, i 

powiedzcie mu, żeby uwierzył we Mnie. Kto mógłby ci przeszkodzić w czynieniu dobra bliźniemu? 

44 Nie myślcie więcej o ziemskich wygodach, abyście przygotowali się do wypełnienia waszego 

zadania i pomyśleli o tych rzeszach ludzi, którzy wyruszą w poszukiwaniu ratunkowej arki miłości, którą 

jest moja nauka, i którzy muszą spotkać wasze serca na tej drodze. 

45 Kiedy na nowo pojawią się apostołowie Mojej Sprawy, jak ci, którzy szli za Mną w Drugiej Erze? 

Z jak wielką wiarą, miłością i wytrwałością bronili Mojej prawdy! Chętnie dokonalibyście tych dzieł i 

tych cudów, ale zaprawdę powiadam wam, że moglibyście to uczynić, gdyby wasza wiara była tak wielka 

jak ich. Bądźcie ludźmi wiary, a będziecie czynić cuda, nawet jeśli jesteście potrzebujący w sensie 

materialnym. Słuchajcie Mnie i zgłębiajcie Moje Słowo, bo inaczej pozwoliliście Mi tylko mówić w 

pustkę. 

46 Bądź pokorny, rozpoznaj jak Jezus kłaniał się przed swoimi uczniami, aby umyć im nogi. Czyńcie 

takie dzieła dla waszych braci, a słusznie będziecie mogli nazywać się moimi uczniami. 

47 Jak mało jest tych, którzy oglądali i pamiętali dzień, w którym Jezus umarł na krzyżu. Lecz 

zaprawdę powiadam wam, gdy myślicie o śmierci Mistrza, pamiętajcie, że ta chwila nadchodzi dla 

każdego z was. Ja nie musiałem obawiać się śmierci, bo jestem Życiem, lecz wy musicie się troszczyć o to, 

by wypełnić swoją misję przygotowani i wyposażeni wewnętrznie. 

48 Niech nikt nie czuje się nieistotny i żałosny, bo nie znasz swojego daru mowy, ani bogactwa 

swojego serca, aby kochać swoich braci. 

49 Płaczecie nad haniebną śmiercią, jaką daliście waszemu Panu na Kalwarii, a nie zdajecie sobie 

sprawy, że w tym czasie na nowo Mnie ranicie i szydzicie z Mojego Słowa. Ale Ja ślubowałem, że zbawię 

wszystkie Moje dzieci i Moja Wola się spełni. Jeśli Moja krew przelana w tym czasie nie wystarczy dla tej 

ludzkości, wezmę krzyż duchowy, aby dać się na nim ukrzyżować i rozsiewać iskry światła, które dotrą do 

dusz poprzez sumienia ludzi. 

50 Biada tym, którzy w tym czasie, przez swoje niewierności i nieposłuszeństwo, dają zły przykład 

dzieciom, które posłałem z misją duchową (na ziemię)! Czy będziecie jak tłumy, które krzycząc i szydząc, 

prowadziły Jezusa na Golgotę, siejąc przerażenie w sercach dzieci, które nie potrafiły wytłumaczyć, 

dlaczego torturują i zabijają człowieka, który jedynie udzielał błogosławieństw. 

51 Za każdym razem, gdy Jezus upadał, ci niewinni płakali. Ale zaprawdę, powiadam wam, płacz ich 

był bardziej z ducha niż z ciała. Ilu z nich poszło później za Mną i pokochało Mnie, nie mogąc wymazać 

ze swoich serc pamięci o tym, czego świadkami były ich niewinne oczy. 

52 Nadszedł czas, abyś zastanowił się nad tym, co do ciebie mówię. Niech ludzie mnie usłyszą, niech 

chorzy pierwsi wejdą w moją obecność. Módlcie się za nieobecnych chorych i odwiedzajcie tych, którzy 

są w instytucjach. Pamiętajmy, że w Drugiej Erze wielu trędowatych mieszkało poza bramami miasta i 

choć wiedzieli, że Jezus uzdrawia chorych, pogodzili się z tym, że dźwięk Jego głosu słyszą tylko z 

daleka, bo mówili sobie: "Jakże przyjdziemy do Mistrza, skoro tłumy nas przeganiają?". Następnie Jezus 

nagrodził ich wiarę w obliczu ludzkiej obojętności i egoizmu, oczyszczając ich ciała ze zła, które ich 

dręczyło. 

53 Nie męczcie się słuchaniem Mnie w tym czasie, bo ci, którzy usłyszą Moje ostatnie słowo w 1950 

roku, otrzymają je w swoim duchu jako symbol ostatniej kropli krwi, która spłynęła z Mojego ciała na 

krzyżu. 
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54 Zapomnieliście o prawie i czekaliście, aż siły natury przypomną wam o Mojej sprawiedliwości: 

huragany, wylewające cieki wodne, trzęsienia ziemi, susze, powodzie to wezwania, które was budzą i 

mówią wam o Mojej sprawiedliwości. 

55 Jaki inny owoc może mi ofiarować ludzkość w tym czasie niż niezgoda i materializm? Ten lud, 

który od lat słucha Mojej nauki, również nie może ofiarować Mi miłego żniwa. 

56 Nikt nie ucieka przed Moją sprawiedliwością. Osądzam żywych i umarłych. Lecz zaprawdę 

powiadam wam, jeśli nie podniesiecie się i nie będziecie praktykować Mojej Nauki prawdziwie i głośno, 

sprawiedliwość ludzka was osądzi. - Jak bardzo ta ludzkość się zbezcześciła! Krew Baranka wskazała 

ludziom drogę do ewolucji duszy, po której muszą kroczyć, aby zadośćuczynić za popełnione 

przestępstwa; ale ufając w tę Boską Krew, zgrzeszyliście na nowo. Świat wziął was w niewolę, ale Ja teraz 

odzyskuję od was to, co należy do Mnie. 

57 Usunę chwasty, które są rośliną trującą, i ponownie zasieję złote ziarno pszenicy, a te pola, które 

od dawna były jałowe, będą owocne i urodzajne. 

58 Od najdawniejszych czasów wiedzieliście przez Mojego proroka Jana, że nadejdzie czas, gdy ujrzy 

Mnie każde oko; ten czas macie przed oczami. W tym czasie duch człowieka otworzy swoje oczy na 

światło prawdy i ujrzy mnie. Będzie rozumiał Moje słowo i czuł Moją obecność. Z kamieni nie tylko 

wytryśnie woda, ale i wykiełkują kwiaty. 

59 Dziś wierzycie, że Moja sprawiedliwość karze was, wyzwalając siły natury, aby siać nieszczęście, 

smutek i głód. Niemniej jednak, pewnego dnia zrozumiecie, że to wasze uczynki spowodowały, że to 

nieszczęście, ten wyrok, spadł na was. Dowiecie się również, że wasze zasługi, wasza wiara i modlitwa 

mogą uspokoić siły natury. Czy nie słyszeliście, że Ja daję Moim dzieciom władzę nad siłami natury, gdy 

naznaczam je duchowo? Nie może was to zadziwić, jeśli pamiętacie, że pierwszemu człowiekowi dałem 

władzę nad stworzeniem ziemi. Z tego powodu mówię wam czasem, że człowiek jeszcze nie odkrył siebie 

i dlatego nie zna siebie. 

60 Ja jestem Królem Wszechświata, człowiek tu na ziemi jest księciem, bo jest Moim dzieckiem. Czy 

człowiek wiedział, jak dobrze wykorzystać moc wszystkich swoich zdolności? Zaprawdę powiadam wam, 

zaparł się swego Ojca i uczynił się królem, aby pełnić Jego wolę na świecie. 

Lecz ten, kto nie jednoczy swej woli z Moją i postępuje poza Boskimi prawami, stwarza sobie warunki, 

aby one go osądziły. To nazywacie karą, a na koniec nazywacie mnie niesprawiedliwym Ojcem. 

61 W tej Trzeciej Erze wiele dusz ujrzy Moje światło, a oświetlając sobie nim drogę, nie zbłądzą już 

więcej. Raczej, będą patrzeć wstecz na ich przeszłości, aby zobaczyć wszystkie swoje błędy i żałować ich. 

Nie będą już szukać ludzkiej chwały, lecz tylko nieśmiertelności duszy. 

62 Ludzie wejdą na szczyt góry, a stamtąd zobaczą obraz ziemi obiecanej, Nowej Jerozolimy, która 

czeka na ciebie jako najwyższa nagroda w wieczności. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 70  
1 Jestem skarbnicą mądrości, której ludzkość do tej pory nie potrafiła zgłębić. Dałem wam klucz do 

uduchowienia, abyście mogli otworzyć nim skrzynię i rozpoznać, co mam dla was w zanadrzu. 

2 Jeśli któreś z Moich dzieci uważa się za niegodne lub czuje się niezdolne do otwarcia drzwi do 

Mojej miłości, mówię wam w prawdzie, że wszystkie Moje dzieci są godne Mojej miłości. Wszyscy 

posiadacie klucz do otwarcia tych drzwi. Nie traćcie go, abyście nie poszli za plemieniem Judy, które w 

tym życiu błąka się i wędruje niespokojnie po ziemi. 

3 Nie będę was widział ani jako bogatych, ani jako żebraków, ale jako pielgrzymów, w których 

torbach z zaopatrzeniem nigdy nie brakuje żywności dla nich samych i dla głodnych, których spotykają na 

swej drodze. 

4 Chcę, abyście znali drogi, abyście umieli rozróżniać różne "drzewa" i abyście w każdym 

napotkanym wędrowcu rozpoznawali swojego brata, abyście na pytanie: "Dokąd idziesz?" odpowiadali 

szczerze i stanowczo, zawsze mówiąc Moją prawdę. 

5 W ten sposób będziecie jak wędrowiec, który ufa w jutro, który idzie wolny od trosk o siebie i 

może myśleć o innych; uczę was bowiem odczuwać ból bliźniego i łagodzić go kroplą balsamu, którego 

wam udzielam, abyście mogli wspomagać nim waszych braci. 

6 Jak bardzo musiałem oczyszczać wasze dusze w każdym czasie! Czy myślisz, że pozwoliłbym ci 

się splugawić, abyś w tym stanie zaczął głosić Moją naukę? 

7 Wyposażam was, abyście byli silnym Izraelem wśród ludzi. 

8 Gdy usłyszałeś Moje słowo, zadrżał twój duch, przypominając sobie, że wcześniej słyszał ten głos, 

i pyta siebie: Gdzie on był? A ja wam mówię: Było to na pustyni, na górach i nad brzegami rzek Judei, z 

ust Jezusa z Nazaretu, w którego zwątpiliście, choć uznaliście, że w Jego słowie jest Boska siła, miłość i 

moc, która daje wam życie, zdrowie i pokój. 

9 Zmartwychwstałeś w tym czasie i duch twój usłyszał jeszcze raz Moją naukę, serce twoje zadrżało 

na dźwięk tego głosu, który już zna. Słowo moje jest proste i pokorne, ale nie kontemplujcie tylko koloru 

owocu, jedzcie go, abyście mogli w nim odkryć jego nasienie. To będzie to ziarno, które jutro będziecie 

uprawiać. Jeśli dobrze się nim zaopiekujesz, przyniesie ci dobre owoce. Wtedy będziecie wiedzieli, że 

drzewo, z którego pochodzi, nosiło w sobie miłość waszego Ojca. 

10 Zdobądźcie zasługi, abyście mogli osiągnąć miejsce, które należy do was, a które nie jest na 

tronach ani w pałacach ziemskich, ani nie jest z chwałą świata, z pochlebstwami czy ziemskimi 

zaszczytami. Wasze miejsce tu na ziemi jest w walce o pokój i dobro, a w zaświatach będzie z Moją 

miłością. 

11 To tutaj nie jest ziemia obiecana, nie znacie jeszcze tego domu obiecanego waszemu duchowi, nie 

ma też w waszym duchu palącego pragnienia, aby tam dotrzeć z powodu waszego ziemskiego uwięzienia. 

12 Wszystkim ludziom różnych wyznań i religii mówię, że nie wiedzieli, jak zdegradować bogactwa 

materialne na ich miejsce, tylko umieścić te duchowe na należnym im miejscu. Gdyby ludzie wypełniali 

Moje prawa, widzieliby już stąd odbicie Ziemi Obiecanej i słyszeliby dźwięk głosów jej mieszkańców. 

13 Twierdzicie, że wierzycie w Moje istnienie i macie wiarę w Moją Boskość; mówicie też, że Moja 

wola niech się stanie. Ale zaprawdę powiadam wam: Jakże mała jest wasza wiara i uległość wobec tego, 

co Ja nakazuję! Lecz Ja wzbudzam w was prawdziwą wiarę, abyście byli mocni na drodze, którą wam 

przygotowałem. 

14 Pracujcie nad sobą, nie czekajcie na śmierć, która was dopadnie nieprzygotowanych. Co 

przygotowałeś na czas, kiedy powrócisz do życia duchowego? Czy chcesz być zaskoczony, gdy jesteś 

jeszcze związany łańcuchami materii, namiętności, dóbr ziemskich? Czy chcesz wejść w zaświaty z 

zamkniętymi oczami, nie znajdując drogi, zabierając ze sobą zmęczenie tego życia odciśnięte w duszy? 

Przygotujcie się, uczniowie, a nie będziecie się bać nadejścia śmierci fizycznej. 

15 Nie wzdychajcie, bo musicie opuścić tę dolinę ziemi, bo choć uznajecie, że istnieją w niej cuda i 

chwały, to mówię wam prawdę, że są one tylko odbiciem piękna Życia Duchowego. 

16 Jeśli się nie przebudzicie - co zrobicie, gdy znajdziecie się na początku nowej drogi, oświetlonej 

światłem, które wydaje się wam nieznane? 
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17 Odejdź z tego świata bez łez, nie pozostawiając bólu w sercach swoich bliskich. Odłączcie się, gdy 

nadejdzie moment, i pozostawcie na twarzy waszego ciała uśmiech pokoju, który mówi o wyzwoleniu 

waszej duszy. 

18 Śmierć waszego ciała nie oddziela was od istot, które zostały wam powierzone, ani nie zwalnia 

was z duchowej odpowiedzialności, jaką macie wobec tych, którzy byli waszymi rodzicami, rodzeństwem 

czy dziećmi. 

19 Zrozum, że dla miłości, dla obowiązku, dla wrażeń, jednym słowem dla duszy, śmierć nie istnieje. 

20 Ja przemówiłem do tych, którzy uważali się za umarłych, a oni powiedzieli do Mnie: "Kto 

przemówił do Mnie?". Dotknąłem ich, a oni zapytali Mnie: "Kto Mnie dotknął?". I usłyszeli głos mówiący 

do nich: "Ja jestem Tym, który wskrzesił Łazarza, tym samym, który powstał z martwych, aby dać wam 

życie duchowe." 

21 Moja nauka nigdy nie może doprowadzić cię do fanatyzmu, ani nie odciska na tobie przesądnych 

lub bałwochwalczych idei; przeciwnie, uwalnia twojego ducha z łańcuchów, które nałożyła na niego 

ludzkość. Moja droga jest wąska, ale kto po niej idzie, posiada i cieszy się prawdziwą wolnością. 

22 Nie chcę was zniewolić Moją nauką, bo w niej nie ma dogmatów, potępień, czy oskarżeń. Chcę, 

abyście przyszli do mnie z miłości, przez zasługę, przez wiarę, przez przekonanie. 

23 Pozwoliłem wam poznać wyznania, sekty i systemy doktrynalne, abyście, smakując owoców 

różnych drzew, umieli ocenić smak owoców, które wam ofiaruję. Ale pytam się ciebie: Czy nadal 

będziecie mogli pytać duchownych i księży, czy to prawda, że objawiam się przez ludzki organ umysłu? 

Dlaczego prosisz tych, którzy zapomnieli o Mojej obietnicy powrotu i którzy nawet nie przygotowują się 

na przyjęcie Mnie? Zaprawdę powiadam wam, nawet najbardziej nieświadomy z was zobaczy na własne 

oczy, że Ja jestem Tym, o którym mówię do was. Jeśli Moje słowo sprawi, że zadrży twój duch, jeśli 

obudzi się i zostanie głęboko poruszony, to będzie to dla ciebie dowodem, że jestem z tobą, bo tylko Ja 

mam władzę nad duchem. 

24 Ludzkie słowa mogą przyprawić o drżenie serca, lub zaimponować uczuciom i intelektowi. Ale 

jeśli jest coś, co sprawiło, że byliście głęboko poruszeni poza waszymi uczuciami, waszym sercem i 

waszym intelektem, to tym czymś był głos waszego Pana. 

25 Mówię wam, że ten, kto nie został głęboko poruszony, słysząc to słowo, może zaprzeczyć Mojej 

obecności, ale pozostanie ono wyciśnięte w jego duchu i przyjdzie czas, kiedy powie: Ten głos, który 

słyszałem, był głosem Pana. 

26 Aby pomóc wam dalej nieść wasz krzyż, rozdaję mannę, która karmi waszą duszę, przygotowuję 

wasze serca i czynię was Moimi sługami. 

27 Czasy się zmieniły, teraz uwalniam was od wszelkiego fanatyzmu i bałwochwalstwa, abyście 

ofiarowali mi tylko swoje uduchowienie. 

28 Wysyłam wezwanie do Moich wybranych w różnych rejonach i szukam ich na ich różnych 

drogach życia, aby wszyscy otrzymali duchowe znaczenie Mojego Słowa i doszli do jasnego i 

prawdziwego zrozumienia Mojej nauki oraz praktykowali ją w swoich dziełach miłości wśród braci. 

29 choć teraz jesteście małymi dziećmi, jutro będziecie uczniami, naśladując uczniów Drugiej Ery, i 

tak jak oni szli i świadczyli o Prawdzie, o Moich cudach i o Mojej Miłości, tak wy jutro musicie iść i 

świadczyć o Mojej Prawdzie 

30 Objawiłem wam cnoty, które macie praktykować, a dzięki darom, które wasz duch posiada od 

początku waszego stworzenia, macie dać się poznać wśród ludzi. Kształcę teraz Moich nowych 

robotników, którzy jutro będą siać to ziarno na całym świecie. Stopniowo wielkie rzesze przychodzą do 

Mojego Dzieła, przyciągnięte światłem Ducha Świętego, który w tej Trzeciej Erze rozsyła swoje 

promienie wśród wszystkich ludzi. 

31 Przyszedłem "na obłoku", aby przemówić do ludzkości, która, ponieważ jest uparta w swoim 

zepsuciu, nie odczuła Moich kroków ani Mojej obecności, ani nie zauważyła Mojej łączności z wami 

poprzez ludzki organ rozumu. Będę niestrudzony, aby obudzić ich z letargu, a zobaczycie, że stopniowo 

ludzie będą przychodzić z różnych ścieżek, aby zjednoczyć się z wami. Wielu nawróci się na spirytyzm, 

ponieważ teraz likwiduję fanatyzm i bałwochwalstwo, stagnację i zamieszanie ludzkości. 

32 To jest Trzecie Objawienie, zapowiedziane przeze mnie i proroków. Jest to czas, kiedy światło 

Szóstej Lampy oświetla ludzkość. Jest to obiecany czas, kiedy powinienem przyjść w promiennym 
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świetle, aby wypełnić Moje słowo. Przybyłem po to, żeby przekazać wam to samo duchowe i Boskie 

Prawo, co zawsze. 

33 Błogosławiony lud Izraela: W każdym czasie wybawiałem was z niewoli faraona i mówię do was: 

Jeśli nie chcecie być nadal niewolnikami, przyjdźcie do Mnie, bo dam wam siłę i władzę, aby zerwać 

wasze kajdany. Czy chcesz wspiąć się po drabinie nieba, która jest gotowa dla twojej duszy? Bądź więc 

wytrwała, studiuj i zgłębiaj Moje Słowo, abyś w końcu pojęła je w jego istocie i duchowości, abyś po 

drodze zdobyła zasługi, które doprowadzą cię do Mnie. 

34 Ktoś mówi do Mnie: "Ojcze, chcę być Twoim pracownikiem, chcę Ci służyć, chcę, aby mój duch 

był blisko Twojego Ducha, ale nie wiem, co mam robić, aby zasłużyć na Twoje przebaczenie." A ja 

odpowiadam temu sercu, które w ten sposób zwraca się do swego Ojca: Odnawiajcie się, porzucajcie 

stopniowo wasze stare przyzwyczajenia, wasze ziemskie przywiązanie, abyście mogli mnie zrozumieć i 

poznać swoją misję. Ale każdy, kto pragnie odnowy, musi przejść przez wiele prób, bo pokusa ściga was, 

a gdy widzi, że odwracacie duszę od złych dróg, musi wystawić was na straszną walkę, aby odwieść was 

od waszych postanowień, a jeśli okażecie się słabi, wykorzysta tę słabość i spróbuje was skłonić do 

powrotu do starych nawyków; ale nie jest Moją wolą, abyście pozwolili jej zwyciężyć. Chcę, żeby wasze 

kroki zawsze szły naprzód, żeby wasza wiara była mocna, a wasze postanowienie uduchowienia się było 

prawdziwe, na podstawie tego, czego się nauczyliście. 

35 Jeśli jesteście Izraelem, to tylko po to, byście nauczyli się kochać Mnie i oddawać Mi cześć z 

ducha do ducha, by zewnętrzne aspekty waszego uwielbienia Boga stawały się coraz mniejsze, aż 

dojdziecie do uduchowienia. Mój Duch z czasem uczyni was wolnymi od każdej złej interpretacji Mojego 

Dzieła. - Człowiek błędnie zinterpretował Moje nauki, Moje doktryny, Moje proroctwa, a Moją Wolą jest, 

aby Mój lud Izrael pojawił się z duchowymi darami i cudami, które uzyskuje poprzez swoje 

uduchowienie. 

36 Przedstawię was ludziom jako Moich sług, jako spirytualistów trynitarno-maryjnych Trzeciej Ery - 

spirytualistów, bo macie być bardziej duchem niż materią; trynitarnych, bo otrzymaliście Moje 

Objawienie w trzech czasach; maryjnych, bo kochacie Maryję, waszą uniwersalną Matkę, która czuwa nad 

wami, abyście nie rozpaczali na drodze życia. 

37 To przejawianie się poprzez ludzki organ intelektu dobiegnie końca, lecz potem powinniście 

szukać Mnie z ducha do ducha, by otrzymać Moje wskazówki. Dlatego żądam od was odnowy, żebyście 

mogli osiągnąć to uduchowienie. Będę nadal uczył was łączyć się z Moim Duchem i zostaniecie ożywieni, 

gdy osiągniecie tę formę komunii godną każdego, kto nazywa siebie spirytystą trynitarno-maryjnym. 

38 Bądźcie odważni i brońcie się we wszystkich próbach przez waszą modlitwę. Za waszą 

wytrwałość i wolę walki nadal będą na was spływać moje duchowe dobrodziejstwa. Nie będziecie sami, 

Mój duchowy świat będzie tam, by dać wam ochronę, poprowadzić was i stanąć przy was w waszej walce. 

39 Ja jestem światłem, które zaprasza was do zapalenia waszej lampy ze Mną, abyście mogli 

rozświetlić waszego ducha i odkryć w nim Moją Obecność. Od dnia, w którym będziecie umieli 

przeniknąć samych siebie, łatwo wam będzie dotrzeć do serca waszych braci. 

40 Na Moje słowo "pierwsi" płaczą, a "ostatni" się radują. - Dlaczego? - Ponieważ "pierwsi" stają się 

coraz bardziej zmęczeni i noszą ze sobą coraz więcej ran, choć muszę wam powiedzieć, że to oni czynią 

swój krzyż ciężkim, a kielich gorzkim, który piją w ramach pokuty. Zawsze bowiem udzielałem im Mojej 

pomocy w ich wędrówce, aby droga życia była znośna, a ich kroki mocne. 

41 Ani na chwilę nie opuściłaś Mojej pomocy; Moje Słowo nie przestało dawać o sobie znać. Nigdy 

nie zostawiłem was samych w waszych próbach; nawet do waszego łoża choroby zstąpił mój duchowy 

świat, gdy ból was przygniótł, a jego pomocy i rady nie brakowało wam, abyście mogli pomagać 

potrzebującym, którzy dzień po dniu przychodzą do waszych drzwi. Dary intuicji, inspiracji i duchowej 

wizji przebudziły się w twojej istocie i oświetliły twoją ścieżkę. Byłem z wami w waszym codziennym 

ludzkim życiu, nie brakowało wam chleba powszedniego na waszym stole. A jednak, gdy dałem wam tyle 

dowodów Mojej miłości i zachowania pokoju dla waszego narodu, gdy świat zamienia się w stos 

nienawiści i namiętności, wy jeszcze narzekacie na ciężar waszego krzyża? O uczniowie Trzeciej Ery, nie 

zapominajcie, że krzyż, który kiedyś świat na Mnie położył, składał się z ciemności, niewdzięczności, 

szyderstwa i pogardy, a Ja go przyjąłem, bo to Moje dzieci na Mnie go położyły! W przeciwieństwie do 



U 70 

98 

tego, rozważcie krzyż, który wam powierzyłem: Jakże jest to pocieszające i łatwe, gdy wiesz, jak znosić to 

z miłością! 

42 Konieczne jest, abyście znali swoje pochodzenie i cel, do którego prowadzą wasze kroki, abyście 

mogli z miłością przyjąć swoje przeznaczenie i objąć swój krzyż aż do śmierci, jak to uczynił Chrystus, 

wasz Mistrz. 

43 Przybyłem w tym czasie, by mówić wam o waszym pochodzeniu, waszej misji i celu, który czeka 

na was w wieczności ducha. Kto nie zrozumiał Mojego słowa i czuje się słaby po wysłuchaniu Mojej 

nauki, nie karmił i nie wzmacniał swego ducha, ten zawsze pożądał dóbr należących do świata, które 

nigdy nie są niezbędne w waszym życiu i są wam dane na dodatek. Dlaczego pozwalacie się kusić przez 

świat? Musicie nauczyć się wznosić ponad ziemskie perypetie, bo w wielu przypadkach są to tylko 

drobiazgi, nieszczęścia, do których przywiązujecie zbyt wielką wagę. Gdybyście dbali o dobra ducha tak, 

jak dbacie o dobra materialne, niczego by wam nie brakowało, a wasz rozwój byłby wielki. 

44 Zapomnijcie o swojej przeszłości, unikajcie wszystkich błędów, które towarzyszyły wam przez 

długi czas, a wtedy stopniowo doświadczycie absolutnej zmiany w waszej istocie, ponieważ 

rozpoczęliście swoje wznoszenie się do uduchowienia. 

45 Zrozumcie, że oferuję wam godne miejsce, zarówno tu na ziemi, dopóki na niej żyjecie, jak i w 

zaświatach, gdy zamieszkacie w królestwie duchowym. 

46 Na co czekasz, aby zrobić decydujący krok? Proście, proście, abyście mogli otrzymać. 

47 Weźcie Moje ziarno miłości do waszego serca i zacznijcie je pielęgnować, nie zaniedbując go 

nigdy, a ono wkrótce wyda wam owoc, który będzie wam służył jako pokarm w waszej wędrówce. 

48 Rozmawiajcie ze sobą, biorąc Moje Słowo za przedmiot rozmowy, ale zawsze postanawiajcie 

pouczać się nawzajem. Ta wymiana poglądów i wiedzy będzie dla was korzystna i podniesie waszą duszę. 

Obiecuję, że będę obecny w tych chwilach duchowej rozmowy, aby was inspirować i zawsze prowadzić 

do zrozumienia i światła, ale nigdy nie zamieniajcie tego, co powinno być duchową komunią, w zwykłą 

dyskusję, bo wtedy Moja obecność nie będzie z wami. 

49 Chcę przemówić do tych, którzy do tej pory nie odczuli na swoim ciele Mojego uzdrawiającego 

balsamu i do których serca również nie wstąpił Mój pokój. 

50 Zaprawdę powiadam wam: Wylałem na was Mój balsam, lecz wy nie byliście przygotowani na 

jego przyjęcie. Niektórzy odrzucili go przez swoje bluźnierstwa, inni przez brak wiary. 

51 Mówię wam, że wasze winy są przebaczone, ale musicie nauczyć się nabywać, przez zasługi, 

prawo do wszystkich łask i dobrodziejstw, o które prosicie Ojca. Gdybym bowiem dał ci je, nie czyniąc 

nic w zamian, duch twój nie uczyniłby żadnego postępu. Czego mógłbyś nauczyć jutro tych, którzy 

cierpią? Jakie doświadczenia wyniósłbyś z tych prób? Rozważcie chorych, którzy otrzymali ode mnie cud, 

a przekonacie się, że każdy z nich zdobył zasługi, aby otrzymać nagrodę. W niektórych zwyciężyła wiara, 

w innych nastąpiła odnowa, jeszcze inni odczuwali prawdziwą skruchę, a jeszcze inni karcili się w swoich 

słabościach lub w swojej dumie. 

52 Z jaką satysfakcją podnosi się duch po stoczeniu bitwy i wyjściu z niej zwycięsko! Jakiej 

satysfakcji mogliby doznać ci, którzy bez żadnej zasługi otrzymali korzyść od swego ojca? Nie doceniliby 

tego, co otrzymali, ani nie wiedzieliby, jak to zachować, ponieważ zdobycie tego nie kosztowało ich 

żadnego wysiłku ani poświęcenia. Ale ten, kto uzyskał pokój po wielkiej walce, nie naraża się na 

niebezpieczeństwo utraty go; on go strzeże i czuwa nad nim. Ten, kto odzyskuje zdrowie dzięki 

wyrzeczeniom i poświęceniom, nie naraża go ponownie na niebezpieczeństwo, ponieważ wie, ile 

kosztowało go jego zdobycie. 

53 Nie bój się, ty, który przynosisz mi swoje wyczerpanie i swoją słabą duszę; nie żądam od ciebie 

niczego niemożliwego. - Posłuchaj: W tym dniu proszę tylko o waszą uwagę i o to, abyście pozwolili 

Mojemu Słowu wejść do waszego serca, bo ono obudzi wasze uśpione uczucia i oświeci waszego ducha, 

aby wiara i nadzieja płonęły w waszych sercach jak płomień. Jest to konieczne, abyście mogli utorować 

drogę, a cud, którego oczekujecie ode mnie, mógł się spełnić. 

54 Bądźcie świadomi, że nie żyjecie już w czasach, kiedy Ojciec dawał wam wszystko bez waszego 

udziału, ponieważ waszemu duchowi brakowało rozwoju, doświadczenia, wiedzy; że teraz musicie wiele 

zrobić z waszej strony, aby otrzymać to, czego pragniecie lub potrzebujecie. 
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55 Czy rozpaczasz, bo tak do ciebie mówię? Czy wy, którzy jesteście chorzy, tracicie serce? W tej 

chwili udzielam Mojego uzdrawiającego balsamu wszystkim, którzy mają przyjąć krzyż odnowy, 

poprawy, odbudowy moralnej i duchowej. Daję też zdrowie niektórym, którzy wkrótce zapomną o Moim 

dobrodziejstwie, bo nie będą nawet wiedzieli, dlaczego ich Mistrz ich uzdrowił. Ale Ja z góry umieściłem 

w ich duszach nasienie, które wyszło z pouczenia tego dnia, i w słusznym czasie będą musieli zdać mi 

sprawę. 

56 Ból jednych i drugich dosięga Mnie, bo cała Moja Miłość ma kroplę boskiego balsamu. 

57 Poczuj Mnie blisko siebie, wyzdrowiej i powstań do życia, abyś mogła świadczyć o Mojej 

prawdzie. 

58 Ludzie, prorocy umarli, ale z ich przesłania pozostał niezatarty ślad. W Jezusie wypełniło się wiele 

z tych proroctw, ale na pozostałe musiał nadejść czas, zanim znajdą one swoje wypełnienie. 

59 Dziewiętnaście stuleci minęło od chwili, gdy dałem wam Moje ostatnie słowo na krzyżu, ale gdy 

ponownie usłyszałem Mój głos wśród ludzi, stwierdziłem, że zamiast się miłować, nienawidzą się 

wzajemnie, nie uznają się za braci, a nawet zabijają się nawzajem - tak jak przepowiedzieli prorocy i 

zapowiedział Jezus. Lecz w tym właśnie czasie, gdy deprawacja osiągnęła wielki rozwój, powstał lud z 

nasieniem uduchowienia, który ma budzić ludzi proroczym głosem, który przez swoją władzę nad siłami 

natury i nad chorobami ma dawać uczonym dowody łaski i mocy, a przez przenikanie darów Ducha ma 

dawać tym, którzy nauczają religii, dowody ich prawdy. Pojawienie się tego ludu było również 

przepowiedziane przez proroków. 

60 Dałem się poznać przez organy zrozumienia tych nosicieli głosu, aby zapisać Moje Boskie 

Instrukcje w waszych sercach, lecz w swej szorstkości są one podobne do kamienia, na którym napisałem 

Przykazania Prawa w Pierwszej Erze. 

61 Gdy zastanowicie się nad naukami, których wam udzieliłem, nad czasem, w którym żyjecie i nad 

sposobem, w jaki się ujawniłem, stwierdzicie, że wszystkiemu - zarówno Mojemu przybyciu, jak i 

czasowi, w którym miało miejsce Moje objawienie się i dzień, w którym się ono zakończyło - 

towarzyszyła wielka liczba zaskakujących i uderzających wydarzeń i zdarzeń, zarówno w życiu ludzkim, 

jak i w Królestwie Duchowym. Wtedy rozpozna się we wszystkich tych wydarzeniach znaki, które są 

zapowiadane od tamtych czasów na mój powrót. 

62 Uczeni, religioznawcy i teologowie nie będą mogli w tym czasie odkryć, jak działa Moja 

sprawiedliwość, ale wam ją objawiłem. - Każde ludzkie serce jest żywym dowodem Mojej 

sprawiedliwości i Mojej mądrości. Czasem w sercu nieszczęśnika ukryta jest dusza tego, który w innym 

czasie nosił koronę na głowie, lub w więzieniu przebywa ten, który w innym życiu pozbawił naród 

wolności. Całe twoje istnienie jest nieskończoną lekcją miłości dla dusz doskonałych, aby mogły przyjść 

na łono swego Ojca jako chętne i posłuszne dzieci. Ale dopóki ta ciemność, która teraz ogarnia ludzkość, 

będzie się zagęszczać, kiedy ogarnie ich strach, ludzie będą musieli wołać: "Boże mój, Boże mój, czemuś 

nas opuścił?", nie zdając sobie sprawy, że światło Mojego Ducha jest gotowe przeniknąć ich serca, gdy 

tylko wzniosą się do wiary. Ale ta ciemność nie będzie trwała wiecznie, nawet nie za długo, choć ludziom 

wydaje się, z powodu intensywności ich bólu, jakby trwała całą wieczność. Stopniowo stanie się to 

światłem w duszach i będą one krzyczeć z radości: 

"Hosanna, hosanna, Pan jest teraz z nami!". 

63 Ludzie, spójrzcie na wszystkie zmagania tej ludzkości, spójrzcie na tłumy, które podążają do 

swoich miejsc kultu, pragnąc Mnie! Ich serca mają niewytłumaczalną tęsknotę, bo ich duch oczekuje 

Mojego powrotu. 

64 Odnówcie wasze życie, oczyśćcie wasze serca! Bowiem powiadam wam, w sferze duchowej żyje 

wiele duchów światła, które tylko czekają na wasze przygotowanie, by przyjść w ciele wśród was i 

przynieść swoje przesłanie ludzkości. To są obiecane i zapowiedziane pokolenia, to będą wasze dzieci i 

potomkowie. Dlatego mówię ci, abyś cierpliwie pił swój kielich, aby dziedzictwo, które im pozostawisz, 

było czyste, a oni znaleźli drogę utorowaną przez twoją miłość i wiarę. 

65 Czy ci, którzy słyszeli to słowo zaprzeczyć, gdy są one kwestionowane? - Oby się nie zdarzyło, że 

potem gorzko zapłaczesz! Świadczcie słowami, uczynkami, myślami, modlitwami, milczeniem; to jest 

wasze zadanie. 
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66 Pan wasz mówi do was: Błogosławieni, którzy pełnią wolę Ojca, bo choć będą płakać, gdy usłyszą 

po raz ostatni Moje Słowo w 1950 roku, to potem zobaczą Mnie obecnego "na obłoku", i nigdy więcej nie 

umknie to ich uwadze. 

67 W wielu miejscach waszego narodu przygotowałem domy modlitwy, abyście w nich mogli słuchać 

Mojego Słowa. 

68 Mój lud jest tak pokorny, jak miejsca, w których daję o sobie znać. Ale Moją Wolą jest, aby 

ponownie zadziwić ludzkość przez pokornych sercem; przez nich dam znać, że jest to czas światła i łaski. 

69 Moje wezwanie zgromadziło ten lud, który cierpliwie przygotowywałem pod Moją opieką, aby był 

godny przyjąć Prawo i zanieść je ludziom jako przesłanie Boskiej Miłości. 

70 Mówię wam, nawrócenie grzesznika wywiera wielki wpływ na serce człowieka, ponieważ służy 

jako zachęta dla nich. Dlatego właśnie nie szukałem sprawiedliwych, aby utworzyć Moją nową grupę 

apostołów, ale grzeszników, aby uczynić z nich Moich uczniów i udowodnić ludziom, że zboczyli z drogi 

dobra i że jest możliwy ich powrót na nią przez odnowienie i przemianę. 

71 Posłałem wam sprawiedliwego człowieka, aby rozpoczął tę erę, Roque Rojasa, przez którego usta 

przemówił Eliasz, Poszukiwacz Drogi. On utorował drogę Panu, abym mógł dać się poznać ludziom i 

abyście usłyszeli mój głos. Od czasu, gdy zabrzmiało po raz pierwszy, słyszeliście je nieustannie i 

mieliście Moje przejawy. Nikomu nie powiedziano, że musi się ukryć, aby mnie usłyszeć, ani że musi się 

wycofać do pewnego miejsca, aby wypełnić swoją misję. Ani katakumby, ani ukryte miejsca nie były 

potrzebne, aby was zachwycić Moim słowem i abyście mogli odprawiać wasze nabożeństwa. Przeciwnie, 

nauczyłem was prawa, według którego macie teraz żyć, a które brzmi: "Miłujcie się wzajemnie!". 

72 Dałem wam czas na wykonanie waszego zadania i pole bez granic, abyście na nim siali. Nie 

wyznaczyłem wam konkretnego miejsca ani godziny. I znowu wam mówię: "Bóg jest duchem i trzeba Go 

czcić w duchu i w prawdzie." 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 71  
1 Umiłowani uczniowie, w tym czasie otrzymaliście łaskę zasiadania do Mojego stołu; przyjdźcie i 

bądźcie ze Mną w duchu. Zachowajcie Moje Słowo w waszych sercach, a z Mojej nauki miłości ułożycie 

księgę pamiątkową cudownej mądrości. 

2 Światło Mojego Ducha Świętego oświetli ścieżki i pustynie, aby ludzkość mogła odnaleźć 

prawdziwą drogę, drogę swojej duchowej ewolucji w górę. Przychodzę, gdy deprawacja i korupcja są u 

szczytu. Moja Nauka jawi się wam jako zbawcza arka; świat jest oceanem bólu; gdy ludzkość zobaczy tę 

arkę, czyż nie zapragnie znaleźć w niej zbawienia? 

3 Uczniowie, wy wszyscy znacie pustynie i rozdroża (życia); dlatego nadajecie się do szukania 

tłumów pragnących światła. 

4 Idźcie do "trędowatego", jak tylko w waszych sercach nie będzie już "trądu". Mówcie z miłością 

do tych, którzy są zgięci bólem, a gdy Moja nauka odbija się w waszych uczuciach i odczuwacie miłość i 

miłosierdzie dla waszych braci, to znaczy, że posunęliście się naprzód w swoim rozwoju duchowym. 

Wskażcie drogę swoim braciom i nie obrażajcie się, jeśli w końcu z niewdzięczności zostawią was 

samych. Wasze zadowolenie będzie wynikało ze świadomości, że ci, którzy byli zagubieni, zbliżają się do 

Mnie i odczujecie Moją pomoc w waszej samotności. 

5 Wtedy manna zejdzie, aby was nakarmić, i zawsze będziecie mieli co dać potrzebującym. 

6 Kocham cię i chcę widzieć cię doskonałym. Dlatego Moja sprawiedliwość objawia się wśród ludzi 

w sposób nieubłagany. Wszystkie przeszłe dzieła, pozornie zapomniane przez Boga, będą osądzone w tym 

czasie, w którym wcielony duch może pojąć, przyjąć i zrozumieć Moje wyroki. Królowie, sędziowie, 

panowie - wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zasiali ziarno zła wśród swoich braci, będą obecni na 

sądzie Pańskim. Ale mówię wam, że zamiast zakuwać ich w kajdany, pozbawiać światła lub poddawać 

wiecznym mękom - jak mogą wierzyć ludzie w swojej niewiedzy - przydzielę im zadanie w Moim Dziele 

Zbawienia, aby mogli oczyścić swoje dusze, zadośćuczynić za popełnione wykroczenia i zrozumieć, że 

Moja Sprawiedliwość wypływa z Boskiej Miłości. Jeśli używam tych wielkich grzeszników, z których 

wiele imion przeszło do waszej historii, w odpowiednim czasie, aby dokonać dzieł braterstwa i pokoju 

między ludźmi, to dlaczego czasami uważacie niektórych z waszych braci za przeszkodę na waszej 

drodze? Dlaczego w ogóle chcecie usunąć z waszej przeznaczonej drogi te istoty, które Moja Wola tam 

umieściła? O, gdybyście wiedzieli, że oni często służą Mi lepiej i że mają wam pomóc przyjść do Mnie. 

7 Niech twoje serce będzie jak te miejsca spotkań, gdzie gromadzicie się, aby słuchać Mojego 

Słowa. Przez ich drzwi przechodzą ci, którzy popełniają liczne wykroczenia; którzy plamią swoją rękę 

krwią swego brata, którzy ukrywają kradzieże, oszczerstwa i zniewagi; a jednak kiedyż oni zostali przeze 

Mnie odrzuceni? Albo kiedy w ogóle zostali zdemaskowani przed innymi? Miłosierna zasłona 

delikatności zakryła ich skazy, a Mój Duch przemówił do tych grzeszników sam. Zobacz, jak uczą się 

modlić, słuchając Mojego Słowa, wznosząc swoje myśli ku Nieskończoności, jak budzi się w nich 

uczucie, że kto zwraca się do tego, co duchowe, otrzymuje siłę, światło, natchnienie i moc uzdrawiania, 

odwagę do życia i pokój. 

8 Błogosławieni, w tych chwilach, kiedy wojna wstrząsa światem, prosiłem was, abyście trwali i 

modlili się za waszych bliźnich, abyście współczuli im w ich bólu i przesyłali im uczucia światła i pokoju. 

Ale muszę wam powiedzieć, że najpierw musicie nauczyć się kochać, służyć i przebaczać tym, którzy są 

wokół was, abyście mogli wiedzieć, jak kochać i służyć tym, którzy są daleko. Pokochaj swój los, 

przyjmij swój kielich, obejmij z miłością swój krzyż. Nikt nie wie, która dusza ożywia jego istotę, ani nie 

zna przyczyny jego pokuty, gdy jest na ziemi. 

9 Duch oświeca duszę, a dusza kieruje materią. 

10 Porzućcie swój smutek i beznadzieję, wszyscy możecie dotrzeć do obiecanego domu Ojca, a ja 

wam pomogę. Na jakie czasy, bardziej sprzyjające niż obecne, czekasz, aby wyruszyć? Czy czekasz na 

czasy pokoju, aby zdobyć zasługi? Zaprawdę, powiadam wam: to jest najlepszy czas, abyście dokonali 

pokuty i zdobyli zasługi. 

11 Ludzie, mówię wam: Korzystajcie z boskich instrukcji, które wam dałem, bo po roku 1950 

będziecie bez nich. Prędzej słońce przestanie świecić, niż Moje Słowo się nie spełni. Ale ci, którzy nie 
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zachowali tego w swoich sercach, będą musieli zapłakać z powodu swojej niewdzięczności, choć nie jest 

to Moją wolą. 

12 Nieustannie cię budzę, a z każdym pouczeniem pracuję nad tobą, abyś nie zbłądził i nie splamił 

swojej duszy. 

13 Nie bądźcie małej wiary, zrozumcie, że to co obiecałem wam w przeszłości, spełniłem w Trzeciej 

Erze, człowiek natomiast nie wiedział jak wypełnić swoje śluby i swoje obowiązki. 

14 Chwilami zbieracie się, by pójść za Mną, gdy czujecie, że jestem z wami w waszych próbach i że 

Moje miłosierdzie pomaga wam przejść przez nie bez szwanku, ale potem znowu zapominacie z powodu 

waszej niewdzięczności. 

15 Wśród was są też ci, którzy Mnie miłują, którzy czekają tylko na czas nawiedzenia i 

prześladowania, aby dowieść swej wierności i swej siły. Będą to ci, którzy wyruszą na ziemie nękane 

przez siły natury, by nieść miłosierną pomoc potrzebującym. Sprawię, że rozpoznają właściwy czas, aby 

udać się do wypełnienia (swojego zadania), i pozwolę im odczuć w swoich sercach przesłanie, które 

powie im, aby nie brali drugiego tobołka na podróż, i że powinni zaufać Mojej niebiańskiej mocy. 

16 Inni pracownicy zostaną wysłani, aby mówić o Moim dziele w innych narodach i tam będą stawiać 

opór wojnie przez swoje dzieła miłości i modlitwy. Wtedy, gdy nadejdzie czas ich wypełnienia, nie będą 

się sprzeciwiać Mojemu posłannictwu, bo będą musieli zostawić siebie i swoje dobra. Nie powinni brać 

przykładu z bogatego skąpca. 

17 Kto lamentuje, że musi opuścić to, co posiada, aby pójść za Mną, uczyni swoją drogę smutną, a 

swój krzyż trudnym. Kto natomiast pełen poddania i ufności zostawia wszystko Mojej opiece, ten będzie 

miał pokój i siłę w walce, a po powrocie zastanie wszystko tak, jak zostawił. 

18 Objawiłem wam dary duchowe, które posiadacie, i sposób ich wykorzystania, abyście nigdy nie 

używali ich do czynienia dzieł, które nie są objęte Moim Prawem, bo wtedy zamiast dawać światło, 

szerzylibyście ciemność i błąd. 

19 Nie dawajcie powodu nawet waszym krewnym, aby źle was oceniali i oddzielali się od was z 

powodu waszych niedoskonałych działań. Zrozumieją cię, gdy ty zrozumiesz mnie. 

20 Chcę, aby Moi uczniowie byli zawsze gotowi odpowiedzieć na wołanie cierpiącego i uzdrowić go 

z prawdziwym miłosierdziem. 

21 Oto jak wielu chorych jest wokół ciebie, pamiętaj, że nie ma domu, który byłby wolny od choroby. 

Oto wielu opętanych, którzy nie otrzymują miłosierdzia od nikogo. 

Tam są wasze pola do obsiania: noście wasze dary duchowe, przynoście światło i uwalniajcie ich z ich 

łańcuchów, nie zapominając, że musicie również traktować istoty niewidzialne z miłością i miłosierdziem, 

abyście mogli prowadzić je do światła. 

22 Dlaczego stajesz się ospały, kiedy zalewam cię pokojem i szczęściem? Czy konieczne jest, aby ból 

zawsze towarzyszył ci, aby twoje serce pamiętało o mnie, a twój duch był czujny? 

23 Powstańcie i nie grzeszcie więcej, nie osłabiajcie się w rozkoszach ziemskich, bo będziecie musieli 

odpowiedzieć przede Mną za duszę i za ciało, a przyjdzie chwila, że to, o co prosicie, nie będzie wam dane 

(już), choćby wasze wołanie wznosiło się do nieba, bo pierwszy, drugi i trzeci raz było wam dane, a mimo 

waszej wiedzy pozostawiliście je niewykorzystane, bo uznaliście, że Ja jestem ponad wszelką miłość; ale 

nie zapominaj, że Ja jestem nieubłagany w Mojej sprawiedliwości. 

24 Czuwajcie, bo wkrótce przyjdę jako sędzia do każdej sekty i wspólnoty religijnej, i zapytam 

każdego przywódcę religijnego, każdego pastora czy duchownego, co zrobił z powierzonymi mu duszami. 

Wszystkich zapytam, co uczynili z Moim Prawem i Moją Nauką, a wszystkie chwasty zostaną zniszczone. 

25 Stańcie też za pokojem tego narodu, który wyświęciłem, aby słuchał i studiował w nim Moje 

Słowo. Wojna, chciwość, żądza władzy i fałszywe nauki czyhają na waszych ludzi. A jednak wybawię 

was z rąk faraona, który chciał was uczynić swoimi wasalami, bo teraz służycie mojej sprawie. 

26 Jeśli jednak na nowo zapragniecie niewoli, będzie wam ona dana; nie zapominajcie jednak, że 

jesteście przeznaczeni do modlitwy o pokój na świecie i o to, by wojna nie wyrywała dzieci z ramion ich 

rodziców. Módlcie się, aby przez waszą modlitwę ciemność została rozproszona. 

27 Matki, módlcie się za ludzkość! Dziewczęta, trwajcie w modlitwie i w cnocie! Jesteście źródłem, z 

którego wyłonią się pokolenia jutra, które będą świadczyć o Mojej prawdzie. 



U 71 

103 

28 Ludzie, to nie słowa, które wypowiedzieliście w waszej modlitwie, otworzyły Moją komnatę 

serca, ale głos waszego ducha i pulsowanie waszego serca. Przyjmijcie wszystko, co wam daję, bo nie 

chcę, aby wśród tego ludu, który tak bardzo kocham, dostrzeżono smutek lub potrzebę. Nie traćcie szaty 

pokoju, którą was okrywam. 

29 Duchowy ołtarz, niewidoczny dla waszych materialnych oczu, zaprasza was w każdej chwili, 

abyście złożyli na nim swoją ofiarę, która również musi być duchowa. 

30 Słuchajcie Mojego Słowa, ono jest ziarnem, które macie siać; jego wewnętrzną istotą jest miłość. 

Daję ci ją bez żadnej wartości w zamian. Jest to dar zachowany dla ciebie na ten czas. Nie znudzi mi się 

obsypywanie moich dzieci miłością, ani nie znudzi mi się oczekiwanie na ich powrót na dobrą drogę. Ale 

ludzkość z pewnością zmęczy się dalszym sianiem nienawiści, przemocy i egoizmu. Każde ziarno 

nienawiści, które zasieją, rozmnoży się w taki sposób, że ich siły nie wystarczą do zebrania plonów. Ten 

nieprzewidziany rezultat, poza jej ludzką mocą, zatrzyma ją na jej zapierającym dech w piersiach i 

szalonym kursie. Potem dokonam cudu we wszystkich sercach, powodując, że tam, gdzie był tylko 

egoizm, pojawi się miłość. Ludzie znów będą mi przypisywać wszelką doskonałość, wszechwiedzę i 

najwyższą sprawiedliwość. Będą pamiętać, że Jezus powiedział: "Żaden liść drzewa nie porusza się bez 

woli Ojca". Dziś bowiem - według opinii świata - liść z drzewa, istoty żywe i gwiazdy poruszają się 

przypadkowo. 

31 Zaprawdę powiadam wam: Dotknę was Moją laską miłości i sprawię, że wytryśnie woda ze "skał". 

Wina i grzechy, które od wieków ciążyły nad ludzkością, zostaną przebaczone, a w duszach zapanuje 

pokój. "Przyjdźcie do Mnie, o chorzy, o ślepi ducha, Mój balsam uzdrawiający jest gotowy, aby wlać w 

każdego z was! Przyjdźcie do mnie, wy, którzy niegdyś byliście panami, a teraz znosicie niedostatki, 

upokorzenia i nieszczęścia, wy, którzy niegdyś znaliście odświętne szaty i zaszczyty, a teraz ukrywacie 

swoje łzy w zaciszu waszej komnaty. Zbliżcie się do mnie, wy, którzy ukrywacie swój płacz przed żoną i 

dziećmi, aby nie tracić serca w obliczu życia. Otwórz swoje serce przede mną i powiedz mi wszystkie 

swoje smutki. Dam ci klucz, bochenek chleba i monetę, aby twoja gorycz zamieniła się w radość." - Dziś 

nie posiadasz nic, dom, w którym mieszkasz i w którym urodziły się twoje dzieci, nie jest twój. Jesteście 

jak ptaki i nie wiecie jak, ale żyjecie! 

32 Jest to czas sądu i wizytacji. Czas zadowolenia, kiedy miało się wszystko, już minął. Zdobądź 

zasługi w próbach, a Ja obdarzę cię w sprawiedliwości, światłem i pokojem dla twej duszy, a to, czego 

potrzebujesz na ziemi, będzie ci dane na dodatek. 

33 Jak wiele cierpienia widzę w twoim świecie! Nawet dziecko zna kielich goryczy, i wcześnie jego 

serce twardnieje. Kwiaty więdną w młodości, a włosy przedwcześnie zaczynają lśnić srebrzystą bielą. 

Przyjmuję wasze łzy jak dar; biją u drzwi Mojego miłosierdzia, a Ja je otwieram, aby napełnić was 

nadzieją i pokojem. 

34 Czy nie czujesz, że wracasz do życia? - Złożyliście przede Mną swój lament i swoje wyznanie 

winy, wiedząc, że jesteście wysłuchani i pocieszeni, bo Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. 

35 Dziś przychodzisz pod obłok Mojej obietnicy, aby znaleźć cień, a twoja dusza jest rozjaśniona 

blaskiem, jaki dają ci Moje nauki. 

36 Żyjecie w czasie zapowiedzianym przez proroków i jasnowidzów minionych wieków, których 

duch widzi teraz spełnienie Bożego słowa. 

37 Jeśli bylibyście przygotowani duchowo, moglibyście widzieć w nieskończoności rzesze istot 

duchowych, które przed waszym wzrokiem przypominałyby niezmiernie wielką białą chmurę, a gdy 

emisariusze lub emisariuszki oderwałyby się od niej, zobaczylibyście je zbliżające się do was jak iskry 

światła. 

38 Wasz duchowy wzrok nie jest jeszcze przenikliwy i dlatego muszę mówić wam o zaświatach, o 

tym wszystkim, czego jeszcze nie jesteście w stanie zobaczyć. Lecz mówię wam, że nadejdzie czas, gdy 

wszyscy będziecie widzącymi i będziecie rozkoszować się tym cudownym życiem, które obecnie wydaje 

się wam odległe od was, lecz w rzeczywistości wibruje blisko was, otaczając was i oświetlając, inspirując 

was i pukając nieustannie do waszych drzwi. 

39 Celem tej nauki jest uwrażliwienie wszystkich uśpionych włókien waszej istoty, aby człowiek, 

nawet z tego świata, mógł dostrzec odrobinę światła królestwa, które go czeka. 
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40 Wiele wieków materializmu ciąży nad ludzkością, ale to nie jest jej przeznaczenie. Człowiek nie 

jest skazany na bycie na zawsze pozbawionym wiedzy o wyższym życiu. Jeżeli on nadal nie zna wielu z 

chwały stworzenia, to nie dlatego, że Bóg ukrył je przed nim, ale dlatego, że jego miłość do świata 

zaślepiła oczy ducha. Ale teraz otworzy je na Światło i wtedy będzie wiedział, że jego Ojciec zawsze 

szukał go, by objawić mu treść Księgi Prawdziwego Życia. 

41 Jak silni będą mężczyźni, gdy zjednoczą się ze swymi braćmi, którzy mieszkają w królestwie 

światła! Ale aby ten czas nadszedł, ludzkość musi jeszcze wypić wiele goryczy. 

42 Ból będzie kielichem cierpienia, który przywróci mężczyznom wrażliwość, szlachetność, czystość 

i duchowość. Ale zaprawdę powiadam wam: Nie Ojciec wasz daje wam ten kielich, lecz wy sami go 

napełniliście i musicie go wypić, abyście poznali smak owocu wszystkich waszych uczynków. Ale po tym 

osądzie możesz wznieść się do prawdziwego życia, którego droga będzie oświetlona światłem sumienia. 

43 Umiłowani pracownicy, czy zrobiliście rachunek sumienia zanim ofiarowaliście mi swoje owoce? 

44 Dlaczego widzę w tobie płacz? Dlaczego w twoich oczach pojawiają się łzy? Ponieważ nie 

pochwalasz tego, co zrobiłeś. 

45 Nie bójcie się, uczniowie, przyjmuję wasz hołd miłości, każde wasze dzieło miłosierdzia, a nawet 

te łzy, które wylaliście. Oprzyj swoją głowę na Mnie, odpocznij słuchając Mojego łaskawego Słowa, a 

wyzdrowiejesz ze wszystkich swoich ran. 

46 Zadanie, które ci powierzyłem, jest trudne i właśnie wtedy, gdy słyszysz Mój głos, z coraz 

większym zrozumieniem porównujesz doskonałość Mojej nauki z mizernością twoich dzieł, a potem 

stwierdzasz, że są one małe i niegodne Mnie. Ale mówię wam, tylko wasz Ojciec może osądzić uczciwość 

lub jej brak w waszych dziełach. 

47 Stoisz przed ludźmi, którzy dzień po dniu szukają u ciebie uzdrowienia, rady, światła i pociechy, a 

ty czasem boisz się nie dać im tego, co ci powierzyłem. 

48 Podoba mi się wasza bojaźń i wasza gorliwość w wypełnianiu obowiązków, ponieważ to sprawi, 

że będziecie postępować w waszym rozwoju, dzięki któremu rozwiniecie i wykorzystacie wszystkie dary, 

które wam dałem. 

49 Czy pragniecie się doskonalić? Wtedy słuchajcie uważnie Moich nauk. Nikt nie może cię 

poprawiać z taką miłością, mądrością i czułością, z jaką ja to robię. 

50 Czy chcesz zmyć swoje plamy wstydu? Pozwól więc, aby Moja miłosierna miłość dotknęła cię 

swoją mądrą i doskonałą sprawiedliwością. 

51 Nie upominam cię przed twoimi braćmi, ani cię przed nimi nie obnażam. Wiem, jak dotrzeć z 

Moim światłem do każdej duszy i przemówić do każdego serca w tajemnicy, głosem łagodnym, ale 

natarczywym. 

52 Przyjdą dni, kiedy Moje Słowo będzie się objawiać bardziej rygorystycznie, bo im dłużej słuchacie 

Mojej Nauki i przyjmujecie Moje przykazania, tym większa jest wasza odpowiedzialność. Jeżeli nie 

chcecie, aby Mistrz przemówił do was surowym tonem, możecie tego uniknąć przez waszą uległość, przez 

posłuszeństwo Moim rozkazom, przez to, że nie pozwolicie, aby to błogosławione objawienie stało się dla 

was zwyczajną rutyną, i przez to, że będziecie niestrudzonymi siewcami miłosierdzia, światła i pokoju. 

53 Pozwólcie, aby Moje Słowo uwolniło was od plam i zanieczyszczeń i nie czekajcie, aż ból was 

oczyści. Tutaj, na dnie Mojego Słowa, możesz znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, aby zrozumieć 

doskonały sposób praktykowania Mojej Nauki i mieć wiarę dla wypełnienia się twojego 

zadośćuczynienia. 

54 Pamiętajcie, gdy stawiacie decydujący krok na drodze do uduchowienia, że po was przyjdą 

pokolenia, które osiągną jeszcze większy postęp. Pozostaniecie jako mocne fundamenty, aby wasi bracia 

mogli na nich powstać pełni wiary. 

55 Utworzycie nowe apostolstwo w Moim Dziele. Niech was pobudzają wysokie przykłady tych, 

którzy poszli za mną w Drugiej Erze. Jednak, gdy zdasz sobie sprawę, że niektórzy z nich mieli chwile 

słabości, które spowodowały ich brak, uważaj, abyś nie popadł w te błędy. Nie lękajcie się jak Piotr, 

abyście się Mnie nie zaparli, nie pielęgnujcie marzeń o ziemskiej chwale czy wielkości, abyście nie 

zdradzili Mojego dzieła za marne pieniądze jak Judasz Iskariota, i nigdy nie wątpcie w Moją obecność jak 

Tomasz, abyście nie odczuwali bolesnych wyrzutów sumienia. 
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56 Wiedzcie, że was kocham, bo tę miłość objawiam wam w każdym Moim słowie, ale nie 

zapominajcie, że mógłbym was też surowo potraktować, aby was odwieść od waszych wad lub od 

waszego uporu w sprawie nie przystojącej Moim uczniom. - Czego wam brakuje, abyście byli Moimi 

dobrymi uczniami? - Masz wszystko. Przyjmijcie swój krzyż, noście go z miłością, bo dzięki niemu 

wzniesiecie się do światła, które czeka na waszą duszę, gdy wasze zadanie zostanie zakończone. 

57 Radość wasza jest bardzo wielka, gdy widzicie, jak Moja miłość przygotowuje nowe narządy 

rozumienia, przez które dam wam Moje Słowo, bo rozumiecie, że nie zabraknie wam manny na pustyni. 

To Słowo będzie pokarmem, który da wam siłę, by dotrzeć do bram Ziemi Obiecanej. 

58 Modlicie się, ludzie, Mój głos usuwa was ze świata i pomaga wam wznieść się wewnętrznie. Ile 

razy musieliście czekać na moment, kiedy Mój promień zstąpi do was, abyście mogli się modlić, bo 

wcześniej nie byliście w stanie tego zrobić. Zwróć uwagę na to, jak twoja dusza odczuwa Moją Obecność 

coraz bliżej i bliżej, w miarę jak się oczyszcza. Już minął czas, kiedy czuliście, że jestem daleki, kiedy 

myśleliście, że jestem królem, który nie może zejść do was, bo uważaliście się za niegodnych i nędznych. 

Dlatego przyszedłem po trzykroć, aby w pełni rozpoznać siebie dla człowieka. 

59 Dziś mówię wam: Przygotujcie się wewnętrznie, abyście mogli odczuć Moją miłość i zrozumieć 

Mnie. Ten, kto umie się uduchowić, odkrywa wszędzie Mój ślad i w każdej chwili czuje w sobie Moją 

Obecność. 

60 Przyjdźcie niestrudzenie, aby mnie usłyszeć. Daję wam niezbędną broń, abyście mogli pokonać 

przeszkody i złe wpływy, które mogą utrudnić wasz kurs. Przezwyciężcie świat, przezwyciężcie siebie, a 

dojdziecie do mnie. Walczcie, a ja nie opuszczę was w waszej walce. 

61 To nie przypadek przywiódł cię tutaj, abyś mnie usłyszał w tym czasie. To miłość Ojca mego 

wybrała cię z wielkiej liczby ludzi, ponieważ uznaję cię duchowo za pierworodnego. Moje Prawo i Moja 

Sprawiedliwość zstąpiły na was dawno temu. Z Tobą było Prawo Proroków i Krew Baranka. Teraz jest na 

was światło Mojego Ducha Świętego, który wyjaśnia wam tajemnice. 

W dawnych czasach utworzyłem z waszych dusz lud, który w tym czasie, w którym się wcielił, jest 

ukryty wśród ludzi. Dziś rasa, krew, imię, plemiona nie łączą was; jeden nawet nie wie, gdzie jest drugi; a 

jednak, dzięki Duchowi Świętemu, będziecie zjednoczeni. Tylko Moje przenikliwe spojrzenie może was 

odkryć, ale nie spojrzenie ziemskich władców. Kto mógłby cię znaleźć, aby odprowadzić cię do niewoli, 

do więzienia? 

62 I choć nazwałem cię pierworodnym, nie oczekuj, że ktokolwiek będzie się przed tobą kłaniał, nie 

poniżaj nikogo. Tylko ja wiem, kto jest "pierwszy", a kto "ostatni" na tej drodze. Ale jak was uczyniłem 

dziedzicami, uczyńcie dziedzicami waszych braci. Zjednoczcie się w duchu, w wyobraźni, w myślach. 

Twórzcie między sobą więzy miłości i dobrej woli, a wtedy będziecie silni i nikt was już nie będzie 

poniżał. Faraonowie, królowie, cezarowie i kaci byli nad wami w minionych czasach w chwilach słabości 

Mojego ludu. Kto was będzie gnębił w tym czasie, jeśli nie staniecie się słabi? Nie musicie nikomu 

odmawiać szacunku, aby wypełnić Moje Prawo. Nie należy odrzucać uczonych, ani duchowieństwa 

jakiegokolwiek wyznania lub religii. Wasze zadanie ogranicza się do podawania do wiadomości 

objawienia, które wam przyniosłem. 

Mówię do was w ten sposób, ponieważ kiedy was stworzyłem, umieściłem w waszej istocie Moje 

nasienie doskonałości. Chcę, abyście byli podobni do Mnie przez wasze uczynki. Nie zadowalajcie się 

tym, że jesteście podobni do Mojej Boskości przez posiadanie ducha, inteligencji, sumienia i innych cech, 

bo to wszystko jest Moim dziełem. 

63 Nie dam wam owoców i nie powiem wam: "Zjedzcie je, a będziecie jak bogowie!". Powiedziałem 

wam: "Jedzcie ten chleb, abyście żyli w łasce mojej". Ale dlaczego człowiek przez swoje uczynki nie 

osiągnął tego, by być podobnym do swego Mistrza...? Ponieważ on zdeformował się duchowo i moralnie 

w materializmie, i tak długo jak tęskni za chwałą ziemi, nie może posiąść Ziemi Obiecanej. 

64 Powiedziałem, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty skąpiec wejdzie do 

nieba. Jeśli jednak ktoś pyta Mnie, czy ten, kto był bogaty, jest skazany na to, by nigdy nie cieszyć się 

błogością Mojego Królestwa, odpowiadam mu: Kiedy to serce uwolni się od swojej chciwości, swojego 

egoizmu i swojego materializmu, nie będzie już bogatym skąpcem i wtedy będzie mógł wejść do Mojego 

Królestwa. Moja sprawiedliwość nikogo nie skazuje, a już na pewno nie na zawsze. Ogień, o którym 

mówi do ciebie Pismo Święte, to nieugięte sumienie, które będzie płonąć jak ogień, aż oczyści duszę z 
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każdej plamy, a ogień ten kończy się tak szybko, jak tylko zniknie ślad grzechu. Zrozumcie, że to nie ja 

ogłaszam wasz sąd, lecz wy sami. 

65 Czas, w który teraz wkraczacie, jest czasem, w którym macie odkryć skarb, którym miłość Mojego 

Ojca obdarzyła każdego człowieka, a którego nikt na ziemi nie nauczył was odkrywać. Raczej te nauki 

zostały wstrzymane od was i ukryte przed wami przez ludzi, z obawy, że rozpoznacie siebie. Lecz teraz 

przyszedłem i wiem, że nikt nie zgubi się na drodze rozwoju duszy i ducha, i zachęcam was do dalszego 

badania, studiowania i rozpoznawania waszej istoty, co jest początkiem do znalezienia i rozpoznania 

Mnie. Kto mógłby przeszkodzić Ci w wejrzeniu w swoje wnętrze? Kto mógłby przeżyć moment waszej 

duchowej komunii ze Mną? Kto mógłby zamknąć twoje oczy na światło prawdy? 

66 Odkrywacie siebie, a poprzez ducha otrzymujecie objawienie życia duchowego. Kto z tych, którzy 

przebudzili się i kontemplowali to światło, byłby w stanie sprzeciwić się własnemu duchowi? Kto 

odważyłby się pozbawić swoje ciało jego istnienia, mając pojęcie o tym, co jest w zaświatach? Wiedzcie, 

że to nie ślepy przypadek zesłał was na ziemię. Nic nie dzieje się bez Mojej woli. Posłałem was tutaj, 

abyście byli strażnikami pokoju, którym będziecie dzielić się z waszymi braćmi za pomocą modlitwy, 

słowa, myśli, gdy będziecie obcować z ducha na ducha z Moją Boskością. 

67 Rozważ wojnę, głód, zarazę i śmierć jako ponury kondukt pogrzebowy, który przemieszcza się od 

narodu do narodu, siejąc smutek, nędzę i zniszczenie. Walczcie z wojną, macie broń miłości i 

miłosierdzia. Już teraz możecie być poddanymi Mojego Królestwa Pokoju na tym świecie, jeśli będziecie 

się wzajemnie miłować. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 72  
1 Błogosławieni są ci, którzy z czcią i pokorą wchodzą w Boskie objawienia oczami Ducha, bo ich 

świadectwo o Moim objawieniu się jako Ducha Świętego będzie prawdziwe. Idźcie do ludzi i zasiewajcie 

ziarno Mojej miłości nawet na polach jałowych i podlewajcie je wodą Mojej miłości. 

2 Jest wielu, którzy w tym czasie widzą to, co duchowe, lecz nie myślcie, że wszyscy oni mnie 

kochają. Powiedziałem wam już, że nie każdy, kto Mi mówi: "Ojcze, Ojcze", miłuje Mnie, lecz ten, kto w 

milczeniu okazuje miłosierdzie braciom i pokornie obcuje ze Mną. 

3 Zdolność duchowego widzenia jest darem Ducha Świętego. Ale podczas gdy jedni są pokorni i 

drżą z zachwytu i strachu przed wizjami, inni chełpią się tym darem, który posiadają. 

4 Dlaczego są uczniowie, którzy dążą do pierwszych miejsc, choć Ja nikogo nie faworyzuję przy 

Moim stole? Ja, który jestem Mistrzem i który otoczony miłością Moich dzieci powinienem zajmować 

honorowe miejsce przy stole, gdy wszedłem do serca każdego z nich, w jednych znalazłem sąd, gdzie 

sądzone są Moje słowa i Moje dzieła, w innych ciemny loch, gdzie jestem biczowany i wyśmiewany, a w 

jeszcze innych krzyż gotowy na nową ofiarę. 

5 Niektóre z Moich dzieci cierpią widząc niezrozumienie ludzi, którzy zawsze są nieposłuszni Moim 

rozkazom i poleceniom. 

6 Mimo to, pomimo tak wielkiego egoizmu, są tacy, którzy odwiedzają więźnia w jego celi, chorego 

w jego obozie, i tacy, którzy spieszą do szpitali, aby przynieść promień światła tym, którzy cierpią tam 

zapomniani. Ci, którzy są aktywni w taki sposób, kochają mnie w swoich bliźnich i czczą mnie przez 

swoje dzieła. 

7 Uspokójcie wasze umysły, rozważcie, że brakuje już chwil, w których jesteście obecni w tym 

przejawie. Rok 1950 jest już bardzo bliski, a ja widzę was nadal pogrążonych w głębokim letargu. 

Dlatego, że słyszysz Moje słowa przez grzeszne ciało, takie jak twoje, i dlatego nie mają one dla ciebie 

takiej wiarygodności, na jaką zasługują. Ale przyjdzie dzień, kiedy wypełni się Moje prorocze słowo, a wy 

będziecie żałować za swój brak zrozumienia. 

8 To był czas zapowiedziany przeze mnie, w którym przemawiam do ludzkości; po nim nadejdzie 

wasz. Jeśli jednak zamkniesz usta i nie uczynisz Mojej Nauki znaną, kamienie przemówią i siły natury cię 

obudzą. 

9 Ludzie, chcę was uwolnić od bólu, który was przygniata. Wesprzyj mnie w tym dziele: Czy masz 

wolę, aby to zrobić? Uczcie się więc ode Mnie, słuchajcie Mojej nauki, korzystajcie z tego czasu, który 

szybko dla was minie. 

10 Jeśli jadalnia pozostaje pusta, a stół opustoszały, niech powodem będzie to, że uczniowie 

rozpierzchli się na wiatr i roznieśli Dobrą Nowinę, a nie to, że odwrócili się ode Mnie i nie usłuchali 

Mojego wezwania. 

11 Obiecuję wam, że po Moim odejściu, lecz zanim rozproszycie się po świecie, przyjdę w duchu, 

aby dać wam światło, które pozwoli wam zrozumieć wszystko, co wam przekazałem Moimi naukami, i 

dać wam niezbędną siłę do wykonania waszego zadania. W tych chwilach światło Ducha Świętego będzie 

w każdym umyśle; niektórzy będą Mnie widzieć, inni słyszeć, a wszyscy będą duchowo odczuwać Moją 

Obecność. 

12 Uczyńcie się godnymi tej łaski; żadne z Moich słów nie zniknie z waszego serca, bo wpadlibyście 

w zakazane drogi. 

13 Ucz się teraz, napełnij swego ducha Moim światłem, bo nadejdzie chwila, kiedy poczujesz impuls, 

by wyruszyć i wykonać swoje zadanie. Ale czego może nauczyć ten, kto sam niczego się nie nauczył? Czy 

niewidomy może prowadzić innego niewidomego? 

14 Z prawdziwą wiarą czujecie, że jestem obecny wśród was, ale czujecie się niezdolni do czynienia 

wielkich dzieł dla dobra waszych braci. Ale zaprawdę powiadam wam, pomimo waszej oziębłości, w tym 

czasie powstaną wśród was uczniowie, którzy porzucą wszystko, aby iść moimi śladami, tak jak grzeszne 

kobiety, które na Moje słowo rozpoczynają nowe życie, nie grzeszą więcej i są przykładem dla swoich 

braci i sióstr. 

15 Wiedzcie, że światło szóstej pieczęci oświeca waszego ducha. Księga jest otwarta, bo pieczęcie są 

rozwiązane od pierwszej do szóstej. Gromadzę teraz tych, którzy będą nosić Moje znamię, aby powierzyć 
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im bardzo trudne zadanie. Na końcu tego okresu przyjmę tych, którzy go wypełnili, a tych, którzy nie 

zastosowali się do Moich pouczeń lub je sfałszowali, zganię bardzo surowo, a Moje słowo okaże się na 

nich srogie. 

16 Ludzie, zrozumcie, że nie wolno wam już tracić czasu na drobiazgi, na zdobywanie 

niepotrzebnych bogactw lub na nowe światowe przygody. Zrozumcie, że każda chwila, którą wam daję, 

jest światłem i postępem dla waszego ducha. 

17 Moja Obecność zaskakuje tę ludzkość, która nie jest przygotowana na przyjęcie Mnie. Moje 

przejawienie się w duchu w tej Trzeciej Erze zbiega się z największym materializmem nauki, który 

osiągnął swój szczyt. Widzę broń, za pomocą której ludzie przygotowują się do walki z Moją Nauką, którą 

jest ich nauka, ich filozofia, ich materialistyczne teorie, ich miłość własna, ich ambicja i ich arogancja. 

Lecz ja posiadam miecz, którym jest prawda, a którego blaskowi nikt nie może się oprzeć. Jego światło 

będzie oświetlać ludzkość w tym czasie, demaskując wszystko, co fałszywe i rozpraszając ciemności. 

Kiedy Moje światło zabłyśnie na wszystkich drogach, a prawda będzie we wszystkich duszach, któż 

będzie mógł dać schronienie fałszowi? Kto będzie w stanie oszukać swojego brata? 

18 Ludzkie serce stwardniało, aż w końcu stało się niewrażliwe na to, co duchowe, co jest jego 

wewnętrzną istotą i źródłem. Mówię ci: Podczas gdy Moja Ojcowska Miłość puka do waszego serca, nie 

otrzymując odpowiedzi, stworzenia niższe od człowieka i wszystkie rzeczy stworzone odczuwają 

obecność Stwórcy. Mówię do gór, a one mi odpowiadają; mówię do ptaków, a one odpowiadają mi z 

radością; błogosławię pola, a one roztaczają dywan z kwiatów. Jeśli natomiast mówię do ludzi, muszę, aby 

mnie usłyszano, umrzeć na ich oczach jako człowiek. Jednak przyszedłem na nowo, wiedząc, że ich duch 

wzniesie się do światła Moich nauk, aby powrócić na prawdziwą drogę. 

19 Umiłowany ludu, daję ci imię Izrael, bo dałem ci jeszcze raz Moje Prawo i nauczyłem cię 

doskonałego kultu Boga. Byliście dalecy od czczenia sił natury i gwiazd, jak to czynili starożytni; a jednak 

znalazłem, że w tym czasie popadliście w nowe bałwochwalstwo. Moje Słowo musiało walczyć z 

waszymi błędami i nadal w wielu sercach tkwią korzenie dawnych zwyczajów, wierzeń i tradycji. 

20 Gdzie są bożki ze złota i srebra, które ludzie zrobili w dawnych czasach, i gdzie są bogowie, że 

ludzie wyobraźnia stworzył? Kamień za kamieniem spadał z niedoskonale zbudowanych ołtarzy. 

21 Dziś przychodzę do was z Nauką, która, gdy zostanie zrozumiana, jest najłatwiejsza do spełnienia, 

nawet jeśli światu wydaje się, że jest niemożliwa do zrealizowania. Uczę was kultu miłości do Boga 

poprzez wasze życie, wasze dzieła i modlitwę duchową, która nie jest wymawiana ustami w określonym 

miejscu, ani nie potrzebuje kultowych aktów czy obrazów, aby być natchniona. 

22 Nie jest Moją wolą, abyście nadal żyli w ciemności. Dlatego posłałem wam Moje światło i 

zaprosiłem was do obcowania z waszym Bogiem z ducha na ducha. 

23 Moja Nauka uczy was widzieć mnie blisko jako kochającego Ojca, a nie jako odległego Boga, jak 

odczuwa mnie większość ludzkości. Pokazuje ci również najczystszy, najłatwiejszy i najbezpieczniejszy 

sposób wejścia w Moją obecność. 

24 Ludzie, daję wam doskonałą instrukcję. Starajcie się wywyższyć siebie, walczcie, by wspiąć się na 

górę, oczyśćcie się, by wasza dusza mogła uwolnić się od światowych namiętności i doświadczyć 

szczęścia mieszkania w Nieskończoności. Zrozum, że twoja dusza łaknie i pragnie karmić się Moją 

miłością w regionach, gdzie panuje wibracja Mojej siły, Mojego ducha miłości i Mojego uniwersalnego 

blasku. 

25 Jeśli udało się wam zrobić kilka kroków naprzód, nie bądźcie próżni, ponieważ uważacie się za 

pierwszych ludzi na ziemi, posiadaczy prawdy. Nie zapominajcie, że bez pokory wszystkie wasze dzieła 

będą fałszywe. 

26 Chcę, abyście wyróżniali się czynną miłością, uduchowieniem, cnotami, abyście swoim życiem 

dali ludzkości najlepsze świadectwo, że jesteście "Izraelem", ludem Bożym, na łono którego Moje Słowo 

zaprasza każdą duszę. 

27 Dziś chcecie wyjaśnić, dlaczego jesteście Izraelem, a nie macie argumentów; chcecie wyjaśnić, 

dlaczego jesteście spirytystami, a brak wam słów. Próbujesz wyjaśnić, czym są twoje dary duchowe, ale 

brakuje ci dowodów i rozwoju duchowego, aby wyjaśnić je w sposób przekonujący. Lecz gdy wasza 

ewolucja w górę stanie się prawdziwa, potrzebne słowa same do was przylecą, ponieważ pokażecie 

swoimi dziełami miłości, kim jesteście, kto was nauczył i dokąd zmierzacie. 
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28 Nadchodzą czasy niespodzianek i nieoczekiwanych wydarzeń dla ludzkości. Chcę, aby ten lud 

wiedział, jak prawidłowo interpretować te wydarzenia, ponieważ wszystko, co ma się wydarzyć, zostało 

wam objawione w Moim słowie. 

29 Znajdujecie się w Boskim tyglu Mojego Dzieła dla sprawdzenia i przygotowania. Ale nie 

rozpaczaj w obliczu bólu, bo konieczne jest, abyś był polerowany. Naucz się opróżniać kielich cierpienia z 

cierpliwością, abyś miał prawo pocieszać tych, którzy cierpią, a nie przeklinasz ból. Gdy bowiem 

poczujecie to w sobie, będziecie mogli lepiej zrozumieć to, co czują wasi bracia. 

30 Szkolę was, abyście wkrótce mogli stać się lekarzami duszy i ciała. Wiedz jednak, że przede mną 

ważniejszy jest ten, kto leczy duszę, niż ten, kto leczy tylko ból ciała. 

31 Mężczyznom, kobietom i dzieciom, którzy słuchają Mojego Słowa, mówię: Zachowajcie je w 

waszych sercach, a w świetle waszych sumień przypomnijcie sobie Moją naukę i Moje przykazania, bo 

jutro będą one bronią, która posłuży wam do szerzenia nauki i do ujawnienia tego, co będzie waszym 

krzyżem miłości i zbawienia, abym mógł wam powiedzieć: Bądźcie błogosławieni, bo coraz bardziej 

rozpoznajecie prawdziwą drogę Ducha, od której wielu zbłądziło, bo jest długa, i którzy wtedy 

powiedzieli do mnie: Panie, nie możemy iść za Tobą. 

32 Wielu jest tych, którzy Mnie słuchali, ale niewielu jest tych, którzy idą za Mną, a tych używam, 

aby zachęcić tych, którzy zboczyli z wąskiej ścieżki - aby niewidomi widzieli, głusi słyszeli, chromi 

chodzili, a "umarli" zmartwychwstali. Przez sługi Moje dokonywałem i nadal dokonuję cudów wśród 

ludzi, aby ich obudzić z głębokiego snu. 

33 W Drugiej Erze zostawiliście Mnie samego na krzyżu, gdy piłem kielich żółci i octu, a tylko Moja 

krew została przelana na Kalwarii. Ale teraz będziesz mi towarzyszył ze swoim krzyżem, mając swego 

Pana za pomocnika, tak jak Ja miałem człowieka na drodze boleści, który pomagał mi nieść krzyż. Wasze 

życie jest drogą goryczy, na której upadając i podnosząc się, krok po kroku dojdziecie do szczytu góry, 

gdzie będziecie mogli powiedzieć Ojcu waszemu: "Panie, w Twoje ręce oddaję ducha mego". 

34 Kim są ci, którzy idą za mną do końca, nie chwaląc się? Nie wiesz. - Które z nich tam dotrą? 

Wszyscy, mówi Mistrz, najpierw jedni, potem drudzy. Niektórzy z mniejszym bólem, a inni z wielkim 

poświęceniem, zgodnie z drogą, którą każdy wybiera i sposobem, w jaki nią kroczy. 

35 Prosta droga jest najkrótsza; jest ona wybrukowana światłem, miłością i cnotą. Jest to droga 

Prawa. 

36 Krzywe drogi przedłużają bieg rozwoju, ale w końcu wszyscy dotrzecie do mnie. 

37 Nie znacie miejsca pokoju, do którego docierają dusze, które osiągają "wysokość góry", ale macie 

wiarę w istnienie Ziemi Obiecanej i dlatego mówię wam na nowo: Błogosławieni, którzy uwierzyli nie 

widząc. 

38 Od najdawniejszych czasów proroctwa zapowiadały wam, że w owym czasie ujrzy mnie każde 

oko - oko grzesznika i oko pobożnego, ale nie wszyscy zobaczą Jezusa w ludzkiej postaci. Moja obecność 

będzie widziana oczami waszej wiary, miłości i duchowego wzniesienia. 

39 Mój głos będzie rozbrzmiewał w głębi waszej istoty i będziecie czuli, że żyję z wami. Ale musisz 

oczyścić komnatę swego serca, abyś nie wstydził się mnie w niej przyjąć, gdy będzie splamione. Zwróćcie 

się o pomoc do waszych braci duchowych, a oni pomogą wam w waszych przygotowaniach. 

40 Rozpoczęliście już swoje wędrówki na drodze do waszej duchowej ewolucji, kontynuujcie je bez 

strachu. Dodawałem wam otuchy w próbach, które na was nałożyłem. Jaka ludzka moc mogła wydobyć 

tego, który wpadł w otchłań? Kto mógł uczynić możliwym to, co niemożliwe, co działo się w waszym 

życiu? Kto mógł zniszczyć sidła pokusy, które osaczają twoją duszę? 

41 Ja jestem jedynym, który jest w stanie wykonywać te prace wśród was bez żądania wynagrodzenia. 

Nie wyliczam moich dobrodziejstw po to, aby się chlubić przed tobą tym, co ci daję, lecz dlatego, że nie 

chcę, aby moje nauki przeszły niezauważone, a duch twój je zgłębił i pojął. Pragnę, aby twoje serce stało 

się miłe, aby pomagało duszy w spełnianiu dobrych uczynków i zasiewaniu drogi twoich braci miłością i 

miłosierdziem. 

42 Przychodzicie na te skromne miejsca spotkań, gdzie słyszycie Moje słowo, jak do szkoły, gdzie 

macie się uczyć tego, co później będziecie realizować na waszej drodze życia. Zrozumcie, że słysząc 

instrukcję, nie wypełniliście jeszcze swojego zadania. Powierzam wam świat, abyście mogli w nim 

rozsiewać ziarno Mojej nauki. Powierzam ci twój dom, wskazuję ci obszary działania i ścieżki, którymi 
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należy podążać. Więzienia, szpitale, sierocińce, miejsca, gdzie panują wady i deprawacja, są 

odpowiednimi polami działania dla waszej modlitwy i waszych dzieł miłosierdzia. 

43 Pokonajcie samych siebie, a droga stanie się dla was łatwa. Wtedy będziecie mogli pokonać bestię, 

którą widział Mój apostoł Jan w swoim Objawieniu. 

44 Wiele razy chcieliście ślubować, że pójdziecie za Mną, ale zapieczętowałem wasze usta, aby nie 

wypowiedziały ślubu. Inni spośród was chcieli spisać ślubowanie, że zawsze będą Mnie kochać, a Ja 

zatrzymałem wasze pióro, bo chcę, aby to z waszego ducha wypływało nieodwołalne postanowienie 

pójścia za Mną. 

45 Gdybyście mogli przez chwilę zobaczyć własnego ducha, bylibyście zaskoczeni, dowiadując się, 

kim jesteście, zadziwilibyście się jego światłem i poczulibyście szacunek do samych siebie. Ale chociaż 

nie możesz go zobaczyć oczami swego ciała - miej wiarę w niego z powodu jego wypowiedzi, wtedy 

twoje ciało nie będzie już lochami ani przeszkodą w jego wyniesieniu. Rozważ, że twój duch, jako istota 

podobna do Stwórcy, jest przeznaczony do wykonywania dzieł godnych Tego, który dał mu życie. 

46 Teraz bardziej niż kiedykolwiek musicie zebrać swoje siły, aby zadbać o dojrzewanie waszej 

duszy, które dla wielu z was pozostawiło ślad bólu, smutku i łez. Ale teraz, kiedy opuściliście miasto 

grzechu i krok po kroku zbliżacie się do nowej ziemi, która z miłością na was czeka - nie odwracajcie 

twarzy do tyłu, idźcie do celu. 

47 Rozważmy błędną ludzkość - błędną, ponieważ wielkie wspólnoty religijne, które nazywają się 

chrześcijańskimi, przywiązują większą wagę do rytuałów i zewnętrzności niż do samej Mojej Nauki. To 

Słowo Życia, które zapieczętowałem uczynkami miłości i krwią na krzyżu, nie mieszka już w sercach 

ludzkich; jest zamknięte i nieme w starych i zakurzonych księgach. I tak oto istnieje "chrześcijańska" 

ludzkość, która ani nie rozumie, ani nie wie, jak naśladować Chrystusa. 

48 Dlatego w tym czasie mam tylko kilku uczniów - tych, którzy kochają swoich braci, którzy cierpią, 

tych, którzy łagodzą ból, tych, którzy żyją w cnocie i głoszą ją swoim przykładem: To są uczniowie 

Chrystusa. 

49 Kto zna Moją naukę, a ukrywa ją lub czyni ją znaną tylko ustami, a nie sercem, nie jest Moim 

uczniem. 

50 Nie przyszedłem w tym czasie, aby szukać kamiennych świątyń i w nich dawać o sobie znać. 

Szukam dusz, serc, a nie materialnych odświętnych szat. 

51 Spoglądam z miłosierdziem na tych, którzy zaprzeczają Mojemu istnieniu, bo zagubili się na 

ścieżkach nauki. Nawet tych, którzy chcą mnie zniszczyć w sercach ludzkich, nie uważam za 

nieprzyjaciół; kocham ich i przebaczam im, bo są moimi bardzo kochanymi dziećmi. 

52 Penetruj Moje Słowo, ale czyń to z szacunkiem, nie żądając wiedzy, którą może znać tylko twój 

Pan. Ale poczuj nieskończoną radość, wiedząc, że masz doskonałą, mądrą i sprawiedliwą istotę jako Boga. 

53 Umiłowany ludu, oto ta uciśniona i chora ludzkość, nieświadoma czasów, w których żyje, ani 

Mojej obecności wśród ludzi. 

54 Przebudźcie się, ludzie, ponieważ daję wam przesłanie światła, wiary i zbawienia dla tej ludzkości. 

Wyzwólcie się z waszego letargu i zastanówcie się nad zadaniem, które macie do wykonania w tym czasie 

na ziemi. 

55 Nie mówię wam, że będziecie zbawicielami czy odkupicielami tej ludzkości, nie, ale daję wam 

znać, że musicie nieść Dobrą Nowinę do prowincji i narodów. Wasza misja nie będzie się ograniczała do 

powtarzania Moich nauk, ale do ich wyjaśniania i wzmacniania zawsze uczynkami miłosierdzia, siejąc 

miłość wśród waszych braci. 

56 Nie wątpcie w waszą władzę czynienia dzieł, które zaskakują i przekonują waszych bliźnich. To, 

że jesteście prości i niewykształceni, nie jest przeszkodą w wypełnianiu misji, którą wam powierzyłem. 

Jest w tobie duch światła, który potrzebuje tylko twojej wiary, aby się zamanifestować. 

57 Wśród tych rzesz biednych i wydziedziczonych oświecę tych, którzy będą doradcami, lekarzami 

dusz, tłumaczami Mojego Dzieła, posłańcami pokoju i prorokami. 

58 Niektórzy odejdą do innych narodów, pozostali będą oczekiwać na przybycie tych, których 

nazywacie cudzoziemcami, obcych, którzy szukają pokoju, światła, braterstwa i gościnności. 

59 Powiedziałem wam, że naród ten jest przygotowywany w obecnym czasie, aby w godzinie 

wyznaczonej przez Moją Wolę mógł wznieść się jako sztandar pokoju i uduchowienia wśród narodów 
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ziemi. Udzieli schronienia, będzie ostoją i ochroni tych, którzy przyjdą do niej ugięci przez ból. Wielkie 

jest przeznaczenie tego ludu, dlatego wystawiam go na próbę i daję mu odczuć Moją sprawiedliwość. 

60 Czy wasze serca nie będą przepełnione radością, gdy zobaczycie pociągi uchodźców 

przybywających do waszych drzwi w poszukiwaniu pokoju? Czy nie cieszyłbyś się, gdybyś podzielił się 

chlebem z głodnym? 

61 Przygotujcie wasze serca i uszlachetnijcie waszą wrażliwość, bo nie znacie godziny ani dnia, kiedy 

spełni się moje słowo. Rozwijajcie dar uzdrawiania, którym was ubogaciłem duchowo, bo wraz z 

bezdomnymi przyjdzie wielu chorych i przygnębionych z wyczerpania. Znane i nieznane choroby będą ich 

dręczyć, ale ja daję wam jeden balsam uzdrawiający na wszystkie dolegliwości, czy to duchowe, czy 

fizyczne. Balsam ten, aby czynić cuda, wymaga prawdziwego miłosierdzia, którego podstawą jest 

modlitwa. 

62 O błogosławiony narodzie, do którego dopuściłem, aby wszedł Mój promień światła, który stał się 

słowem, w którym dopuściłem, aby pojawił się Mój lud: Zniszcz swój fanatyzm religijny, uwolnij się od 

ignorancji, a już nigdy nie będziesz niewolnikiem! 

63 Uświetniłem te ziemie, aby gdy nadejdzie dzień, manna miłosierdzia spadła na nie, a wielkie 

rzesze, które szukają prawdy, mogły z niej jeść. 

64 Czuwajcie nad waszym dziedzictwem, czuwajcie nad waszymi darami, ponieważ jesteście 

przeznaczeni do nauczania ludzkości spirytualizacji, nauczania, które ujawnia największą mądrość i 

zapewnia pokój człowieka i wzniesienie się ducha. 

65 Misje i zadania, które wam powierzam, nie są dla was w żaden sposób jarzmem czy ciężarem. Nie 

znosiliście ciężaru waszych niedoskonałości, ani nie ciągnęliście ze sobą łańcuchów poniżenia i 

poddaństwa, abym mógł wam zaproponować nowe jarzmo. Zadania, które wam powierzam, są z 

pewnością trudne i wiążą się z wielką odpowiedzialnością, ale ich wypełnienie zapewnia wam pokój, 

dobrobyt i zbawienie. 

66 Jeśli dobrze wykonasz swoje zadanie, to zamiast być ciężkim krzyżem lub bolesnym brzemieniem, 

jest to niewymowna radość dla ducha i niezmierne zadowolenie dla serca. 

67 To jest wiek Eliasza, który przyszedł do was w Duchu, wygładzając wszystkie ścieżki, łamiąc 

bariery, wnosząc światło w ciemność, zrywając łańcuchy niewiedzy i wskazując drogę wszystkim 

duszom. 

68 Tak jak Mojżesz wyzwolił Izrael z jarzma egipskiego i wprowadził go do ziemi Kanaan, tak w tym 

czasie Eliasz wyzwoli cię z ciemności tego świata, aby wprowadzić cię do światła Królestwa Duchowego, 

nowej Ziemi Obiecanej. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 73  
1 Spragnione tłumy przyszły do Mojej Obecności i otrzymały Moje Słowo jak kaskadę krystalicznie 

czystej wody, która zmyła ich plamy. Wdzięczność sprawiła, że wiele serc otworzyło się na miłość, jak 

kielichy kwiatów. 

2 Oto czas, w którym zaproponowałem wam powrót do siebie samych. Konieczne było, aby wasz 

ból był bardzo wielki, abyście przyszli do mnie, ale wszystko było przygotowane od początku czasów i 

wszystko zostało przepowiedziane. Nie czuwaliście ani nie modliliście się i dlatego zboczyliście z drogi. 

Zaprawdę, powiadam wam: mimo tylu "cierni i kamieni", które pokrywają dziś "ziemię", mimo tylu 

pułapek, przepaści i przepaści, które na niej istnieją, droga Pańska jest zawsze rozpoznawalna dla tego, kto 

zdecyduje się nią kroczyć. Przyszedłem, aby usunąć chwasty i przeszkody na waszej drodze, abyście 

mogli ujrzeć blask Ziemi Obiecanej. Jutro ludzie będą nazywać ten czas "czasem światła". 

3 Wielka będzie przemiana, jaką ludzkość przejdzie w krótkim czasie. Organizacje społeczne, 

zasady, wyznania, doktryny, zwyczaje, prawa i wszystkie porządki ludzkiego życia zostaną wstrząśnięte 

do ich fundamentów. 

4 Tak, to jest czas światła. Mówię wam, światło jest mocą, jest czystością i jest prawdą. Dlatego ta 

szczerość i ta prawda muszą jaśnieć na wszystkich drogach i dziełach ludzkich. - Wielu powie teraz: 

"Panie, jak długo ukrywałeś się przed naszymi oczami!". Lecz Ja im odpowiem: "To nie jest tak, że Ja się 

ukryłem, ale że nałożyliście grubą zasłonę na wasze oczy, tak że mnie nie widzieliście. 

5 Ludzkość jest Moim polem, Ja jestem jego uprawiaczem. Ale widzę, że niezliczone plagi pojawiły 

się na ich drogach, a to uczyniło wasze odkupienie niezwykle uciążliwym. Materializm, wojna, grzech 

były plagami, które nieustannie nękały pola Pańskie. Ale moc wyplenienia ich jest we Mnie, a wkrótce 

nadejdzie czas, kiedy zostaną usunięte na zawsze. Wtedy pola będą kwitły, pokój będzie w sercach, a 

chleb będzie obfitował w domach. Życie ludzkie będzie jak uwielbienie wznoszące się ku Mnie, gdy 

będzie wypełniać przykazanie, które mówi do was: "Miłujcie się wzajemnie". 

6 Każdy, kto słucha Mojej nauki i chce stać się "siewcą", niech wyciśnie ją na swoim duchu i 

korzysta z ziarna, narzędzia i wody, aby następnie wyruszyć na jałowe pola, które ma zaowocować swoją 

miłością. 

7 Jakież większe dziedzictwo mógłbyś pozostawić swoim braciom niż to, że służyłeś swemu Panu 

na Jego błogosławionych polach? Twoja pamięć będzie kiedyś błogosławiona, a twój przykład będzie 

naśladowany. 

8 Zrozumcie, że jest to czas, kiedy musicie odkupić się przez swoje własne uczynki. W Trzeciej Erze 

ludzkości, to nie ja sam muszę czynić zasługi. 

9 Aby wam pomóc, przyszedłem na nowo, aby pokazać wam drogę dobra z moim światłem w tak 

głębokich ciemnościach, abyście wkrótce osiągnęli królestwo pokoju, którego pragnie wasze serce, nawet 

jeśli o tym nie wie. 

10 Nie znasz ostatecznego celu drogi, ale masz wiarę, że go osiągniesz. Nie znacie Ojca całkowicie, 

ale Jego głos budzi w waszych sercach bezwarunkową wiarę i niezniszczalną nadzieję. Tym, którzy w ten 

sposób wierzą, powiem na nowo: "Błogosławieni, którzy wierzą nie widząc". 

11 Nie bądźcie już ziemskimi ludźmi, którzy w każdej chwili niepokoją Ojca, aby zstąpił do ich 

mieszkania w sercu bez uprzedniego przygotowania go. Bądźcie teraz tymi, którzy są w stanie podnieść 

się do swojego Stwórcy. Uczyńcie się godnymi tego, by zasłużyć na dialog z ducha na ducha. 

12 Jeżeli na drodze życia otrzymaliście dowody Mojej prawdy, niech będą one dla was świadectwem 

i zachętą w codziennej pracy. Nie pozwólcie jednak, by ciało zamknęło wam oczy na prawdy, które 

otrzymuje wasz duch, gdyż jest ono ślepe, słabe i niewdzięczne, a swoją opornością może utrudnić wam 

drogę rozwoju. 

13 Dałem wam niezbędną siłę do wykonania waszego zadania, a dzięki temu, co wam dotychczas 

powiedziałem, będziecie mogli uratować całą ludzkość. Ale wy jesteście słabi, a Ja będę nadal udzielał 

Moich nauk Mojemu ludowi, aż nadejdzie wskazana godzina, kiedy ta manifestacja się zakończy. 

14 Mógłbym podzielić Mój lud na dwie grupy: Jeden, który Mnie zrozumiał, a drugi, który nie pojął 

Mojej prawdy. Obaj otrzymali to samo pouczenie, ale ten, który mnie nie zrozumiał, lamentuje, czuje się 

potrzebny i zawiódł. Czasami uważa, że jest prześladowana, innym razem, że jest związana i nie może 
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walczyć z pokusami. Na swej drodze czuje, że osty kłują jej stopę przy każdym kroku i codziennie 

wylewa łzy bólu; na cierniach ścieżki pozostawia strzępy szaty łaski, którą ją przyozdobiłem. - Druga 

grupa to ta, która śpiewa pieśń zwycięstwa, gdy kończy swoją codzienną pracę, ta, która wie, jak powstać 

w bitwie, aby mnie błogosławić; ta, która nie lamentuje, nie błaga, nie beszta. To ona, kiedy zwraca się do 

Mnie, mówi tylko do Mnie: "Panie, dziękuję Ci bezgranicznie, bo doświadczyłam Twojej ojcowskiej 

miłości we mnie, bo dałeś się poznać w moich próbach, które doskonalą mojego ducha. Dziękuję Ci, bo 

pośród tych prób będę miał Twój pokój i pokrzepienie." 

15 W ten sposób chwalą mnie ci, którzy mnie zrozumieli. Dla nich każdy dzień, każdy świt, jest 

nowym światłem nadziei i nowym krokiem na drodze ich ewolucji. Ale ja nie chcę was dzielić, chcę was 

raczej połączyć w jedną rodzinę, w której nie widzę początkujących i uczniów. Nie chcę, aby wyższe 

istoty znajdowały się obok niższych. Ponieważ dałem wszystkim to samo uprawnienie, chcę, abyście 

wszyscy docenili je w ten sam sposób. 

16 Wy, którzy ciągle narzekacie, posłuchajcie mnie: Kiedy ukryty w swoim ludzkim ciele wszedłeś w 

Moją obecność, przyniosłeś go przede Mną zmęczonego i wyczerpanego, chorego i zbutwiałego. Ale ja go 

uzdrowiłem, przywróciłem mu siły, napełniłem twoje serce radością i nadzieją. Dałem w wasze ręce 

klucze, abyście otworzyli bramy do pracy, i dałem wam chleb. Pobłogosławiłem i oczyściłem waszych 

bliskich i oczyściłem waszą drogę z przeszkód. Obudziłem twego ducha z głębokiego snu i nie dałem mu 

żadnego dalszego daru tylko dlatego, że posiadał wszystko od swego stworzenia. Ale musiałem uwolnić 

duszę od zmęczenia, od jej choroby i w tym momencie osądziłem ją przez jej sumienie. Gdy ciało i dusza 

zostały wzmocnione, połączyłem je w jedną istotę, w jedną wolę, tak że wypełniła Moje Prawo. Czego 

więcej można wymagać? Powiadam wam: Wypełnijcie to Prawo, a będziecie mieli pokój na tym świecie, 

a potem duch wasz będzie w Królestwie Niebieskim. - W ten sposób obudziłem was, abyście wiedzieli, 

kim jesteście, i w ten sposób nauczyli się pojmować wzniosłość waszego przeznaczenia i waszego 

zadania. 

17 Teraz mówię wam: Nie zatrzymujcie się tylko na słuchaniu Mnie, musicie także działać! Stań się 

silny i ucz się w próbach! Jeśli tylko słuchasz, a nie myślisz, niczego się nie nauczyłeś, ani nie będziesz w 

stanie wprowadzić niczego w życie. Patrzcie na te miejsca spotkań jak na szkołę, gdzie Mistrz was uczy, a 

na świat jak na rozległe pole pracy, gdzie możecie zastosować to, czego się nauczyliście. 

18 Ten świat jest właściwym polem do pracy. W nim jest ból, choroba, grzech we wszystkich 

formach, wady, niezgoda, młodość zbłądziła, starość bez godności, nauka nadużywana dla zła, nienawiść, 

wojna i kłamstwa. 

19 To są pola, na których musicie pracować i siać. Jeśli jednak walka, która czeka was wśród ludzi, 

wydaje się gigantyczna, to zaprawdę powiadam wam, że choć jest wielka, nie może być porównana z tą, 

którą musicie rozpocząć sami: walką duszy, rozumu i sumienia z namiętnościami ciała, z ich miłością 

własną, z ich egoizmem, z ich materializacją. I dopóki nie zwyciężycie nad sobą, jak możecie mówić 

szczerze o miłości, o posłuszeństwie, o pokorze i uduchowieniu waszych braci? 

20 Uznaj, że najpotężniejszego wroga masz w sobie. 

Kiedy go pokonasz, zobaczysz smoka z siedmioma głowami, o którym mówił apostoł Jan do ciebie, pod 

twoimi stopami. Tylko wtedy możesz powiedzieć w prawdzie: "Mogę podnieść twarz do mojego Pana, 

aby powiedzieć Mu: Panie, pójdę za Tobą". Wtedy bowiem nie będą mówiły tego same usta, lecz Duch 

Święty. 

21 Gdyby oczy waszego ciała mogły przez chwilę zobaczyć waszego własnego ducha, doznalibyście 

olśnienia, wiedząc, kim jesteście i jacy jesteście. Miałbyś szacunek i miłosierdzie dla siebie i czułbyś 

głęboki ból widząc, gdzie przyniosłeś to światło. 

22 Dziś przychodzę, aby wam powiedzieć, kim jesteście, bo sami siebie nie znacie. Ciągle mówicie, 

że macie ducha, nie wiedząc, co to znaczy, nie mając przynajmniej wiary, że macie ducha, bo go nie 

widzieliście, jak chcieliście w swoim materializmie. Jeśli jej nie znasz, to jak ją rozwiniesz? 

Nie bądź już dłużej lochami ani katem swojego umysłu. Niech ciało nie będzie jego właścicielem ani 

panem. Niech się uwolni, niech odrzuci światowe skłonności ciała, tak jak się przegania wilka, który czyha 

na niego na każdym kroku. 
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23 Ci, którzy wewnętrznie czują, że mnie zrozumieli, i którzy wierzą, że wypełniają swoje zadanie, 

będą pomagać tym, którzy idą za nimi. Ale nie ofiarujcie Mi jeszcze waszych owoców, bo dzieło, które 

stworzyliście - nie tylko w tym czasie, ale i we wszystkich czasach - nie jest jeszcze Mnie godne. 

24 Nie wstydźcie się tego, ani nie traćcie ducha. Gdybym ci powiedział, że już osiągnąłeś 

doskonałość i że twoje uczynki nie mają żadnych braków, czy podjąłbyś wysiłek, aby kontynuować drogę 

swojego duchowego dojrzewania? 

25 Nie stójcie dłużej w miejscu, nie patrzcie w przeszłość. Pozostawiłeś po sobie ból, łzy i grzechy. 

Zostawiliście za sobą miasto Sodomę, nie odwracajcie się do niego twarzą. Było to miasto grzechu. Idź w 

kierunku nowej ziemi, której źródła krystalicznie czystej wody i której żyzne pola czynią twoją 

egzystencję piękną i szczęśliwą. 

26 Oto jest wiele dróg, które otwierają się przed duchem ludzkości. Jednak mówię wam, że nie widzę 

na tym świecie ani jednej doskonałej wspólnoty religijnej, choć niektóre z nich są oparte na Mojej nauce. 

Nie przychodzę w sprzeczności ze Słowem, które dałem wam w Drugiej Erze, nie mogę zaprzeczyć 

samemu sobie. A jednak pytam was: Gdzie jest to Słowo, to Nauczanie? Szukam go w sercach ludzi i nie 

znajduję. Trzymali go w starych i zakurzonych książkach, a są nawet tacy wśród ludzi, którzy odważyli 

się go sfałszować. Dlatego mówię wam, że nie znajduję wśród was doskonałej wspólnoty religijnej. Bo 

zamiast miłości i miłosierdzia, pokory i sprawiedliwości, znajduję tylko obrzędy, tradycje i próżność, 

wiele cierpień i niewiedzy. Ale to są błędy, które do mnie nie docierają. Tylko miłość, łagodność, 

sprawiedliwość i cierpliwość dosięgają mnie. 

27 Ten, kto kocha, żyje Moją nauką. Kto odczuwa ból swoich bliźnich, cierpi dla nich i przynosi im 

pociechę, ten jest Moim uczniem. Ten, kto uczy cnoty przez uczynki, przez własne życie, jest mistrzem. 

Kto kocha swego brata w prawdzie, ten jest Moim godnym dzieckiem. 

28 Kto zna Moje Prawo, a ukrywa je, nie może nazywać się Moim uczniem. Kto przekazuje Moją 

prawdę tylko ustami, a nie sercem, ten nie bierze ze Mnie przykładu. Ten, kto mówi o miłości, a swoimi 

uczynkami udowadnia, że jest inaczej, jest zdrajcą Mojej nauki. 

29 Kto zaprzecza czystości i doskonałości Maryi jest głupi, bo w swojej ignorancji kwestionuje Boga 

i zaprzecza Jego mocy. Kto nie uznaje Mojej prawdy w Trzeciej Erze i zaprzecza nieśmiertelności duszy, 

ten jeszcze śpi i nie słucha proroctw z czasów minionych, które zapowiadały objawienia, jakich ludzkość 

jest świadkiem w obecnym czasie. 

30 To jest powód Mojego Trzeciego Objawienia. Nie ukazałem się w łonie synagog ani kościołów, bo 

nie są one moim domem. Świątynie kamienne, zbudowane ręką ludzką, nie mogą być Moją świątynią, lecz 

samo serce ludzkie, gdzie jest ołtarz ich miłości, światło ich wiary i ofiara ich zasług. 

31 Szukam serc i dusz, aby się w nich objawić. 

32 Jeśli chcecie, aby prawda żyła w was, praktykujcie miłość, rozsiewajcie światło słowami, dziełami 

i myślami, uzdrawiajcie tych, którzy są chorzy na duszy i ciele. 

33 Jeśli niektórzy powstają jako Moi wrogowie, Ja nie patrzę na nich jako na takich, lecz tylko jako 

na potrzebujących. Na tych, którzy uważają się za uczonych i zaprzeczają Mojemu istnieniu, patrzę z 

politowaniem. Ci, którzy starają się zniszczyć mnie w sercach ludzi, uważam za ignorantów, bo wierzą, że 

mają moc i broń, aby zniszczyć tego, który jest autorem życia. 

34 Tylko istota tak wszechmocna jak ja mogła ze mną walczyć. Ale czy wierzysz, że gdyby ze mnie 

wyłoniła się boskość, to byłoby to przeciwko mnie? Czy też wierzysz, że może powstać z niczego? - Nic 

nie może powstać z niczego. - Jestem Wszystkim i nigdy się nie rodzę. Ja jestem początkiem i końcem, 

Alfą i Omegą wszystkiego, co zostało stworzone. 

35 Czy możecie sobie wyobrazić, że jedna z istot stworzonych przeze mnie mogłaby sięgnąć Boga? 

Wszystkie stworzenia mają granice, a żeby być Bogiem, trzeba nie mieć granic. Ci, którzy pielęgnowali te 

marzenia o potędze i wielkości, wpadli w ciemność własnej arogancji. 

36 We mnie żaden egoizm nie może istnieć. Dlatego, ponieważ jestem wielki w Mojej Boskości, 

Moją wolą było, abyście i wy byli wielcy. Wiem, że dopóki jesteście mali, będziecie słabi i nie będziecie 

w stanie pójść za Mną, zrozumieć Mnie i kochać Mnie. Dlatego szukam cię, aby cię uczyć i uczynić cię 

wielkim w duchu i zrozumieniu. Kocham Cię i chcę czuć się blisko Ciebie. Ojciec nigdy nie będzie mógł 

być szczęśliwy, dopóki będzie wiedział, że jego dzieci są nieobecne, a co więcej, że cierpią. 
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37 Dom mojego Ojca jest dla was przygotowany. Kiedy do niej dojdziesz, będziesz się nią cieszyć w 

prawdzie. Jak ojciec może mieszkać w królewskiej komnacie i cieszyć się pysznym jedzeniem, wiedząc, 

że jego własne dzieci stoją jak żebracy u bram jego własnego domu? 

38 Moje dzieci, przygotowaliście sobie sąd przez wasze pogwałcenia Mojego Prawa. Potknęliście się 

na drodze, sądząc, że was karcę, i nazwaliście Mnie bezlitosnym, zapominając, że Ten, którego nazywacie 

niesprawiedliwym i bezlitosnym, jest waszym Ojcem Niebieskim. 

39 Czy nie rozpoznałeś miłości Ojca w surowym sędzią Pierwszej Ery? A czy w miłującym Mistrzu 

Drugiej Ery nie odkryłeś Ojca? Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Kto zna Syna, zna i Ojca". 

40 Dziś, gdy Mój Duch Święty mówi do was, rzeczywiście przemawia do was Mądrość Ojca i Miłość 

Syna. 

41 Nie chcę was upokarzać przez moją wielkość, ani się nią chlubić, lecz wciąż wam ją ukazuję, o ile 

taka jest moja wola, abyście odczuwali najwyższą radość z tego, że macie za ojca Boga wszelkiej mocy, 

mądrości i doskonałości. 

42 Raduj się myślą, że nigdy nie ujrzysz końca Mojej mocy i że im wyższy rozwój twego ducha, tym 

lepiej będziesz Mnie rozpoznawać. Kto nie mógłby się zgodzić, aby wiedzieć, że nigdy nie osiągnie 

wielkości swego Pana? Czy nie uzgodniliście na ziemi, że będziecie młodsi w latach w porównaniu z 

waszym ziemskim ojcem? Czy nie przyznaliście mu chętnie doświadczenia i władzy? Czy nie cieszyłeś 

się, że masz za ojca człowieka silniejszego od siebie - dumnego, odważnego i pełnego cnót? 

43 Uczniowie, nie używajcie nigdy tego światła, które w was złożyłem, do złego. Zwracam wam na 

to uwagę, ponieważ ta forma Mojego objawienia wkrótce się skończy, a łaska, którą rozlałem wśród was 

jest tak wielka, że niektórzy, widząc, że odchodzę, będą czuli się wolni w swoim irracjonalizmie, aby 

wykorzystywać swoją władzę i dary duchowe tylko po to, by wywyższać się przed ludźmi. 

44 Biada tym, którzy szukają pochlebstwa, próżności i pieniędzy! Ból i próby sprawią, że ich bracia 

przyjdą i padną przed nimi na kolana, aby otrzymać kroplę uzdrawiającego balsamu. Ale biada tym, 

którzy uważają się za bogów, nie zdając sobie sprawy, że ich władza obróciła się do zgorszenia, a ich 

światło do ciemności! Biada Moim dobrym uczniom, bo będą cierpieć dla ich dobra, bo powstanie 

zamieszanie! 

45 Ilekroć chcecie się dowiedzieć, czy droga, którą podążacie, jest drogą ewolucji w górę, 

powinniście zwrócić się do sumienia, a jeśli jest w nim pokój, a w waszym sercu panuje miłość i dobra 

wola wobec braci, będziecie pewni, że wasze światło nadal świeci, a wasze słowo pociesza i uzdrawia. Ale 

jeśli odkryjesz, że chciwość, zła wola, materializm i cielesność zakorzeniły się w twoim sercu, możesz być 

pewien, że twoje światło stało się ciemnością, oszustwem. Czy chcesz, że kiedy Ojciec wzywa cię z dala, 

zamiast złotej pszenicy, będziesz miał nieczyste żniwo? 

46 Zachowaj te słowa w swoim wnętrzu, aby były niezatarte. Wypełniajcie nakaz w swoim życiu z 

łagodnością, a będziecie mieli pokój. Chcę, aby chleb był słodki w waszych ustach, aby wasz dom nie był 

kruchą łodzią, abyście byli jednej myśli, aby gdy przyjdą do was ci, którzy nie wierzą w to słowo, 

burzliwy wiatr ich słów i ich złych zamiarów nie zmącił waszej wiary. 

47 W Drugiej Erze wielu było zgorszonych Moją obecnością w Jezusie, gdyż spowodowała ona 

podział w łonie rodziny. Z pięciu, którzy mieszkali w jednym domu, trzech było przeciwko dwóm, a 

dwóch przeciwko trzem, i podczas gdy trzech poszło za mną, dwóch mnie odrzuciło. To samo dzieje się w 

tej chwili. Są domy, w których ojciec uznał mnie i towarzysza i dzieci powstały przeciwko niemu. Inne, w 

których żona, matka rodziny, przyszła do mnie i ze łzami w oczach powiedziała mi: "Mistrzu, idę za Tobą 

i chcę, żeby moi też poszli za Tobą". Lecz oni, Moje własne dzieci, źle Mnie osądzili". 

48 Jakże rzadkie są rodziny, w których wszyscy działają w doskonałej harmonii według Moich 

poleceń! 

49 Tak więc ten lud znosi niezrozumienie krewnych i sąsiadów, odmawia się im chleba, drzwi 

zamyka się im przed nosem, zastawia się na nich zasadzki, rzuca się na nich oszczerstwa i fałszywe 

świadectwa. Nie lękajcie się, bądźcie silni, bo ci, którzy najbardziej źle was oceniają, będą tymi, którzy w 

skrusze przyjdą szukać szlaku, którym podążacie. 

50 Kocham cię i zawsze cię zbawię, i to będzie Moja łaska, którą otrzymasz na swojej drodze życia, 

która zaskoczy nawet niewierzących, gdy zobaczą, że masz pokój w sercu, chleb na stole i siłę w duchu. 
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51 Aby wam pomóc, posyłam wam Moją czułą pieszczotę, o uczniowie. Gdy Mój Boski Promień 

powróci do Mnie, Mój pokój zamieszka w was. Ale dziś Mistrz mówi wam: obudźcie się, ludzie! To nie 

jest czas na sen. Burze targają tobą w każdej chwili i musisz pozostać silny. Jest to czas sądu i refleksji: 

zaraza, głód, wojna, śmierć i wszystkie widzialne i niewidzialne trudności i plagi są puszczane luzem. 

Módl się i pracuj w ciszy. Nie gaście waszej lampy ani nie ukrywajcie daru, który posiadacie. Bądźcie 

zawsze gotowi na przyjęcie tego, kto puka do waszych drzwi, a wtedy weźmiecie za wzór wierne panny z 

Mojej przypowieści - te, które z płonącą lampą oczekiwały na czystego oblubieńca. 

52 Wasze uduchowienie będzie miało wpływ na myśli wszystkich tych, którym chcecie pomóc. W ten 

sposób będziecie mogli oświetlać drogę waszych braci, którzy rządzą wami na ziemi. Będą mieli otwarte 

drzwi swoich serc i przyjmą przybysza, i przekażą mu orędzie pokoju, które im dam. 

53 Trudną misję będzie miał ten naród do spełnienia wśród innych narodów ziemi. Ale w tym celu 

najpierw wyrwę każdy chwast z korzeniami. Sprawię, że mężczyźni zrzucą maskę hipokryzji i napełnią 

swoje serca szczerością, braterstwem i światłem. Również w sprawach duchowych naród ten będzie 

musiał dawać przykład, ale konieczne jest, aby uduchowił swój kult i wykorzenił fanatyzm religijny i 

bałwochwalcze kulty. 

54 Moja nauka musi być przeżywana przez was, aby inni mogli w nią uwierzyć; ale kiedy ten naród 

podniesie się duchowo, we wszystkich regionach ziemi pojawią się oświeceni ludzie, którzy będą szerzyć 

Moją naukę. Wtedy mi podziękują, bo nie będą się czuli osamotnieni i uznają, że wszyscy posiadają dary 

przychylności. Bo zanim przyszli na ziemię, otrzymali je z Mojej Ojcowskiej dobroci z powodu 

ślubowania wypełnienia swojej misji. 

55 Błogosławiony jest ten, kto rozwija swoje dary duchowe, kierując się jedynie wewnętrznym 

głosem sumienia, jak prorok Jan, którego nazywacie Chrzcicielem, który szedł drogą oświeconą światłem 

otrzymanym od swego Pana. Kto inny mógłby go uczyć lub mówić do niego na pustyni? 

56 Powstańcie do nowego życia, o ludzie, nie popadajcie w ruinę! Nie zapominajcie, że zawsze 

nazywałam was "dziećmi światłości". Niech choć iskierka światła zabłyśnie w twoim duchu każdego dnia. 

"Jak to się może stać?" pyta mnie twoje serce. Na to odpowiadam, że ludzkość jest pełna potrzebujących i 

możecie im dać coś z tego, co posiadacie jako duchowe bogactwo. Dawno temu przeznaczyłem was do 

tego zadania, a to, co uczyniłem w tym czasie, gdy naznaczyłem wasze czoła, jest tylko potwierdzeniem 

przeznaczenia i darów duchowych, które otrzymaliście ode Mnie od samego początku waszego istnienia. 

Pokój, moc, światłość wiekuista, władza nad duszami pogrążonymi w zamęcie, dar uzdrawiania, słowo 

(wewnętrzne), modlitwa duchowa i tak wiele darów, które zdobią waszego ducha, są bronią, za pomocą 

której możecie stworzyć pokój w tym narodzie, który będzie żyzną ziemią dla proroków, emisariuszy, 

mistrzów i apostołów dobra. 

57 Gdy wszystkie te proroctwa się spełnią, a ludzie będą szukać ich zapowiedzi w Piśmie Świętym, 

będą zaskoczeni, znajdując na każdym kroku wyraźne wskazówki tego wszystkiego, co wasze oczy 

widziały w obecnym czasie i co zobaczą w czasach przyszłych. Wtedy ludzie powiedza: "Zaprawde, to 

jest trzeci czas, drugie przyjscie Pana! 

58 Niektórym zdawałoby się, że lud ten cieszy się przywilejem; lecz później cały świat zauważy, że 

Duch Pański jest wylany bez łaski na całą Jego powszechną rodzinę. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 74  
1 Jest to godzina łaski, w której przejawiam się wśród ludzi dla waszego duchowego podniesienia. 

Kiedy mnie słyszycie, odwracacie się od świata, aby zgromadzić się duchowo. 

2 Poczujcie się prawdziwie, że jesteście przy Moim stole, czekając, aż rozdam wam chleb i podam 

wino. Wiecie, że mówię do was w przenośni, przypominając wam Moje Słowo z Drugiej Ery; bo chleb 

jest Moim Słowem, a wino jest Boską istotą, która jest w Słowie. 

3 Chleb i wino, ciało i krew, manna i woda, wszystko to było symbolem słów, miłości i życia, które 

są wiecznym pokarmem waszego ducha. 

4 Manna na pustyni i woda ze skały symbolizowały w swoim czasie chleb i wino Ducha; są to te 

same symbole, których użyłem podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy otoczony Moimi uczniami 

powiedziałem do nich: "Jedzcie i pijcie, to jest Ciało Moje i to jest Krew Moja". Tym nauczaniem 

zainaugurowałem dla ludzkości nową erę, erę miłości. 

5 Dziś gromadzą się wokół Mnie nowi uczniowie, a tłumy znów idą za Mną. Lecz środki, za pomocą 

których czynię Boskie nauki zrozumiałymi dla was, nie są już tylko alegorią lub przypowieścią, lecz są to 

nieomylne słowa, które przemawiają do waszego umysłu Boską istotą, którą możecie postrzegać tylko 

duchem. 

6 Zastanówcie się nad tymi naukami, uczniowie, a w końcu zrozumiecie, że czas alegorii i symboli 

dobiega końca, ponieważ wasz rozwój duchowy i rozwój umysłowy pozwoli wam lepiej zrozumieć 

prawdę. 

7 Jestem wśród was, choć nie możecie mnie dotknąć rękami ani zobaczyć śmiertelnymi oczami. 

Przychodzę w duchu, by mówić do was i uczyć was, jak szukać mnie w waszych modlitwach. 

8 Nie pozostawię żadnego materialnego śladu po Moim nowym objawieniu się, tak jak nie 

pozostawiłem żadnego w Drugiej Erze, chociaż żyłem wśród was. Ludzkość jest skłonna do 

bałwochwalstwa i do poświęcania rzeczy materialnych, aby uznać je za Boskie i uczynić je przedmiotem 

swojej adoracji. Co uczyniłaby ludzkość, gdyby mogła zachować Moje Ciało, krzyż Mojego męczeństwa 

lub kielich z ostatniego posiłku z Moimi uczniami? Ale wszystko zostało wygaszone, aby tylko Moja 

Boska istota pozostała w duchu ludzkości. 

9 Nawet w czasach dawno minionych, usunąłem z oczu ludzi zarówno przedmioty, które służyły 

jako symbole, jak i posłańców lub głosicieli słowa. W Pierwszej Erze, kiedy Mojżesz był na górze, zniknął 

od swoich ludzi, którzy go uwielbiali. Eliasz, prorok ognia, zniknął w "obłoku", który zabrał go z dala od 

ziemi. Obaj, podobnie jak Jezus, pozostawili w duszach jedynie ślad swoich dzieł jako istoty duchowej. 

10 Teraz jestem tutaj, wypełniając jedną z Moich obietnic, łącząc wszystkie pokolenia w jeden lud, a 

ludzi różnych ras w jedno i to samo apostolstwo. 

11 Przekazuję ludzkości kolejny testament pełen światła i jasności. Zobacz, jak fanatyzm religijny 

osiągnął najwyższy stopień u niektórych Moich dzieci, a u innych materializm i brak wiary padły ofiarą 

ich dusz. Wielka i krwawa jest walka, która czeka obu, dopóki światło nie zabłyśnie ponownie wśród ludzi 

i nie sprawi, że poczują prawdziwy pokój, który wypływa z miłości jednych do drugich. 

12 W obliczu prawdziwego chaosu namiętności i światopoglądów, ludzie będą musieli wyjść do 

społeczeństwa jako świadkowie i nosiciele Mojej nowej nauki. Aby znaleźć wiarę, konieczne będzie, aby 

przygotować się i przyodziać się w pokorę, posłuszeństwo, duchowość, siłę i miłosierdzie. 

13 Nie bójcie się burzy, umiłowani uczniowie, bo Ja będę z wami w łodzi, a jeśli będziecie mieli we 

Mnie wiarę, nie zginiecie. Będziecie walczyć pełni wiary, zważywszy, że tak jak wy macie 

błogosławieństwo otrzymania Mojego Słowa, tak wszyscy wasi bracia zasługują na to, aby je poznać, 

gdyż jest już wielu, którzy go oczekują. 

14 Nie mówcie, że Moja nauka jest trudna do wprowadzenia w życie, albo że nakłada na was ciężkie 

trudności. Kto idzie za mną z miłością, nie czuje ciężaru swego krzyża. 

15 To jest moje słowo, wbij je w swojego ducha, bo wkrótce będziesz od niego zależny. 

16 Obudził was bicie melodyjnego dzwonu, jego dźwięk odbił się echem w waszym duchu i wtedy 

przypomnieliście sobie, że jest to dzień łaski, w którym Mistrz wam się ukazuje. Szybko powstałeś z 

pragnieniem, aby usłyszeć to boskie słowo, które jest życiem dla twojego ducha i wypełnia twoje serce z 

ufnością. 
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17 Zaprawdę, Moje Słowo objawia wam drogę, którą zasłoniły przed wami burze życia. Zrozum, że 

jestem tak blisko ciebie, jak jestem blisko wszystkich ludzi; Moje światło jest ze wszystkimi. - W tym 

czasie wiele dusz podąży ścieżką Światła i nie będzie już zagubionych. Zdziwilibyście się, gdybyście 

zobaczyli, że ci, którzy mają twarde serce i sztywne karki, są tymi, którzy najszybciej podążają moimi 

śladami. Ale powodem tego jest to, że dałem wszystkim czas niezbędny do przebudzenia się do światła 

życia duchowego. 

18 Jakże wielu zatwardziałych w grzechu przyszło w tym czasie słuchać Mojego słowa i jeszcze 

przed zakończeniem Mojego wykładu powiedziało do Mnie ze łzami: "To Ty, Mistrzu!". Stało się tak, 

ponieważ Moje czyste, miłe i przekonujące Słowo przemówiło do serca tych ludzi. A Ja wam powiadam, 

że kto raz odczuł Moją obecność, nie będzie mógł oszukiwać się fałszywymi pozorami. - Wy, którzyście 

Mnie słyszeli w tym czasie, przygotujcie się, abyście wiedzieli, jak dawać o Mnie świadectwo, bo musicie 

przedstawiać Moją naukę tak, jak ją wam objawiłem, a nie według waszego upodobania lub woli. 

19 Tak jak miałeś przyjaciela na swojej drodze życia, który przyniósł ci dobrą nowinę, tak cała 

ludzkość, marniejąca w świecie trudu, również otrzyma wskazówkę, że Pan jest obecny i usłyszy mnie. 

20 Co by się z tobą stało, gdybym w miłosierdziu Moim nie skrócił dni twego ucisku? Wszyscy już 

byście zginęli. W tym czasie szukam grzeszników, aby dać im zadanie w Moim Boskim Dziele i 

powiedzieć im, że Moja miłość nigdy ich nie wykluczyła. Jakież zadowolenie i radość będzie kiedyś w 

tych duszach, gdy osiągną duchowe wzniesienie poprzez praktykę miłosierdzia. - W nieskończoności 

istnieje miłość, która jest miłość Ojca, który nie ma innego pragnienia niż to, że twoje zbawienie i że 

osiągniesz wieczny pokój. 

21 Od 1866 roku ponownie otworzyłem źródło Mojej miłości, która wylała się na was jako pociecha i 

objawienie. Nie czekałem na dzień Mojego odejścia, aby wam powiedzieć, abyście zaczęli wprowadzać w 

życie Moje nauki; ale od pierwszej chwili, kiedy je usłyszeliście, powiedziałem wam: "Wyświadczajcie 

miłosierdzie, noście pociechę chorym, mówcie o Moim nowym objawieniu, przyprowadzajcie 

potrzebujących i zagubionych." A to dlatego, że nie chciałem, abyście stali się uczniami teoretyzującymi, 

którzy pięknie mówią o Moim Dziele, a nie potrafią wyciągnąć ręki, aby dotknąć chorego i ukoić jego ból. 

Czy twoje serce nie było wypełnione rozkoszą, gdy śmiertelnie chory człowiek wrócił do życia dzięki 

twojej opiece i modlitwom, i usłyszałeś jego usta cię błogosławią? 

22 Bardzo bliski jest czas, kiedy te Moje dzieci nie będą już przekazywać wam Mojego słowa. Ja 

odejdę, a Mistrz nie da wam już tej instrukcji. Pragnę, aby do tego czasu pragnienie miłosierdzia w 

waszych sercach zostało oczyszczone i uduchowienie weszło w wasze życie. Eliasz, wasz duchowy 

pasterz, zapowiedział Moje przyjście do was, a także przepowiedział dzień Mojego odejścia. 

23 Słowo moje, proste i pokorne w swej formie, jest głębokie w swej treści, i tak będzie aż do dnia 

ostatecznego. Nie proś Mnie, abym mówił do ciebie wybranymi słowami, bo duch twój nie potrzebuje ich, 

aby zrozumieć moje pouczenie. 

24 Znam tych, którzy wprowadzają w życie Moją naukę zgodnie z Moją Wolą, i tych, którzy 

odchodzą od sedna swojej istoty. Nic nie jest ukryte przed Moją mądrością i zaprawdę powiadam wam, 

jeśli chcecie Mnie dosięgnąć, wejdźcie po drabinie miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości i pokory. 

25 Nie starajcie się przekształcić tej pracy duchowej w pracę materialną, licząc na jej owoce tu na 

ziemi. Nie wątpcie w zwycięstwo Mojej Nauki, miejcie w nią wiarę, a będziecie mogli przemienić 

równiny w góry, a pustynie w zielone pastwiska. Weź pod uwagę, że w Drugiej Erze, kiedy Jezus umarł 

na krzyżu, opuszczony przez swoich uczniów z wyjątkiem Jana, myśleli, że wszystko się skończyło. 

Jednak później w ich sercach zaczęło kiełkować Boskie ziarno, które nie mogło obumrzeć, ponieważ było 

stale podlewane krwią męczenników - krwią miłości i wiary. 

26 Mówię wam, w tym czasie Moje Boskie Nasienie musi być podlewane uczynkami miłosierdzia, 

łzami skruchy i pojednania. 

27 W tym czasie uwolniłem was z nowej niewoli: pokus, przyjemności, wad, które są jak despotyczny 

i okrutny faraon, który trzymał was w łańcuchach. Jutro ludzkość będzie świętować to nowe wyzwolenie, 

nie z okazji świąt czy tradycji, ale poprzez duchową miłość jednych do drugich. 

28 Ofiary ze zwierząt, które składałeś na ołtarzu Jehowy, były przez Niego przyjmowane. Nie była to 

jednak najlepsza forma podnoszenia ducha do Pana. Wtedy przyszedłem do was jako Jezus, aby nauczyć 

was przykazania Bożego, które mówi wam: Miłujcie się wzajemnie. Teraz mówię wam, że nauki, których 
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udzieliłem wam w Drugiej Erze, poprzez dzieła Jezusa, były czasami zmieniane i czasami źle 

interpretowane. Dlatego właśnie przyszedłem, jak wam zapowiedziałem, aby oświecić Moją prawdę. Moja 

ofiara zapobiegła wtedy wielu ofiarom ze zwierząt, a ja nauczyłem was doskonalszego oddawania czci 

Bogu. Moje nowe objawienie w tym czasie sprawi, że ludzkość zrozumie, że nie wolno wam używać 

symbolicznych form kultu bez uprzedniego zgłębienia ich znaczenia, gdyż są one tylko alegorycznym 

przedstawieniem Moich nauk. 

29 Zanim serce mnie poczuje, Eliasz ukazuje się mu, aby powiedzieć mu, że ma pokutować ze swoich 

grzechów, ponieważ Pan się zbliża; to samo uczynił w Drugiej Erze przez Chrzciciela, kiedy nakazał im 

pokutować i oczyścić się, ponieważ Królestwo Niebieskie się zbliża. 

30 Miłość mojego Ojca dociera w tej chwili do umysłów i serc wielu, którzy mnie słuchają. Jest to 

zapowiedziany czas, w którym Duch Prawdy zstępuje na ludzi. Usłysz jego głos w nieskończoności, 

rozpoznaj go w tym, co niewidzialne, poczuj go w swoim sercu. Moja miłość i Moje natchnienie 

pomagają waszemu duchowi wznieść się i przyjąć Moje nauki. 

31 Ludzie źle interpretowali Moje Prawo i fałszowali Moją naukę. Dlatego w tym czasie wylewam 

Moje światło na każdego ducha i na każdy umysł, abyście nauczyli się rozumieć lekcję, którą dałem wam 

przez życie. Ten świat, który był domem niedoskonałych istot, dusz pokutujących, stanie się miejscem 

światła i uduchowienia. Dzisiaj Moja sprawiedliwość oczyszcza pola i wykorzenia chwasty, aby je 

zniszczyć przez ogień zadośćuczynienia i miłości. 

32 Bratobójcze wojny, głoszone od najdawniejszych czasów naprzód, sprawiają, że drżysz z dnia na 

dzień. Doniesienia o nich niepokoją cię, a ich konsekwencje sprawiają, że ronisz łzy. ci ludzie, którzy 

wywołują wojny przez swoją żądzę władzy i swoją nienawiść, są Moimi dziećmi, które szukają Mnie przy 

ołtarzach i czczą Mnie w tabernakulach, nie zdając sobie sprawy, że zamiast ofiarować Mi dar miłości, 

ofiarowują Mi krew swoich ofiar. Ach, ślepcy, którzy w swej arogancji uważają, że mogą rządzić bez 

ograniczeń, zapominając, że są bardzo mali w porównaniu z Moją Boskością! - Próżność ludzka osiągnęła 

swój kres i trzeba, abym dał im odczuć Moją obecność i Moją moc. Nie jest konieczne, żebym używał 

całej mojej wszechmocy, żeby udowodnić wam moją wielkość. Wystarczy mi słabe pchnięcie lub lekkie 

dotknięcie sił natury, aby udowodnić głupiemu i próżnemu człowiekowi jego małość. 

33 Jak złoty cielec został zniesiony wtedy, tak będzie kult bogactwa zniknąć w tym czasie. I tak jak 

kupcy zostali wypędzeni ze świątyni, tak teraz zostaną dotknięci ci, którzy wykorzystując słabość i 

niewiedzę, czerpią zyski z cierpienia swoich bliźnich. 

34 Ludzie rozpoczęli walkę ze swoim Panem, ale wszędzie, gdzie się obrócą, widzą, że zagradzam 

drogę ich złym czynom. Ale ci, którzy nie słuchają głosu swojego sumienia w tej walce znaleźć śmierć i 

wyrok, a po tym, pokuty. 

35 O uczniowie, którzy mnie słuchacie - poznajcie Objawienie szóstej pieczęci! Tam odkryjecie 

wszystko to, co widzicie, słyszycie i czego doświadczacie dzisiaj. Lecz jeśli macie wiarę w Moje Słowo, 

zgłębiajcie je i zachowujcie w waszych sercach. Albowiem rok 1950 jest już bardzo bliski, z końcem 

którego nie będziecie już słyszeć Mojego głosu w tej postaci. 

36 Wicher ogarnia tę ludzkość. Ale zaprawdę powiadam wam: Słowo moje nie powiększy waszego 

zamętu. Jest to światło, które kieruje waszym duchem i oświetla wasze rozeznanie, aby pomóc wam w 

waszej duchowej ewolucji. 

37 Jestem z wami na nowo i przypominam wam o waszej misji miłości wśród ludzkości. Tymczasem 

Eliasz idzie wszędzie w poszukiwaniu zagubionych owiec, aby przynieść je na swoich ramionach do 

zagrody, aby mogli znaleźć tam miłość ich Stwórcy. 

38 Pamiętaj, że Ja jestem Drogą, która zaprasza tego, kto o nim zapomniał. Rozsiewam wśród was 

Moje słowo, abyście jutro świadczyli o nim waszymi uczynkami miłości. Wielu będzie szukać prostych 

domów, w których się przejawiałem i przypominać wam czasy, gdy mówiłem do was przez Nosiciela 

Głosu, abyście mogli im wyjaśnić sposób, w jaki się przejawiałem, jak również uczynki miłości i cuda, 

które czyniłem wśród was. Pod tymi dachami pozostanie tylko pamięć, bo Moje Słowo i jego echo 

zostanie zachowane w waszych sercach. - Obecnie przygotowuję młodzież, aby mogła później przyjąć 

tych, którzy nie słyszeli Mojego Słowa, a którzy przychodzą w potrzebie pełnej miłości pomocy. Jak wielu 

będzie płakać, bo nie słyszeli mnie! ale powiem wam też: ilu z tych, którzy Mnie słyszeli, będzie płakać, 

ponieważ nie przygotowali się, a kiedy uświadomią sobie, że Moje Słowo już się nie objawia, zrozumieją, 



U 74 

120 

że nie skorzystali z daru miłości Ojca, aby poznać Jego Boską Naukę, Jego naukę o nieskończonym 

miłosierdziu i miłości Skierują swój wzrok na miejsce, gdzie Nosiciel Słowa usiadł, aby wygłosić Boskie 

Słowo, i zobaczą tylko pustkę. 

39 Lata szybko mijają, są jak chwile; wkrótce nie będziecie Mnie już słyszeć, dlatego mówię wam: 

Pozwólcie Mi was uzdrowić, pieścić was i pocieszać, i dawać wam Moje pouczenia. Przyszedłem 

zostawić wam wyposażenie, ale jeśli będziecie słabi w wierze i woli, zachorujecie, a kto na świecie będzie 

w stanie mówić do was, pouczać was i uzdrawiać was tak, jak ja to robiłem? 

40 Gdybym wam powiedział, że zawsze chciałem połączyć się bezpośrednio z waszym duchem, 

czyniąc Mój głos słyszalnym w waszym sercu, nie uwierzylibyście mi. Ale tylko wasza ziemskość i wasze 

wątpliwości były powodem, dla którego Pan dał się poznać przez pewne organy zrozumienia, które 

przygotował przez swoją miłość, abyście w ten sposób mogli Mnie usłyszeć i studiując Moje nauki, mogli 

pojąć wielkość Mojego miłosierdzia. 

41 Gdybym wam powiedział, że podczas snu waszego ciała wasza dusza czasami odłącza się i 

podchodzi do progów zaświatów, szukając mnie, zwątpilibyście w to. Ale zabrakło wam przygotowania i 

wiary, by wykorzystać te chwile duchowo, i musiałem wzbudzić jasnowidzów i proroków, by wam 

pomogli i przemówili do was o poranku, by was obudzić i upomnieć, byście się obudzili i modlili. 

42 Czy wierzycie, ludu mój, że ten, przez którego Ja daję się poznać, jest tym, który daje wam 

Słowo? Nie, Moje dzieci, to jest wasz Mistrz. - Czy wierzysz, że Duch Boży jest w okaziciela słowa, gdy 

mówi? Ponownie, to nie jest prawda. - Powiedziałem ci, że wystarczy promień Mojego światła, aby 

oświecić i natchnąć jego organ umysłowy, kładąc na jego usta niewyczerpany strumień słów pełnych 

istotnych nauk, jako dowód dla niedowiarka. Słuchajcie mnie uważnie w tym czasie, abyście byli mocni 

na czas próby, która ma nadejść. 

43 Przed przyjęciem Mojej duchowej obecności, modliliście się do waszej Matki Niebieskiej, prosząc 

Ją o pomoc w przygotowaniu dla Mnie sanktuarium w waszych sercach. Za to wam błogosławię, 

uczniowie moi. Słuchajcie Mojego Słowa, które jest drogą prowadzącą do tego, co doskonałe, do tego, co 

wieczne. 

44 Pytacie mnie: Jakie są Boskie domy i życia doskonałych istot? Zaprawdę powiadam wam, nie 

pytajcie o to, czego nie możecie zrozumieć w tym czasie. Działajcie według Moich praw, to działanie 

przyniesie was krok po kroku wyżej na drabinie doskonałości, z której będziecie mogli zobaczyć, 

podziwiać i rozpoznać, jak wiele Ojciec ma w gotowości dla szczęścia Swoich dzieci. 

45 Chociaż wasz duch był mieszkańcem duchowego królestwa, widział bardzo niewiele i prawie nic 

nie wie o tym życiu. Jak stąd kontemplujesz progi tego, co nazywasz błogością lub niebem? 

46 Oczy waszego ciała mogły co najwyżej patrzeć na najbliższe gwiazdy; wasza nauka nie 

zaprowadziła was dużo dalej, a wasz duch, który mógłby znieść odległości i objawić człowiekowi to, co 

niewidzialne, ponieważ wyczuwa w sobie i poza sobą duchową wiedzę, która go otacza, daje się ponieść 

materializmowi świata, zlewa się ze swoim ciałem i zamiast się wznosić, uniża się, a zamiast podziwiać, 

wątpi. 

47 Czasami, gdy podziwiacie cuda stworzenia, wołacie z zachwytem: "Panie, jak wielka jest Twoja 

moc!", nie zdając sobie sprawy, że wszystko, co was otacza, jest tylko nikłym odbiciem tego, czym jest 

Życie Wieczne. 

48 To prawda, że Moimi słowami chcę wzbudzić w was zainteresowanie życiem duchowym, lecz 

zrozumcie, co wam mówię: Aby osiągnąć to życie, musicie je osiągnąć przez rozwój waszego ducha, a nie 

tylko przez rozwój waszego intelektu. Inteligencja, serce, uczucia i wszystkie wasze zdolności muszą 

zjednoczyć się z duchem, wtedy osiągniecie niezbędne wzniesienie, aby móc oglądać chwałę waszego 

Ojca. Ale jeśli duch powierza się i poddaje się wydziałowi umysłu, to jego wydział wiedzy będzie 

ograniczony, podobnie jak wszystko, co ludzkie. 

49 Niebo nie jest jakimś szczególnym miejscem we wszechświecie, Moja chwała jest wszędzie, w 

tym, co duchowe i w tym, co materialne. Czy nie mówicie, że Bóg jest w niebie, na ziemi i w każdym 

miejscu? Zrozum więc, co mówisz, abyś mógł zrozumieć, że gdzie jest Bóg, tam musi być i Jego chwała. 

50 Chcę byście zamieszkali w tym nieskończonym domu Ojca, byście osiągnęli stan duchowego 

wywyższenia, tak że gdziekolwiek będziecie we wszechświecie, będziecie odczuwać błogość Boskości, 
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będziecie cieszyć się Życiem Wiecznym i będziecie doświadczać obecności Stwórcy. Tę wysokość 

osiągnęli tylko ci, którzy wzięli mnie za swój wzór, a miłość za swoją drogę. 

51 Ten, kto rozumie tę Naukę, musi zdać sobie sprawę, że ten świat jest tylko małym mieszkaniem, 

które chwilowo zatrzymuje ducha, aby objawić mu podstawowe nauki. Od najdawniejszych czasów, 

pochodnia wiary płonęła, aby oświetlić drogę ludzi swoim duchowym światłem. Ale jakże niewielu się z 

nim zgodziło! Jak niewielu wytrwało na tej drodze i jak wielu z nich, gdy doszli do rozdroża, gdzie śmierć 

ich zatrzymuje, musiało stawić się przed duchowymi, jak gdyby byli obcymi, nie znając dróg, praw i 

obowiązków duchowego świata, który jest prawdziwym domem ducha! Jakże niesprawiedliwi byliście 

wobec siebie! 

52 Dziś wyjaśniam wam Moje nauki, abyście się nawrócili i świadomi celu, do którego dążycie, 

weszli na drogę prawdziwego życia. I wtedy, gdy śmierć przyjdzie, by uwolnić was od ciała, wasza dusza 

będzie mogła wznieść się i dotrzeć do świata duchowego, nie będąc pokonana przez zamieszanie, które 

jest czymś gorszym niż śmierć. Gdy będziecie to wszystko wiedzieć, będziecie mogli żyć z przekonaniem, 

że jesteście tylko przejściowcami na ziemi, małymi dziećmi, które musiały przejść przez tę szkołę. Nie 

przeklinaj swego ciała, choćby było niesforne i zbuntowane, ani nie obawiaj się znosić życia na tym 

świecie, które uznałeś za zwodniczy raj pełen pokus i przepaści. To ciało bowiem, które macie jako środek 

do życia na tej ziemi, nie będzie przeszkodą w waszym duchowym rozwoju ani w cnotliwym prowadzeniu 

życia, jeśli zdołacie opanować jego słabości, namiętności i trudy, aby w waszych sercach mogło 

zakiełkować jedynie ziarno uduchowienia. Wtedy ta ziemia i otaczająca człowieka przyroda kryje w sobie 

nowe lekcje, a także tajemnice, które poznają przyszłe pokolenia. 

53 Nie będzie już ból Mistrza naprawić ludzi, ani wojny, które dotykają dumy narodów, ani 

nieszczęścia, które oczyszcza serce człowieka. Inne lekcje, dotychczas nieznane, zostaną udzielone 

ludziom tych czasów, o czym dziś wam oznajmiam. 

54 Błogosławcie wasz ból, nie ocierajcie łez w gniewie, błogosławcie wasz chleb, tak skromny, jak 

jest. Bo jakkolwiek długotrwałe mogą się wam wydawać wasze uciski tu na ziemi, gdy znajdziecie się w 

Życiu Duchowym, poczujecie się tak, jakby to była minuta, i zdacie sobie sprawę z całego dobra, jakie 

wam to uczyniło. 

55 Niebo jest stanem doskonałości. Symbolizowałem je wam jako ogromne i olśniewająco białe 

miasto, które powinniście zdobyć dzięki swojej odwadze, wierze i niezłomnej woli. Bądźcie żołnierzami 

tej sprawy! Zjednoczcie się wszyscy, którzy już mają ten wysoki cel w głowie, posuwajcie się naprzód 

nieugięcie i wygrywajcie bitwy w życiu, aż uda wam się sprawić, że to miasto podda się tym, którzy 

zdobyli je swoją miłością. To miasto jest twoim domem, ten dom jest wszechświatem bez końca, gdzie 

Stwórca mieszka ze swoimi dziećmi. 

56 Noście Moje Słowo w waszych sercach, a w samotności waszej izby lub w spokoju natury, 

wspominajcie je i zgłębiajcie. Bądźcie Moimi dobrymi uczniami. 

57 Wam, którzy mieliście łaskę usłyszeć Mnie w tej postaci, mówię: zachowujcie Moje słowo, 

studiujcie je, wprowadzajcie je w życie, bo wkrótce nie będzie go słychać. Chcę, abyście, gdy to się stanie, 

pozostali jako mistrzowie, mocno ugruntowani w Mojej nauce, a nie jako zdezorientowani uczniowie lub 

jako dzieci, które czują się osierocone. 

58 Dziś jeszcze możesz zwołać lud, aby usłyszał moje obwieszczenie; jutro, gdy skończy się rok 

1950, usłyszą tylko głos moich uczniów i świadków. 

59 Nie wątpić w ludzi, jakkolwiek uparty i fanatyczny można znaleźć je w ich praktyce religijnej. 

Każda dusza jest w stanie rozwoju i dla każdej z nich nadszedł właściwy czas, aby otrzymać te 

objawienia. 

60 Uczniowie, zrozumcie swoje zadanie i przyjmijcie je z taką miłością i posłuszeństwem, z jakim 

Jezus przyjął swoje przeznaczenie. Módlcie się, czuwajcie, pijcie kielich cierpienia z cierpliwością i 

noście swój krzyż z miłością. Błogosławcie wszystkich wewnętrznie i przebaczajcie tym, którzy was 

skrzywdzili, z serca i czynem. 

61 Błogosławieni, którzy ze łzami mówią do Mnie: "Mistrzu, w Twoje ręce składam moją boleść, 

niech się stanie wola Twoja względem mnie". Wolą Moją jest, abyście mieli Pokój Mój, o ludzie cierpliwi 

i ubodzy, ale zapomnijcie na chwilę o waszych cierpieniach i módlcie się za świat, módlcie się za narody. 

Kochajcie się nawzajem! 
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Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 75  
1 Zdajecie sobie sprawę, że teraz jest odpowiedni czas, aby przemienić się w Moich uczniów. 

Rozumiecie, że ta droga doprowadzi was do doskonałej ojczyzny, której nie znacie, ale wiecie, że istnieje i 

czeka na was. Oczy waszego ciała nigdy nie będą w stanie zobaczyć tego, co może zobaczyć tylko wasz 

duch. Ale pozostają dla nich nieskończone cuda, którymi mogą się zachwycać, a podziwiając je, wołają: 

"Panie, jak wielka jest Twoja potęga, jak cudowne Twoje stworzenie, jak niezmierzona Twoja miłość!". - 

Zaprawde, powiadam wam! Nie zatrzymuj się w granicach tego, co jesteś w stanie zobaczyć swoimi 

śmiertelnymi oczami, bo poza tym wszystkim jest doskonałe i wieczne życie. 

2 Nie próbujcie sobie wyobrażać jak będzie wyglądał Dom Boskiego Ojca. Poczekajcie, aż wasz 

duch to pozna, gdy osiągnie to przez wznoszenie się dzięki własnym zasługom. Zaprawdę powiadam 

wam, nie będziecie czuli się zawiedzeni, ponieważ jest to Boska niespodzianka, która jest zapisana jako 

nagroda dla każdego dziecka Bożego. 

3 To ziemskie życie jest przemijające i służy wam jako stopień do wzniesienia się i jako tygiel do 

osiągnięcia prawdziwego życia. Nauka, którą wam ujawniam, wskaże wam drogę, abyście poprzez to 

życie mogli osiągnąć światło i pokój, i uwolnić się od materialnych więzów, które czynią was poddanymi 

świata. Ten, kto już tutaj przygotowuje swego ducha do tego przejścia przez swoje dzieła miłości do braci, 

poczuje się w swoim prawdziwym domu, w swojej prawdziwej ojczyźnie, gdy wejdzie do Królestwa 

Duchowego; nie będzie w nim obcym. Ale ten, kto wkracza w tę nieskończoną sferę nieprzygotowany, 

poczuje się cudzoziemcem w obcym świecie. 

kraj musi się czuć. - Niektórzy nie wierzą w to życie, inni wierzą, ale się go boją; ale są też tacy, którzy 

tęsknią za nim z powodu swoich niezliczonych cierpień. Tym ostatnim mówię: Nie pragnijcie wejść w 

życie duchowe, bo wierzycie, że w nim znajdziecie wyzwolenie od waszych cierpień, bo ja wam obiecuję 

coś więcej niż to w tym istnieniu. Wytrwajcie, znoście swój ból, módlcie się i medytujcie, a odległość, 

która was dzieli ode mnie, skróci się. Twój płacz na tym świecie nie jest wieczny, nie stworzyłem cię, aby 

nałożyć na ciebie ciężkie męki. Zrozum, że każdy ból ma swoją przyczynę, że tą przyczyną jest jakaś 

twoja niedoskonałość. Dlatego pijcie zawartość tego kielicha, który ujawni wam wiele lekcji. Pomyśl o 

tym wszystkim, zanim Mój głos wezwie cię do wyjścia poza siebie. 

4 W ten sposób przemawiam do całej ludzkości. Ale uczniom Moim mówię: Wy będziecie Moimi 

dzielnymi żołnierzami, tymi, którzy zostawiają za sobą ślad miłości, niosąc jako swój sztandar pokój, 

braterstwo i dobrą wolę. Zgłębiajcie Moje nauki, abyście nie byli zdezorientowani przez tak wiele teorii i 

nauk, które istnieją w dzisiejszym świecie. Jeśli jednak w końcu ktoś zbacza na boczny tor, to jest to znak, 

że nie zrozumiał Mojego Słowa. Dlatego powiadam wam: Badajcie Moje Słowo krytycznie, jeśli chcecie, 

ale nie pozwólcie, aby wiatr je porwał. Zachowajcie je w waszych sercach, wspominajcie w samotności, 

powtarzajcie w spokoju przyrody, a odczujecie na nowo Moją obecność, Moją miłość i Moje miłosierdzie. 

5 Kto stanie się mistrzem w Mojej nauce? - Zrozumcie, że musicie nauczać nie tylko słowem, ale i 

uczynkami, bo one będą pierwszą rzeczą, którą pokażecie światu. Ludzkość jest znużona słowami. Czy 

jest to zatem ofiara, aby wypełnić Prawo, którego nauczył cię twój Pan? W Jego czasach powiedziałem 

wam: "Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem". A Eliasz powiedział wam teraz: "Kochajcie 

waszego bliźniego, i znowu kochajcie waszych braci, a otrzymacie Moje". 

Ojca w całej Jego chwale otoczyć". 

6 Tworzycie lud, a raczej wspólnotę istot duchowych, pośród których objawiłem się teraz i zawsze. 

7 Mesjasz przepowiedziany przez proroków i oczekiwany przez patriarchów, Mistrz, który dał 

światu swoje Słowo i swoje Życie, obiecując, że powróci, jest tym samym, który dziś ukazał się w 

niskości tego ludu, niewidoczny dla oka materialnego, lecz pełen chwały i majestatu przed waszym 

duchem. Nie przyszedłem cię zranić, wypominając ci sposób, w jaki mnie kiedyś potraktowałeś. Czy Bóg 

nie mógł przewidzieć losu, który Go czekał, gdy stał się człowiekiem? Zaprawdę powiadam wam: Ojciec 

chętnie złożył tę ofiarę z miłości do was. Wiedział, jeszcze przed swoim przyjściem, że czeka Go krzyż, 

wiedział również, że Jego ofiara da Ci doskonałą lekcję najczystszej miłości i wskaże Ci drogę, na której 

uzyskasz przebaczenie swoich grzechów. 

8 Zrozumcie, że Ja jestem wiernym stróżem, który czuwa nad wszystkimi, zarówno sprawiedliwymi, 

jak i grzesznikami. Jak złodziej, który czeka w nocy, aby zaskoczyć tych, którzy śpią, wchodzę do 



U 75 

124 

twojego serca. Stamtąd zabieram ze sobą tylko ból, pozostawiając wam w zamian mój pokój jako dowód 

mojej obecności. Nauczcie się odczuwać Mnie w wydarzeniach waszego materialnego życia. Poczuj mnie, 

gdy siadasz przy stole, by jeść swój chleb. Zaprawdę powiadam wam, w tym momencie jestem obecny. 

Jedzcie w pokoju, a ja będę rozdawał wasz chleb - chleb zgody, pokoju i błogosławieństwa. 

9 Jak bardzo cierpi Duch Boży, gdy spotyka się z niezgodą, złą wolą i brakiem miłości w rodzinach! 

Jeśli powrócicie na drogę miłości, natychmiast odczujecie pokój Mojej Obecności. 

10 Moje nauki są bardzo szczegółowe, abyście mogli przyswoić niektóre z nich. Gdy ci, których 

nazywasz cudzoziemcami, przyjdą do tego narodu i dowiedzą się o tym objawieniu, zapytają Mnie 

ciekawie: "Panie, dlaczego tak bardzo kochasz ten naród i uprzywilejowałeś go przez swoje nauki?" Na to 

odpowiem im: "Kocham ją tak samo jak wy i cała ludzkość". Nie wszyscy jednak zrozumieliby Mnie w 

takiej formie, w jakiej dałem się poznać - Nie będziesz ich uważał za cudzoziemców, będziesz ich sadzał 

przy swoim stole i rozmawiał z nimi, bo wśród tych serc są ci, którzy zaniosą Moje Słowo innym 

narodom. Będą siać na swojej drodze i walczyć jako dobrzy żołnierze. Ale gdy bitwa się skończy, a pokój 

pojawi się jak boska tęcza na firmamencie, wybuchnie duchowa pieśń pochwalna wszystkich Moich 

dzieci, które były w różnych miejscach na ziemi, a jednak zjednoczyły się w modlitwie i w walce. Tym 

hymnem pochwalnym będzie ten, który brzmi: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 

dobrej woli". 

11 Dzisiaj jesteście jeszcze jak dzieci, które potrzebują miłości swojego Ojca. Dlatego obsypuję cię 

Moimi pieszczotami, bo jestem twoim Ojcem. Wnikam w twoje serce i wiem wszystko, co w nim 

ukrywasz. Nikt nie może mieć tajemnic przede Mną, bo Ja mieszkam w was. 

12 Kiedy ledwie zaczęliście słuchać tego Słowa, płomień waszej wiary był przygaszony, a jej światło 

małe. Ale gdy stopniowo zrozumieliście Moją naukę, światło waszej wiary zamieniło się w płonącą 

pochodnię. 

13 Zaprawdę powiadam wam: tylko z wiarą i z niezachwianym pragnieniem wypełnienia Mojego 

Prawa będziecie mogli przejść przez tę pustynię jak silny Izrael pierwszej ery. 

14 Nie cofaj się przed próbami życia i nie rzucaj Mojej nauki na wiatr, bo ona kształtuje twoją duszę. 

15 Silni będą ci, którzy dają najlepsze świadectwo o Moim objawieniu się i Mojej prawdzie. Słabi 

będą szukać sposobu, aby udawać, że wypełniają swoją misję, podczas gdy w rzeczywistości nie świadczą 

swoimi dziełami o miłości i miłosierdziu Mojej nauki. 

16 Pozostało jeszcze kilka lat, w których możecie kontynuować słuchanie tych nauk, abyście byli 

należycie przygotowani do przekazywania Moich nauk, gdy Moje (mówione) Słowo się skończy. 

17 Nawet teraz mówię wam, że nie jesteście niczym więcej niż kimkolwiek innym, że przekonanie, 

które żywiliście, że jesteście narodem uprzywilejowanych istot, jest błędem; ponieważ Stwórca, w Swojej 

doskonałej miłości do wszystkich Swoich stworzeń, nie faworyzuje nikogo. Mówię wam to, ponieważ 

jutro macie przedstawić waszym braciom Naukę, którą przyniosłem wam w tym czasie, a nie chcę, 

abyście tym, którzy przyjdą po was, wydawali się istotami wyższymi, ani nie chcę, aby wydawało się, że 

zasługa uczyniła was godnymi bycia jedynymi, którzy usłyszeli Moje słowo. 

18 Powinniście być wyrozumiałymi, pokornymi, prostymi, szlachetnymi i miłosiernymi braćmi. 

19 Powinniście być silni, ale nie aroganccy, aby nie upokarzać słabych. Jeżeli posiadasz wielką 

wiedzę o Mojej nauce, to nie powinieneś się nią chwalić, aby twoi bracia nie czuli się gorsi od ciebie. 

20 Powinniście wiedzieć, że wszystko, co zgromadziliście w waszych sercach, nie zostało wam dane 

po to, byście to gromadzili, lecz po to, byście głosili Moją prawdę waszym braciom, z których każdy 

robotnik ma przydzieloną przeze Mnie liczbę. 

21 Po co powtarzać sobie na każdym kroku, że cokolwiek dobrego zrobicie, będzie to dla dobra 

waszej duszy? 

22 Nie ukrywajcie egoistycznych pragnień, myśląc tylko o swoim zbawieniu i nagrodzie, bo wasze 

rozczarowanie będzie bardzo bolesne, gdy wejdziecie do świata duchowego, bo odkryjecie, że w 

rzeczywistości nie zdobyliście żadnej nagrody. 

23 Abyście lepiej zrozumieli, co chcę wam powiedzieć, podaję wam następujący przykład: są i 

zawsze byli mężczyźni i kobiety, którzy czynili dobroczynność wśród swoich braci, a jednak, gdy 

przychodzili do Mnie, nie mogli mi okazać żadnej zasługi dla swego duchowego szczęścia. Co było tego 

powodem? Czy możesz sobie wyobrazić, że były one ofiarami niesprawiedliwości ze strony swojego ojca? 
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Odpowiedź jest prosta, uczniowie: nie mogli zebrać dobra dla siebie, ponieważ ich uczynki nie były 

szczere. Gdy bowiem wyciągali rękę, aby coś dać, nigdy nie czynili tego z prawdziwego poczucia 

miłosierdzia wobec cierpiącego, lecz myśleli o sobie, o swoim zbawieniu, o swojej nagrodzie. Niektóre 

zostały przeniesione do niego z własnego interesu, inni z próżności, a to nie jest prawdziwe miłosierdzie, 

bo to nie było ani czuć, ani bezinteresowne. Mówię wam, że ten, kto nie ma w sobie szczerości i miłości, 

nie sieje prawdy, ani nie zdobywa nagrody. 

24 Pozorna dobroczynność może wam dać wiele zadowolenia na ziemi, które pochodzi z podziwu, 

jaki wzbudzacie i pochlebstw, jakie otrzymujecie; ale pozorna nie dociera do Królestwa Mojego, dociera 

tam tylko prawdziwa. Tam wszyscy pójdziecie, nie mogąc ukryć najmniejszego splugawienia czy 

nieuczciwości. Zanim bowiem będziecie mogli stawić się przed Bogiem, będziecie musieli odłożyć na bok 

galowe płaszcze, korony, insygnia, tytuły i wszystko, co należy do świata, aby stawić się przed 

Najwyższym Sędzią jako proste dusze, które zdają rachunek przed Stwórcą z powierzonego im zadania. 

25 Zrozumcie, że jesteście ludźmi, którzy wędrowali od Pierwszej Ery. Zjednoczcie się teraz w jednej 

Woli, a wtedy będziecie mogli doświadczyć Moich cudów i powiedzieć: Bóg nam przebaczył, Pan 

przepełnia nas swoją miłością. 

26 Niektórzy z was przychodzą tu w ziemskiej szacie dziecka, inni w szacie młodzieńca lub dziewicy, 

a jeszcze inni w postaci starca. W tych ciałach tylko Moje spojrzenie może cię odkryć. 

Tylko ja znam ciężar, jaki każdy z nich niesie i zadośćuczynienie, jakie spełnia. Osty, które wwierciły 

się w wasze stopy, tylko Ja je widzę i to Moja miłość je usuwa, aby potem uleczyć wasze rany. 

27 Pragnę, aby Moje Słowo, które otrzymacie do 1950 roku, zjednoczyło was wszystkich i aby nie 

był to ból. Ale tak długo, jak mówicie: "W takim miejscu to, co jest przekazywane, nie jest prawdą", 

będziecie nosić w swoich sercach nasiona podziału i niezgody. Wasza arogancja i wasza próżność 

sprawiają, że czujecie się wyżsi od innych (bractw) i od pierwszych, lecz w ten sposób nie bierzecie 

Boskiego Mistrza za swój wzór. Słowo, które jest jedno z Ojcem, stało się człowiekiem z miłości do 

grzeszników, ale wy nie jesteście w stanie odrzucić swojej arogancji, swojego fałszywego poczucia 

własnej wartości, aby kochać swoich braci tak, jak was uczyłem. 

28 Aby uczynić Siebie znanym temu ludowi, musiałem uczynić Mój głos słyszalnym materialnie, 

poprzez użycie ludzkiego głosiciela, który nie jest nawet czystego umysłu i serca. Oceniacie działania 

waszych braci, a jeśli uważacie je za niedoskonałe, odrzucacie je i dystansujecie się od nich. Ale pytam się 

ciebie: Czy to jest nauka, której wam udzieliłem? Co do nowego Łazarza, powiedziałem do tego ludu: 

"Powstań i chodź!". Ale życie, które mu dałem, jest po to, by poświęcił je miłości i służbie bliźniemu. Ale 

nie staraliście się żyć w łagodności Baranka, jesteście sztywnego karku, twardego serca, i dlatego jest 

walka i podział wśród was, co czyni was podobnymi do narodów, które są w stanie wojny. Pamiętajcie, co 

wam powiedziałem: Nie sądźcie brata swego, bo Bóg wasz i Pan wasz przyjdzie w słusznym czasie, aby 

was sądzić. Nie naśladujcie złych przykładów mężczyzn, postępujcie jak wasz Mistrz. Macie doskonały 

przykład, który będzie was uczył na waszej drodze rozwoju do Miasta Obiecanego, gdzie czeka na was 

miłość waszego Ojca. 

29 Czy chcesz, aby ci prorocy Pierwszej Ery pojawić się wśród was, którzy ostrzegali was z 

okrzykami biada na ulicach i placach, że może się nawrócić i żałować swoich grzechów? Zaprawde, 

powiadam wam: uznalibyście ich za szalonych i nie uwierzylibyście im! Jednak niektórzy powstaną i 

mówić do tłumów w bramach kościołów i miejsc kultu, gdzie ludzie zbierają się, aby zaoferować kult do 

mnie, a oni ujawniają fałszywość bożków i głosić kult, że Bóg pragnie od swoich dzieci. 

30 Tutaj, wśród was, każdy nosiciel głosu, duchowy instrument lub widzący był prorokiem. Ich głosy, 

zjednoczone w jedno, podniosły się, aby uczyć ten lud drogi (zbawienia) przez modlitwę, praktykę 

miłosierdzia i oddawanie czci Bogu przez wasze uczynki miłości wobec braci. Jak to się dzieje, że 

czasami zbaczacie z drogi, chociaż jest ona naznaczona krwią Boskiej miłości? Czy to możliwe, że mylisz 

je z drogami, które ludzie naznaczyli krwią bratobójców? 

31 Twoje sumienie wie, jak wiele mam powodów, by mówić do ciebie w ten sposób. Jednak twoje 

serce opiera się i uważa, że mówię do ciebie z nadmierną surowością. Potem pytasz mnie z wyrzutami 

sumienia i łzami, czy jesteś wśród tych, którzy opuszczają tę drogę splamioną lub którzy napełniają bólem 

serca swoich braci? Mówię wam, że nie zbłądzicie, bo droga Moja jest jasna i świetlista, a kto otworzy 

oczy i będzie jej szukał, wkrótce ją znajdzie. 



U 75 

126 

32 Dokończę Moje słowo, a potem przyjdą ludzie z dalekich krajów, aby was zapytać, czy to prawda, 

że Bóg przyszedł do was i przemówił do was jako Mistrz. Co odpowiesz wtedy, i co będzie twoje 

świadectwo? 

33 Od dawna pukałem do drzwi twego serca i dlatego powiedziałem, że jestem blisko ciebie, ale nie 

otworzyłeś mi drzwi, abym mógł wejść i zamieszkać w tobie. Zostałem na zewnątrz i dalej cierpliwie 

pukałem. 

34 Jedną z najpoważniejszych wad charakteru jest hipokryzja. Nie mów głośno o miłości, gdy nie 

jesteś w stanie kochać mnie w swoim bliźnim. Ilu z tych, którzy potępiają pocałunek Judasza, nie chce 

sobie uświadomić, że oni dali swemu bratu pocałunek udawanego braterstwa, a sami zdradzili go w plecy! 

Ilu z tych, którzy mówią, że służą potrzebującym, widzę niosących światło, prawdę, dobroczynność w 

zamian za pieniądze. - Dlaczego, gdy ktoś cię zastraszył swoimi pytaniami, zachowałeś się jak Piotr w 

chwili słabości, zapierając się Mnie i twierdząc, że nawet Mnie nie znasz? Dlaczego obawiasz się 

"ludzkiej sprawiedliwości", a nie obawiasz się Mojej? Ale zaprawdę, powiadam wam, pomiędzy Boską 

Sprawiedliwością a waszymi grzechami jest wstawiennictwo Maryi, waszej Niebieskiej Matki, która 

zawsze wstawia się za wami. 

35 Uczę cię prowadzić tłumy, choć już w Drugiej Erze pokazałem ci, jak je prowadzić, aby się nie 

znudziły - mianowicie ożywiając je dobrocią Mojego Słowa, karmiąc je na pustyni i czyniąc cuda, aby 

rozpalić wiarę w ich sercach. 

36 Powiedziałem wam, że wraz z rokiem 1950 skończy się Moja proklamacja, którą miałem z wami 

poprzez organy umysłu głosicieli. Ale podobnie, mówię wam, że zanim to zakończę, będą nosiciele głosu, 

których umysły zamknę przed wyznaczonym czasem z powodu ich nieczystości i braku duchowości. Lecz 

będzie to uczynione tak, aby nie wprowadzili nikogo w błąd naukami, które nie zawierają Mojej prawdy. 

37 Moje światło oświetla, ale nie oślepia i nie dezorientuje. Ja jestem prawdą. Zgłębiajcie to Słowo i 

to objawienie, a sumienie wasze powie wam, czy uczy was ono prawdziwego życia. 

38 Pamiętajcie, że istnieją dwie epoki, w których ludzkość żyła do tej pory: Pierwszy, który został 

oświecony światłem poznania Boskiego Prawa; drugi, który został wzmocniony nauką Boskiej Miłości, 

którą dałem wam w Jezusie. Już nowa era zaczyna rozprzestrzeniać swoje promienie nad ludźmi, a oni 

jednak nadal sieją i zbierają nasiona zła, niszcząc się nawzajem, szkodząc sobie nawzajem i walcząc brat 

przeciwko bratu aż do śmierci. 

39 Mijają wieki, a ludzie nie zmęczyli się siejąc i zbierając tyle zła, ani nie znudziło im się 

wywoływanie tylu łez, ani nie znudziło im się podlewanie ziemi ludzką krwią. Do jakiego stopnia goryczy 

chcą opróżnić kielich bólu, aby to zatrzymało ich na ich nieubłaganym kursie i aby mogli powrócić na 

prawdziwą drogę? Wasz Ojciec nie chce, abyście pili drożdże, które pozostały na dnie tego kielicha. 

Jednak do tego właśnie dążycie swoją dumą i nienawiścią. 

40 Umiłowany ludu, pamiętaj, że ludzie łakną pokoju. Dlaczego nie przygotowujecie się do tego, 

abyście poprzez wasze dzieła miłości mogli przynieść im Dobrą Nowinę, podnieść ich do wiary i 

prawdziwego życia? Dlaczego nie wyciągnąć do nich braterskiej ręki, szczodrej i serdecznej, wzywając 

ich do kontemplacji i modlitwy? 

41 Na pewno spotkasz się z arogancją naukowców, którzy wierzą, że wiedzą i kontrolują wszystko, 

którzy wierzą, że odkryli tajemnicę nieskończoności. Ale z jaką mądrością i sprawiedliwością będę ich 

trapił i będzie to czas, kiedy ten lud, który już umie świadczyć o Mojej nauce, będzie mówił o duchu, o 

życiu wiecznym i o znajomości duchowej łączności z Bogiem. Jego głos dotrze do narodów ziemi, a 

świadectwo to będzie jak kiełkujące ziarno, które pada na żyzną glebę. 

42 Ludzie otworzą swoje duchowe oczy na Światło. Ale zaprawdę, powiadam wam, zanim to nastąpi, 

będą oni musieli jeszcze otrzymać wiele wizyt od Natury, przez które ludzkość będzie przerażona i 

wstrząśnięta. 

43 Gdy to wszystko będzie uczynione, nieubłagana sprawiedliwość Boża ukaże się i położy kres tak 

wielkiej profanacji i tak nieumiarkowanej dumie. 

44 Po zakończeniu ciężkiej próby wielu z tych, którzy o mnie zapomnieli, powróci do modlitwy, a 

wielu z tych, którzy uważali, że aby odkryć i poznać tajemnice natury, trzeba wyrzec się wszelkiej 

duchowej wiary i wszelkiej czci wobec Boga, zrozumie swój błąd. Moje światło przepełni ich i wprowadzi 

ich w to, czego ich biedna inteligencja nigdy by nie odkryła. 
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45 Naukowcy byli bardzo niewdzięczne, bo zapomnieli o tym, który stworzył wszystko, że są tak 

dumni dziś, myśląc, że odkryli to. 

46 Głupi i nierozsądni byli oni również, gdyż przepełniała ich pycha i poczucie wyższości, sądząc, że 

przeniknęli do wiedzy o stworzeniu, choć znają ją tylko powierzchownie. 

47 Do tajemnej rady Bożej nikt nie wnika, chyba że uzna za stosowne wyjawić coś z jej treści swoim 

dzieciom. To jest, aby zrozumieć, że każdy, kto pragnie wiedzieć, co Pan strzeże w swoim ukrytym 

gnieździe mądrości musi szukać go na drodze pokory, miłości i uduchowienia. 

48 Najwyższa wiedza nie jest zarezerwowana dla ludzi o wysoko rozwiniętych umysłach, ale dla 

ludzi o wysokiej dojrzałości umysłu. 

49 Wystarczyłoby, gdybyście wy, świadkowie i słuchacze tego Słowa, podali do wiadomości tę 

naukę, o której ludzie nie pomyśleli, a natychmiast, oświeceni przez swego ducha, odkryliby Moją prawdę 

w waszych słowach. 

50 Potrzebuję ludzi dobrej woli, odważnych i wiernych, wrażliwych na obcy ból i gorliwych w 

wypełnianiu Mojego Prawa, aby jako Moi wysłannicy przekraczali granice, przekraczali kraje i 

rozpowszechniali wiedzę o tym Boskim Orędziu - ludzi, którzy wyjaśniają powód nawiedzeń, Mojej 

sprawiedliwości, wojen, zniszczeń i bólu; którzy wskazują również pewną drogę do znalezienia pokoju i 

zdrowia, czy to duszy, czy ciała. 

51 Z tego ludu mają wyjść zwiastuni, prorocy mojego nowego słowa, robotnicy i siewcy tej nauki 

miłości i uduchowienia, dlaczego wśród was musi nastąpić oczyszczenie i osąd. 

52 To objawienie Mojego Ducha, które zostało obiecane przeze Mnie w Drugiej Erze, jest tym, 

którego obecnie jesteście świadkami, ludzie. Weź pod uwagę, że jego koniec jest już bliski. Korzystajcie z 

każdej z Moich nauk, bo po 1950 roku nie będą one już słyszane w tej formie. Godzina jest ustalona, a 

Moja Wola jest nieodwołalna. Gdybym nie dotrzymał słowa, nie byłbym już waszym Ojcem, bo 

zniżyłbym się do poziomu, na którym poruszają się ci ludzie, którzy dziś umacniają się w jakimś 

zamiarze, a jutro zdradzają. 

53 W radach Bożych nie może być żadnych zmian, bo skoro On zna przyszłość, to nie może błądzić. 

54 Bóg przewidział wszystkie rzeczy od początku, z najwyższą sprawiedliwością i doskonałością. 

55 Zrozumcie, co wam mówię, abyście i wy byli stali w uczynkach, jak was nauczył wasz Mistrz. 

56 Mówię wam o promiennym obłoku światła, który Moi uczniowie Drugiej Ery ujrzeli w Betanii i 

który teraz ujrzeli widzący. Zaprawdę powiadam wam, że nawet ci, którzy widzieli Mnie rozstępującego 

się między obłokami, nie rozumieli znaczenia tego objawienia. Również ci, którzy widzieli Mnie 

zstępującego w duchu w tym czasie, nie rozumieli znaczenia tego obłoku, dopóki Moje Słowo nie 

wyjaśniło wam tego wszystkiego, a Moi duchowi posłańcy nie uczynili tego zrozumiałym dla was swoim 

szczegółowym i jasnym słowem. - Nawet w uczniach Drugiej Ery, w chwilach, gdy oglądali 

wniebowstąpienie swego Mistrza, nie pojmując go, była obecna istota duchowa, która wyjaśniła im, że 

świat zobaczy tego Jezusa, którego oni widzieli unoszącego się między chmurami, zstępującego w ten sam 

sposób, to znaczy w duchu, w nowym czasie. 

57 Ta obecna manifestacja jest wypełnieniem tej obietnicy, o ludzie. Jeśli któremuś z Moich dzieci 

sposób, w jaki przyszedłem, wydaje się zbyt mało znaczący, to dlatego, że nie był on w stanie wznieść się 

duchowo, aby ujrzeć promienne światło, którym Mój Duch oświetla nową erę. 

58 Również w Drugiej Erze wielu ludzi poczuło się zawiedzionych, którzy marzyli o przyjściu 

obiecanego Mesjasza, gdy zobaczyli prosty wygląd zewnętrzny Chrystusa, i dlatego zaparli się Mnie. Nie 

byli w stanie odkryć obecności Królestwa Niebieskiego, Królestwa Światła i Prawdy, poprzez zewnętrzne 

ubóstwo Jezusa. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 76  
1 To jest dzień łaski dla ciebie. Przychodzisz, aby usłyszeć Moje kochające słowo, które zalewa 

twoje serce miłością. Drżycie z radości na myśl, że jesteście prekursorami tych pokoleń Moich uczniów, 

którzy wkrótce przyjdą na ziemię. Wtedy wyznajesz przede mną, że jesteś zbyt niezdarny i zbyt słaby, by 

wykonać zadanie godne mnie. Wątpicie, bo mnie nie zrozumieliście. Ale nie wysłałbym cię do wykonania 

tak trudnej misji, gdybym widział cię słabym, takim jakim jesteś w tej chwili. Moje nauki spływają na was 

dzień po dniu, aby was uczyć i wzmacniać, abym mógł was posłać do walki, gdy tylko będziecie mocni w 

wierze. 

2 Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś uważa, że grzesznicy nie są godni mego ocalenia, ten mnie 

nie zna. Nie chcę śmierci dla żadnego z Moich dzieci i jeszcze raz jestem gotów poświęcić się, aby je 

uratować i doprowadzić do prawdziwego życia. Zrozumcie, że nie jest możliwe, by istniała istota, która 

stworzona w określonym celu, była w stanie spowodować zmianę woli Stwórcy, a wy zostaliście 

stworzeni, by wznieść się do Mnie drogą prawdy. To jest droga, którą ludzie utracili przez swój 

materializm, a którą ja wam pokazuję na nowo przez moją miłość. 

3 Sprawię, że ta ludzkość, tak jak naród izraelski, zerwie kajdany niewoli i wyruszy do podnóża 

góry, gdzie usłyszy Mój głos, który wskaże im drogę do Ziemi Obiecanej. 

4 Nie udzieliłem całej ludzkości łaski usłyszenia Mojego słowa w tej Trzeciej Erze; uczyniłem to 

tylko tym, którzy mogli odczuć Mnie w tej postaci i uwierzyć Mi. To objawienie, to słowo, ma służyć jako 

przygotowanie, aby cała ludzkość mogła później odczuć Moją obecność w jednej postaci: duchowej. 

5 nie obawiajcie się, ludzie, miejcie pewność, że w tej Godzinie Przeznaczenia nie będziecie sami, 

ponieważ Natura przemówi, a siły Natury zaświadczą i wypełnią Moje proroctwa, aby ludzkość wiedziała, 

że jest to Trzeci Czas, czas manifestacji Ducha Świętego. 

6 Moja sprawiedliwość przyjdzie na każde stworzenie i dotknie każdego człowieka, tak jak Anioł 

Pański przyszedł na Egipt i wykonał Mój sąd, w którym ocaleli tylko ci, którzy naznaczyli swoje drzwi 

krwią baranka. 

7 Zaprawdę powiadam wam, że w tym czasie każdy, kto czuwa i ma wiarę w Słowo i obietnice 

Zbawiciela, Boskiego Baranka, który złożył siebie w ofierze, aby nauczyć was modlić się i wypełniać z 

doskonałą miłością zadania waszego zadośćuczynienia, ponieważ Moja Krew będzie was chronić jak 

płaszcz miłości. Lecz kto nie czuwa, kto nie wierzy, lub kto bluźni, będzie dotknięty, tak że może obudzić 

się z letargu. 

8 Zbliża się rok 1950 i wkrótce nadejdzie czas sądu, o którym do was mówię, czas walki Światła z 

ciemnością. Przygotujcie się, ludzie, czuwajcie i módlcie się, odczuwajcie ból waszych braci. Patrz, jak 

ciała i dusze stają się coraz bardziej chore; pełne obaw przed czyhającymi na nie niebezpieczeństwami, 

szukają latarni, która je oświeci i balsamu, który uleczy ich choroby. Przygotowałem was, abyście byli 

pasterzami tych zagubionych owiec, przyprowadzając je do mnie, aby oczyścić ich dusze, uzdrowić ich 

ciała i utorować drogę dla nich, zaszczepiając w nich miłość i sprawiedliwość, aby mogli rozpocząć nowe 

życie. 

9 Światło moje pojawiło się na tej ziemi i wszędzie się rozprzestrzenia, gromadzi wokół siebie dzieci 

moje wszystkich ras i wyznań. Wy, którzy teraz słuchacie Mojego słowa, odzyskaliście wasze dary 

duchowe, jesteście uzdrowieni i pełni sił. Gdy ludzkość doświadczy tych wydarzeń, nazwie was 

łaskawymi. Będą cię prosić, aby dać im trochę tej prawdy, którą objawiłem ci, i chętnie słuchać twoich 

słów. Jest wielu, którzy powinni już czytać tę książkę, ale którzy opóźnili swoje przyjście, i którzy 

przyjdą, gdy Moje słowo będzie skończone. Ale na ten czas będziecie przygotowani i będziecie ich 

nauczać z miłością, tak jak Ja was nauczyłem. 

10 Nie bójcie się ciemności, w której żyją wasi bracia, ani "trądu", ani miecza ich języka. Podejdą do 

was, niektórzy niechętnie, inni ze zrozumieniem, a wszystkich będziecie z miłością pouczać. Mówiłem do 

was z miłością, a Moje słowa były pieszczotą i pociechą dla wszystkich Moich dzieci. Przedstawiłem się 

przed wielkimi rzeszami ludzi, nie dbając o to, że jedni wierzą w moje słowa, a inni im zaprzeczają. 

Pielęgnuję ludzkie serce bez żadnego faworyzowania. To podlewanie Moją miłością sprawi, że będzie ona 

owocna i w krótkim czasie życie człowieka zostanie przemienione. Po zakończeniu Mojego słowa 
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będziecie tam nadal jako Moi uczniowie, będziecie podążać Moimi krokami i świadczyć swoimi 

uczynkami o prawdzie Mojej Nauki. 

11 Uczynię z was silnych ludzi, wojownika, który pokona przeszkody i osiągnie cel swojej misji, aby 

zdobyć wysoką nagrodę, którą mu obiecałem. Kiedy was namaściłem, dałem wam poznać wasze dary 

duchowe i zostaliście wyposażeni do wielkiego dzieła tego dnia. Nie należy umieszczać tych darów 

duchowych na próbę, a raczej wierzyć w nich i nie naruszać wiary. Nie wystawiaj mnie na próbę, bo jeśli 

to zrobisz, zawsze pokażę, kim jestem! Gdybym jednak poddał cię próbie, stałbyś się słaby. 

12 Jeśli chcesz uzdrawiać chorych, czyń to w Moje imię i wykonuj swoje zadanie z pokorą. Gdy 

oznajmiam koniec życia waszych braci i sióstr, nie proście Mnie o przedłużenie ich egzystencji. Stańcie 

się przewodnikami tych dusz, które będą powołane na tamten świat, a które powierzam waszemu 

miłosierdziu. Ale jeśli twoim zadaniem jest przywrócenie zdrowia ciała, czuć ból brata i używać swoich 

darów duchowych, doradzać i zachęcać, a twoja miłość będzie działać cuda. 

13 Polecasz Mi serca, które z powodu swojej nieczułości nie przyjęły Mojej Nauki. Uzbrójcie się w 

cierpliwość, bo jeśli macie wiarę w Moje Słowo, zasiejecie to ziarno we wszystkich sercach, a Ja dam 

tym, którzy wam zostali powierzeni, niezbędne dowody ich przekonania. 

14 Chcę, abyście zawsze pamiętali Moje nauki, bo nie przyszedłem mówić w próżnię, lecz umieścić 

Moje światło w waszych umysłach i sercach. Pamiętajcie: Jeśli nie będziecie korzystać z Moich nauk, 

wielu głodnych, którzy długo na Mnie czekali, odejdzie z pustymi rękami, bo wiedzą, że przyjdę naprawić 

wszystkie błędy. 

15 Moi wybrani są mądrze rozproszeni po wszystkich narodach, wszyscy oni mają ode mnie misję do 

spełnienia. Niektórzy przyjdą do tego narodu, najwyraźniej powodowani względami materialnymi: jedni 

w poszukiwaniu pracy, inni dla odpoczynku. Chcę, abyście do tego czasu byli przygotowani, abyście już 

byli Moimi uczniami. Tylko w ten sposób Moje słowo znajdzie wiarę - poprzez przykład i wiarę, którą lud 

jest w stanie dać swoim braciom. 

16 Ja jestem Boskim Zarządcą, który wyśle was w odpowiednim czasie, abyście rozrzucili ziarno. Ale 

ja nie chcę słyszeć od Moich uczniów następujących słów: "Mistrzu, Ty mi powiedziałeś, że ziemia jest 

przygotowana i oczyszczona, a ja znalazłem ciernie i kamienie, na których się potknąłem". 

Ale ja ci odpowiadam: Nie zaproponowałem wam kwiecistej drogi, powiedziałem wam, że jest to ta sama 

droga, którą przebył Jezus w Drugiej Erze, a po Nim wszyscy Jego uczniowie. 

17 Wszyscy możecie iść za mną, ponieważ jesteście czyści. Zanim przyciągnąłem cię do siebie, 

oczyściłem cię. Dlatego jesteście godni, aby siać Moje ziarno w sercu waszych braci. Pola są 

przygotowane, bo Duch Eliasza był jak dźwięk dzwonu w tym czasie, budząc wszystkich, którzy spali. On 

budzi was, abyście mogli usłyszeć Mój głos, i abyście nie pozwolili Mistrzowi mówić samotnie na 

pustyni. Wy wszyscy, którzy doznajecie orzeźwienia, gdy słyszycie Moje Słowo, zostaliście obudzeni 

przez łaskę tego duchowego Pasterza. Zaprawdę powiadam wam, gdy widzę was zgromadzonych, którzy 

Mnie słuchacie, jest we Mnie radość, a gdy nie podchodzicie do drzewa, aby jeść z jego owoców, jest 

smutek w waszym Ojcu. 

18 Przyszedłem, aby was zjednoczyć z ludem, który od dawna jest rozproszony po świecie; chcę 

zjednoczyć Dwanaście Plemion, aby potem uczynić z nich jedno i posłać go między ludzkość z misją 

pokoju. Ale kiedy widzę niewdzięczność wśród tych dzieci, czuję tylko ból i smutek. 

19 Powierzam Ci drzewo życia wiecznego, którego chwalebnym słodkim owocem jest zdrowie, 

radość i pokój. Pozwoliłem ludziom sadzić różne drzewa, i widziałem, że większość ich owoców były 

gorzkie, i że ich producenci uczyniły ludzkość jeść z nich. 

20 Moje słowo spotkało się z waszym egoizmem. Dlatego powiedziałem wam, abyście podali do 

wiadomości waszych braci to, co wam daję. Lecz wy chcecie tylko odświeżyć się Moimi przejawami, nie 

przyjmując na siebie obowiązków wobec innych. Ale Mistrz nie powołał cię, abyś nauczał bezużytecznych 

nauk, On powiedział ci, abyś nauczył się tej Boskiej lekcji, abyś mógł jej użyć później w swoim życiu, 

stosując ją do swojego bliźniego. Ujawniam wam w tej chwili, że wasz duch ma starożytny dług wobec 

każdego, kto przychodzi do was z dolegliwością, z potrzebą lub z prośbą. Rozważ, z jaką miłością 

umieszczam ich na twojej drodze życia, abyś mógł spełnić swoje zadośćuczynienie, czyniąc ich 

przedmiotem swojej miłości. 
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21 Od dłuższego czasu mówię do was, abyście w łonie tego ludu utworzyli nowy zespół apostołów. 

Pokolenie za pokoleniem słyszało Moje słowo, a Ja wciąż nie odkrywam tych, którzy przez swoją 

niezłomność są filarami Mojej świątyni. 

22 Rok 1950 nadejdzie dla was zaskakująco szybko, a gdy wtedy nie usłyszycie już mojego słowa, 

będziecie się czuli jak sieroty. 

23 Moja sprawiedliwość musi was trapić, aż zrozumiecie, że musicie się zjednoczyć i stworzyć naród 

pełen harmonii i braterstwa. Czasy te zbliżają się, a teraz, gdy jest jeszcze czas, abyście mogli się 

przygotować, mówię wam z miłością: Nie czekajcie jak śpiochy, aż nadejdzie ta godzina. 

24 Zjednoczenie (różnych wspólnot) wydaje się wam trudne i uniemożliwia wasze pojednanie i 

braterstwo ze wszystkimi ludami ziemi. Ale zaprawdę powiadam wam, że ludzie w końcu rozpoznają i 

będą się wzajemnie miłować. 

25 Kiedy ludzie składają swoją wolną wolę do ich sumienia i pracować w harmonii z wolą Boga, 

będą czuć, że ciężar życia staje się lżejszy i nic nie męczy ciała lub duszy. 

26 Jak Ojciec pragnie, abyście wszyscy czuli się przede mną jak dzieci, a nie jak oskarżeni! Ilekroć 

opuszczacie ziemię i stawiacie się przede mną, by zdać relację z wypełnienia waszej życiowej misji, 

czujecie się obciążeni zarzutami, które stawia wam wasze sumienie. Ale teraz nadszedł czas, aby śpiewać 

pieśń triumfu i radości na swoje przybycie w zaświatach, bo można powiedzieć do swojego Ojca: "Panie, 

wszystko się dokonało!" 

27 Gdyby droga była szeroka, cała ludzkość już by dotarła na szczyt góry. Ponieważ jednak droga ta 

była pełna prób, a brama wąska, konieczne było zdobycie zasług, aby móc posuwać się nią naprzód. 

28 Niemożliwe jest, abyście już na tym świecie mieli pojęcie, czym lub jak jest Moje Królestwo, 

Niebo i Chwała. Chcę, abyście zadowolili się wiedzą, że jest to stan doskonałości duszy, z którego 

doświadcza ona, odczuwa i pojmuje cudowne życie ducha, którego obecnie nie możecie pojąć ani sobie 

wyobrazić. 

29 Mówię wam, że nawet te dusze, które żyją na wyższych poziomach niż ten, na którym się 

znajdujecie, nie znają rzeczywistości tego życia. Czy wiesz, co to znaczy żyć "w łonie Ojca"? Tylko 

wtedy, gdy się tam zamieszka, można się tego dowiedzieć. Tylko niejasne przeczucie, słabe przeczucie tej 

tajemnicy, dotyka waszego serca jako zachęta na waszej ścieżce ewolucji. 

30 Przyjdźcie do Ojca wąską drogą miłości, która jest miłosierdziem, która jest przebaczeniem, która 

jest pokorą, a weźmiecie od Niego Jego smutek. 

31 Ludzie, widziałem was płaczących nad światem. Bądźcie błogosławieni! Twoje serce zaczyna 

odczuwać ból obcych. Widziałem, jak w ciszy nocy wznosicie do mnie wasze myśli, aby prosić mnie o 

pokój i balsam dla ludzkości. Zaprawdę powiadam wam, nie wiecie, jak wiele świat otrzyma dzięki waszej 

modlitwie! 

32 Nie martwcie się, jeśli w tym życiu nie doświadczycie rezultatów waszych próśb i waszych łez za 

tych, których nawet nie znacie. Dłuto bólu wygładza twoje serce, a Moje Słowo porusza cię do 

miłosierdzia w każdej chwili. Dzisiaj pojmujecie moc, którą posiadacie poprzez zdolność myślenia, jak 

również poprzez inne zdolności, których do tej pory nie kultywowaliście. W tobie istnieje życie, które jest 

jeszcze nieznane. 

33 Czy możecie sobie wyobrazić ból ducha, gdy po powrocie do duchowej doliny uświadamia sobie, 

że nie był w stanie wypełnić swej misji w świecie, ani ujawnić swych zdolności i przymiotów ciału? W 

obecnym czasie udzielam wam Mojej nauki na nowo, choć już wam jej udzieliłem w naukach, których 

udzieliłem wam w Drugiej Erze, lecz wtedy nie mogliście jej pojąć. Wszystko to, czego nie mogliście 

zrozumieć, uważaliście za tajemnicę i spuściliście na to zasłonę. Tę właśnie zasłonę rozdzieram teraz 

Moim światłem, aby tajemnice ukazały wam swoją prawdziwą naturę. 

34 Dlatego właśnie powiedziałem ci, że nie rozpoznałeś siły myśli. Dziś mówię wam, że myśl jest 

głosem i słuchem, że jest bronią i tarczą. Zarówno tworzy, jak i niszczy. Myśl skraca dystans między tymi, 

którzy są daleko od siebie i odnajduje tych, których ślad zgubiła. Poznaj swoją broń, zanim rozpocznie się 

bitwa. Ten, kto wie, jak się przygotować, będzie silny i niezwyciężony. Nie będzie konieczne, abyście 

władali bronią morderczą. Miecz twój niech będzie czystą i głośną myślą, a tarcza twoja wiarą i miłością. 

Nawet w ciszy twój głos będzie rozbrzmiewał jako przesłanie pokoju. 
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35 To jest pouczenie, którego was teraz uczę i zaprawdę powiadam wam: Słowa moje nie zaginą, tak 

jak nie zginęła ani jedna kropla krwi przelanej na Kalwarii. Zabieram wam tylko kilka chwil z czasu, który 

dałem wam na wasze życie materialne, dzięki któremu możecie otrzymać życie wieczne. Te chwile są 

bezcenne. 

36 Nawet nie prosiłem was o wiarę we Mnie, kiedy znaleźliście się tutaj. To ja was wyprzedziłem i 

dałem wam dowody, lecząc wasze choroby fizyczne, dając pokój waszemu duchowi, czy coś, co 

uważaliście za nieosiągalne. Potem, gdy uwierzyliście we Mnie i wiernie oddaliście się wypełnianiu 

Mojego Prawa, każdemu wyznaczyłem jego zadanie, aby nie zbaczał z drogi, brał na siebie tylko to, co 

mu się należy, a braciom swoim okazywał miłosierdzie i miłość, tak jak Ja wam uczyniłem. 

37 Czy uważacie, że wszyscy, którzy uczą są mistrzami? Czy myślicie, że wszyscy ci, którzy 

nazywają siebie sługami Bożymi, są Moimi wysłannikami, albo że to Ja dałem im zadanie, które 

wykonują? Czy uważasz, że wszyscy, którzy rządzą, rządzą i dowodzą w świecie mają niezbędne 

zdolności do wykonywania tego zadania? Nie, ludzie! Jakże mało jest tych, którzy wykonują zlecenie, 

które w prawdzie zostało im powierzone! Podczas gdy niektórzy uzurpują sobie pozycję, która nie należy 

do nich, ci, którzy powinni ją zajmować, widzą siebie zdegradowanych i cofniętych. - Ja, który jestem 

waszym Bogiem, musiałem przyjść, by ofiarować wam duchową komunię, Ja, który jestem waszym 

Królem, musiałem przyjść, by rządzić wami, by posunąć waszą duszę naprzód na drodze ewolucji. 

38 W przeszłości gromadziliście tylko słowa, których nikt nie nauczył was rozumieć ani 

interpretować i które tylko was dezorientowały. Kto z was, po otrzymaniu Mojego słowa jak ziarna i 

owocnej rosy Mojego światła, które mu wszystko wyjaśnia, wierzy jeszcze w ogień wieczny piekielny? - 

Brak. Dziś wiecie, że to nie strach przed karą powinien was skłonić do posłuszeństwa Mojemu Prawu, ale 

wasza miłość, zrodzona z najgłębszego dna waszego serca. Te czasy, kiedy twoja dusza drżała przed 

sprawiedliwością strasznego i nieubłaganego Boga, minęły. To, co w przeszłości objawiłem wam w 

przenośni, zostało źle zinterpretowane. Chcę, żebyś wiedział: Kiedy sumienie grzesznika zdoła odwieść 

duszę od przywiązania do materii i pokaże jej wszystkie jej wady, zrozumienie jej niewdzięczności 

przywiedzie ją do pokuty, a wstyd, jakiego dozna, będzie tak silny, że w porównaniu z nim fałszywe 

wyobrażenie o materialnym ogniu jako elemencie oczyszczającym duszę wyda ci się słabe. 

39 Sumienie jest światłem Bożym, a to światło jest ogniem miłości, który pochłania wszelką 

nieczystość. Oto "ogień", w którym dusza zostaje przetopiona, aby znów powstała pełna światła. 

40 Ponadto mówię wam, że tak jak w sumieniu jest ten ogień, który nie jest ogniem materialnym, tak 

też w duszy jest ciemność i opuszczenie, które nie są podobne do tych, które macie na świecie, ani do 

tych, które sobie wyobrażacie. 

41 Jak wierzyłeś, że w dniu sądu ciała zmarłych powstanie i zjednoczyć się z ich duszami, aby wejść 

do Królestwa Bożego? Jak możesz w ten sposób interpretować to, czego nauczano cię w innych czasach? 

42 Ciało jest z tego świata i w nim trwa, podczas gdy duch powstaje wolny i powraca do życia, z 

którego przyszedł. "To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z Ducha Mojego, jest 

duchem". Zmartwychwstanie ciała" jest ponownym wcieleniem duszy, i jeśli niektórzy uważają, że jest to 

ludzka teoria, a inni z was uważają, że jest to nowe objawienie - zaprawdę powiadam wam, od początku 

ludzkości zacząłem czynić to objawienie znanym światu! Dowód na to znajdziesz w tekście Pisma 

Świętego, które jest świadectwem Moich dzieł. 

43 Lecz w obecnym czasie objawienie to przyszło do waszego ducha, gdy znajdował się on na 

wyższym etapie rozwoju, i wkrótce zostanie ono słusznie przyjęte jako jedno z najbardziej sprawiedliwych 

i kochających praw Stwórcy. Odrzućcie pojęcie, które mieliście o "Dniu Sądu Ostatecznego"; nie jest to 

bowiem jeden z waszych dni, ponieważ jest to okres czasu, a "koniec świata" to nie koniec planety, na 

której żyjecie, lecz koniec egoistycznego życia, które na niej stworzyliście. 

44 Zaprawdę, powiadam wam: Już teraz żyjesz w "Dniu 

Panie", jesteś już pod Jego sądem. Żywi i umarli są sądzeni w tym czasie, przeszłe i obecne uczynki są 

ważone na tej wadze (sądowej). Otwórzcie oczy, abyście mogli być świadkami tego, że Boska 

sprawiedliwość wszędzie daje o sobie znać. 

45 W tej chwili musicie pozostać silni, ponieważ burza jest rozpętana, a pokusy czyhają na was na 

każdym kroku. Opuśćcie Sodomę i Gomorę - grzeszne miasta - i nie odwracajcie waszych twarzy, bo one 

was zapraszają (do pozostania), a ponieważ już się wyzwoliliście, nie zapadajcie się z powrotem w ich 
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łono; może się bowiem zdarzyć, że potem nie będziecie już mieli siły, aby się od nich oddzielić. Idźcie, 

nie spiesząc się, do miasta pokoju, tego miasta, które zadomowi się w waszych sercach, gdy nadejdzie 

czas. 

46 Jak długo będzie trwał wyrok? - Nie wiecie, lecz zaprawdę powiadam wam, czas oczyszczenia 

będzie skrócony przez Moje Boskie Miłosierdzie. - Wam starym, którzy jesteście głęboko zasmuceni, 

ponieważ wasz umysł mówi wam, że na ziemi nie doświadczycie już zwycięstwa Mojego Prawa, mówię 

wam zgodnie z prawdą: kto może wam powiedzieć z całą pewnością, że nie powrócicie wtedy na świat, 

aby być świadkami nadejścia Mojego Królestwa i uczynić kolejny krok na drodze ewolucji? Tym, którzy 

nie powrócą, mówię, że sprawię, iż ujrzą zza światów zwycięstwo Mojej sprawiedliwości, a głos i 

obecność tych istot będą odczuwalne na ziemi. 

47 Dałem wam nową naukę. Zniszczyłem nim błędne idee, ponieważ wcześniejsze nauki 

interpretowaliście na sposób ziemsko-materialny. Rozpoznajcie, że mówię do was w różnych formach. 

Jedną i tę samą Naukę przedstawiam wam na różne sposoby, aby nie pozostał nikt, kto by nie rozumiał 

Mojego Słowa. Pamiętaj, że u wszystkich tych, którzy mnie słuchają, ani duch, ani umysł nie mają tego 

samego stopnia rozwoju. Ja wiem, czego każdy potrzebuje, dlatego uczłowieczam i ograniczam Moje 

słowo, aż uczynię je zrozumiałym dla wszystkich i każdego z Moich dzieci. 

48 Po tym jak udzielę wam mojej nauki, żebyście wyciągnęli z niej właściwe wnioski i żeby wasza 

interpretacja była właściwa, wysyłam wam moich duchowych posłańców, posłańców i interpretatorów 

mojego słowa, żeby pomagali wam w waszej nauce i żebyście znaleźli sens moich objawień. 

49 Chcę, abyście zrozumieli, jak ważne jest studiowanie i rozumienie Mojego Słowa, ponieważ każde 

powiedzenie zawiera albo objawienie, albo proroctwo, albo wyrok, albo instrukcję dla waszego ducha. 

50 Ci, którzy nadają Mojemu Dziełu znaczenie, jakie ma ono w tej Trzeciej Erze, i którzy zanurzają 

się w studiowaniu Mojego Słowa, zobaczą rozkwit i rozwinięcie wielu darów, które były ukryte w ich 

jestestwie. Błogosławieni są ci, którzy budzą się na głos swego Pana, bo gdy wyruszą, aby wykonać swoje 

zadanie, przekonają się, że nie są wyrzutkami ani nędzarzami, jak sądzili, a ponadto dowiedzą się, że 

nigdy nie zostali zapomniani przez swego Ojca. 

51 Ci, którzy z powodu głupoty, niewiary lub materializmu nie rozwijają swoich duchowych darów i 

zdolności w tym czasie, zostaną przytłoczeni na każdym kroku przez wielkie wydarzenia i nawiedzenia, 

które mają nastąpić w tym okresie. Dlatego mówię do was: Przygotujcie się, czuwajcie i módlcie się, 

obudźcie ludzkość! 

52 Czy obserwowałeś swoje duchowe przebudzenie? Czy jesteś przekonany, że naprawdę spałeś? 

Wtedy czyńcie waszym braciom to, co Moje Słowo uczyniło wam, a będziecie mogli rozpocząć dialog z 

ducha na ducha. 

53 Kiedy mówicie o mnie i dajecie swoje świadectwo, mówcie wyraźnie, abyście nikogo nie 

pomylili. Czy przyszedłem ukryty za tajemnicami lub owinięty w ciemności? 

Rzeczywiście przyszedłem w duchu, niewidzialny dla waszych ludzkich oczu, ale duch nie oznacza 

tajemnicy lub ciemności, ale światło, prawda i jasność dla tego, kto wie, jak obserwować bez uprzedzeń i 

zbadać dobrej woli. 

54 Daję znać temu ludowi, który był świadkiem Mojego objawienia się poprzez ludzki organ 

pojmowania: Aby czas, który poświęciła na tę naukę, i walka, którą toczyła, aby pozostać niezłomną 

wśród ludzi, przyniosły jutro owoce godne jej zasług, kiedy to słowo nie będzie już rozbrzmiewać przez 

nosiciela głosu, musi ona zgromadzić w swoim sercu wszystkie Moje nauki, aby mogła dać świadectwo 

tej prawdzie. 

55 Mój lud mówi do Mnie w swoim sercu: "Mistrzu, przez wiele lat słuchaliśmy Twojego Boskiego 

Słowa, nie mogąc wniknąć w sedno Twojej nauki. Jak więc, w ciągu tych kilku lat, w których możemy 

Cię jeszcze usłyszeć, możemy osiągnąć to wyposażenie, którego od nas wymagasz?". Lecz powiadam 

wam, jeśli nie doszliście tak daleko, aby zrozumieć Moje objawienie, to tylko dlatego, że zabrakło wam 

wewnętrznego zebrania i kontemplacji, aby lepiej zgłębić nauki, których wam dotychczas udzieliłem. 

56 Chcę wam udzielić łaski, dzięki której będziecie mogli uczynić swoją własną całą mądrość, którą 

wam dałem w Moim Słowie. Nie myśl jednak, że ta łaska polega na przedłużeniu Mojego pobytu u ciebie. 

Nie! Jaki byłby sens zostawać dłużej, skoro już wszystko powiedziałem i zostawiłem w transkrypcjach? 

Ta łaska, o której do was mówię, spłynie na was natychmiast po tym, jak Moje słowo przestanie brzmieć 
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w 1950 roku. Wtedy dam wam czas na poświęcenie się czytaniu niezliczonych nauk, których wam 

udzieliłem. Poświęcicie się głębokiej kontemplacji i studiom, które pomogą wam odkryć całą duchową 

treść, którą Słowo wylało na ludzi w swoim objawieniu. 

57 Poprzez to studium będziecie się stopniowo uduchawiać i wzrastać w wiedzy i wyposażeniu. 

Wtedy będziecie radośnie wołać: "Panie, bądź błogosławiony, bo dałeś nam możliwość wykorzystania 

tego bogactwa światła, które nam przyniosłeś, a które już zniknęło z naszych serc." 

58 Jest to Trzeci Testament Jednorodzonego Boga, który dał się poznać ludziom w trzech różnych 

formach objawienia i okresach czasu. 

59 Nie możesz zaprzeczyć, że w czasie Mojego objawienia się Moje dary łaski były z tobą, choć była 

też obecna Moja sprawiedliwość. Wszystko to pomogło wam zrozumieć, że było to prawdziwie Boskie 

objawienie i że jest pewne, iż nadeszła nowa era dla ludzkości. 

60 O błogosławione narody, chociaż nie czujecie bliskości Mojej Obecności ani nie jesteście 

świadomi, że weszliście w nową erę naznaczoną Światłem i Sprawiedliwością, daję wam Moją Miłość, 

Moje Przebaczenie i Moje Błogosławieństwo. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 77  
1 Witajcie, umiłowani robotnicy, wy, którzy przemieniliście się w Moich towarzyszy walki i pracy. 

2 Z radością ci, którzy przyjęli ten krzyż z miłością, ofiarują mi owoc swojej pracy, bo są szczęśliwi 

wiedząc, że służą waszemu Ojcu. Inni przychodzą do Mnie smutni i przygnębieni; są to ci, którzy słysząc 

na ulicach okrzyki heretycy, zdrajcy, czarownicy, ogarnął ich strach i wstyd, i od tego czasu ukrywają się 

przed wzrokiem bliźnich, a gdy wreszcie mówią o Moim Dziele, czynią to krótko, z lękiem i 

niepewnością. Jaki owoc będą mogły wydać te bojaźliwe serca i jaki pokój może im przynieść wiedza o 

byciu uczniami tej nauki? 

3 Chcę, aby Moi uczniowie czuli się panami samych siebie przy każdej okazji, aby świadczyli o 

prawdzie Mojej nauki przed swoimi braćmi poprzez swoje dzieła miłości, z podniesioną twarzą i z 

pokojem w sercu, bo to wszystko będzie dowodem mocnego przekonania o prawdzie, której się oddali 

oraz świadectwem wiary i godności wśród swoich braci. 

4 Do słabych i bojaźliwych będę przemawiał słowami, które podniosą ich przygnębione dusze i 

rozpalą ich wiarę. Przekonam ich, że nikt na świecie nie może przedstawić im doskonalszej i bardziej 

duchowej Nauki niż ta, którą objawiłem wam w obecnym czasie. 

5 Gdy ta pewność przeniknie ich serca, nie będą się już kryć przed spojrzeniem braci, nie będą się 

wstydzić, nie będą milczeć. Podniosą swoje twarze, włożą w swoje czyny światło, którym promieniuje 

Moja nauka, i nie będą się bali niczyjego sądu, bo będą w pokoju ze swoim sumieniem. 

6 Dałem wam naukę i wyjaśniłem ją wam w słowach, które są łatwe do zrozumienia, abyście 

wkrótce mogli ją praktykować. Nauczyłem was zasad, które, ponieważ są niezatarte w waszych sercach, 

możecie zachować w pamięci w każdej chwili waszego życia, abyście mogli świadczyć o Mojej prawdzie 

bez lęku i bez obawy, gdy ludzie zażądają od was dowodu. 

7 Nie zaoferowałem ci trony, korony lub skarby tego świata, ale wiedzę na temat zdolności ducha. 

Zaprawdę powiadam wam: Jeden z tych darów ducha wart jest więcej niż wszystkie królestwa ziemi. 

8 A Ja wam powiadam: Chociaż wiecie, że to, co wam dałem, ma wartość nieskończoną, nie stańcie 

się z tego powodu próżni. Bądźcie świadomi, że Ja, wasz Król, Właściciel wszystkich rzeczy 

stworzonych, przyszedłem do was pokornie i bez chluby. 

9 Kto chce poznać królestwo Moje, zamieszkać w nim i posiąść jego bogactwa, musi je zdobyć 

przez miłość i przez pokorę. 

10 Mój Duch zaprasza wszystkich do Mojego Królestwa, nie tylko mieszkańców tej ziemi, ale ludzi 

ze wszystkich narodów. Moje nasienie jest rozproszone po całym świecie; to ci naznaczeni Krwią 

Baranka, którzy przyszli i nadal będą przychodzić pośród ludzkości, aby dzielić się Dobrą Nowiną, aby 

obudzić ludzi z ich letargu i utorować drogę. Obudzą wielkie rzesze i wskażą im drogę do uduchowienia. 

Będą one poprzedzać narody, jak ta gwiazda, która prowadziła magów w Drugiej Erze i wskazała im 

miejsce narodzin Zbawiciela. 

11 Przeznaczone jest, abym objawiał się przez każdego z Moich naznaczonych, a Moje manifestacje 

będą pełne światła, mocy i pociechy. Będą oni Moimi poprzednikami, prorokami, natchnionymi, 

apostołami uduchowienia, lekarzami, przewodnikami i doradcami. Wszystko to, o czym do was mówię, 

zostało już napisane i przewidziane. 

12 Tutaj mieliście Posłańca Trzeciej Ery, przez którego usta przemawiał Eliasz, który przygotował 

Nowy Wiek; mieliście Nosicieli Głosu, przez których pośrednictwo rozbrzmiewało Moje Słowo. 

W innych miejscach będziecie mieli moje przesłanie w różnych formach, które ma służyć duchowemu 

przygotowaniu, tak jak to uczyniło dla was to ogłoszenie. 

13 Poselstwo będzie krótkie, ale gdy zostanie przekazane, ci, którzy je otrzymali, będą musieli podjąć 

się naśladowania go swoimi uczynkami miłości. 

14 Ludzkość zjednoczy się duchowo poprzez te przesłania, ponieważ istota ich wszystkich będzie 

jedna: Moja prawda. 

15 Niech nikt nie fałszuje ani nie zmienia znaczenia Moich objawień, żebyście, gdy nadejdzie 

godzina waszego spotkania, nie obrażali się na różne interpretacje. 

16 Wy, którzy otrzymujecie jasne i obszerne objawienie, jak Mój promień światła, który stał się 

Słowem, jesteście w tej Erze najbardziej odpowiedzialni za to Dzieło i za ludzkość. Błogosławieni 
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uczniowie, którzy są wierni mojemu nauczaniu, błogosławieni ci, którzy pilnie szukają mojego słowa, bo 

w nich będzie mądrość. 

17 Niektórzy uczestniczą w Moich manifestacjach z przyzwyczajenia i podczas gdy Moje Słowo 

przemawia do ich serc, ich myśli wędrują w różne miejsca, zajęte albo ciężkimi zmartwieniami, albo 

bezużytecznymi planami. Mówię wam: Nie śpijcie podczas Moich nauk, bo nie znacie czasu, kiedy was 

wezwę do spełnienia trudnej misji. 

18 Pytacie mnie, dlaczego przejawiam się przez pośrednictwo ignoranta, a ja wam mówię, że jego 

ignorancja jest w jego niewykształconym umyśle, a nie w jego duchu, który jest już rozwinięty. - 

Niektórzy mówią: "Panie, z jaką dokładnością spełniają się Twoje przepowiednie?" Inni mówią Mi ze 

smutkiem w sercu, że obawiają się uczynić to samo zdrajcy wśród Moich apostołów, zmuszeni ciężkim 

brzemieniem trosk i obowiązków, jakie mają na ziemi. Lecz Ja wam mówię: spójrzcie na Mnie, muszę być 

uważny na potrzeby wszystkich światów i wszystkich istot, które tworzą wszechświat, a jednak schodzę 

do was, aby przynieść wam światło, nadzieję lub kroplę uzdrawiającego balsamu. 

19 Obiecałem ci kiedyś, że powrócę do ludzkości i oto jestem, by spełnić tę obietnicę, choć minęło 

już wiele wieków. Twój duch pragnął Mojej obecności w swoim pragnieniu pokoju, w swoim głodzie 

prawdy, w swojej tęsknocie za wiedzą, a Mój Duch zstąpił, abyś usłyszał pouczenie stosownie do czasów, 

w których żyjesz. Jak ludzie mogą chcieć dalej żyć tak jak do tej pory? Nie jest już zgodne z duchem 

czasu trwanie w duchowej stagnacji lub duchowej inercji w praktykowaniu obrzędów i tradycji. 

20 Mężczyźni powinni już lepiej poznać swojego Ojca, poczuć w sercu ból bliźnich i spojrzeć oczami 

ducha na istoty pozbawione światła, które błądzą w przestrzeni i napełniają swoich wcielonych braci 

bólem i ciemnością, aby mogli prowadzić ich swoimi modlitwami drogą duchowego wzniesienia. 

21 Po waszej prawej i lewej stronie są potrzebujący, nawet ci, którzy nie żyją życiem łaski, a wy 

pozwalacie im przejść, bo nie wiecie, co z nimi zrobić. Ale jeśli nie wiecie, co zrobić z jednym z waszych 

braci - co zrobicie, gdy zobaczycie, że wybuchają wojny światowe, a ból się mnoży i przelewa? Czujesz 

się zbyt mało znaczący i bezsilny, aby w jakiś sposób pomóc tym, którzy cierpią. 

22 Było konieczne, że przyszedłem w tym czasie bólu, by przypomnieć wam zapomniane nauki i 

objawić wam nowe nauki. Nie będzie konieczne, abyście dokonywali cudów tak, jak to sobie 

wyobrażacie. Zaprawdę powiadam wam, często dokonujecie prawdziwych cudów, o których wiem tylko 

ja, ponieważ nawet wy nie jesteście ich świadomi. 

23 Proszę tylko, aby wasza wiara była wielka, abyście praktykowali modlitwę duchową i abyście 

trwali w dobru, a wtedy wasze oczy będą świadkami wielkich cudów. 

24 Obiecałem ludzkości, że powrócę w innym czasie, i oto jestem, wypełniając Moją obietnicę. 

Musiałem przyjść ponownie, by dokończyć naukę, którą objawiłem wam w dwóch epokach, a której 

ostatnia część została zachowana dla tej Trzeciej Ery. 

25 To nie wasze serce oczekiwało na Mnie, gdyż nie znało obietnicy Mojego powrotu, gdyż Moje 

Słowo i Moje proroctwa Drugiej Ery są mało znane. To wasz duch przyjął Mnie, ponieważ zachował w 

sobie Moją obietnicę i dzięki przebudzeniu sumienia był w stanie odczuć obecność Stwórcy i docenić 

istotę Boskiego Słowa, gdy dotykało ono czułych strun waszych serc. 

26 Był to czas łaski, w którym zgodnie z moją wolą mieliście odczuwać obecność duchową bardzo 

blisko, ponieważ uczłowieczyłem moje słowo, pozwoliłem na używanie świata duchowego do spraw 

ziemskich do pewnej granicy i pozwoliłem, abyście widzieli coś z zaświatów i z przyszłości za pomocą 

daru duchowego widzenia. 

27 Wszystkie te duchowe manifestacje zaślepiły wasz intelekt na krótki czas, ponieważ uważam, że 

jesteście zdezorientowani. Słyszycie Moje Słowo, a choć jest ono jasne, nie pojmujecie jego znaczenia. 

Wiecie, że ta Nauka przyszła ode mnie, wolna od wszelkich ludzkich wpływów, a jednak mieszacie ją z 

kultami i obrzędami właściwymi bałwochwalcom i fanatykom. Wiecie wystarczająco dobrze, że ta nauka 

jest duchowa, a chcecie, aby była czymś namacalnym lub widocznym dla materialnych oczu. 

28 Zostaliście oślepieni przez powódź światła, która zalała wasze umysły. Nie jesteście jeszcze w 

stanie odkryć istoty tego objawienia. Ale zaprawdę, powiadam wam, to zamieszanie będzie tymczasowe, a 

w miarę jak będziecie wnikać do sedna Mojego Słowa, zdobędziecie wiedzę o prawdzie i uduchowieniu, 

zarówno w interpretacji Nauki, jak i w jej praktyce. 
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29 Nie wszystko w was było niedoskonałe i nieczyste, było w was coś, co pozwoliło wam 

emocjonalnie uchwycić przesłanie Trzeciej Ery, a tym czymś była wasza wrażliwość na to, co duchowe, 

dlatego nazwałem was pionierami spirytualizmu wśród narodów ziemi. 

30 To przesłanie, które otrzymujecie od waszego Mistrza poprzez nosiciela głosu, jest instrukcją 

przygotowawczą, ponieważ Moje głoszenie w tej formie wkrótce się zakończy, a wtedy zaczniecie 

jednoczyć się ze Mną z ducha w ducha i pójdziecie do ludów i narodów, by przekazać przesłanie o 

uduchowieniu, które ogłasza ludzkości, że nastała Trzecia Era, że rozpoczęła się epoka duchowa. 

31 Dopóki nie zgłębisz i nie zrozumiesz doktryny spirytyzmu, nie pozwolę ci zacząć głosić, ponieważ 

Moje Słowo jest boską pszenicą, która nigdy nie może być zmieszana z innym ziarnem ani z plewami. 

32 Zanim pojawi się światło w waszych umysłach, pojawią się walki pośród was. Lecz konieczne jest, 

aby ta walka rozgorzała, aby zmusić was do zastanowienia się i zanurzenia się w Mojej Pracy, aż 

rozpoznacie ją dokładnie i jasno, aż odkryjecie jej prawdę i jej istotę. Wtedy, gdy ta walka się zakończy, 

gdy uspokoją się nastroje i ustąpi wicher, ludzie przejdą z ciemności do światła i staną się zwiastunami 

Nauki Pokoju, Nauki Boskiej Moralności oraz głębokiej i prawdziwej Mądrości, która ujawni ludziom 

najbardziej nieoczekiwane tajemnice, które pomogą im być duchowo wielkimi, mądrymi, silnymi i 

wzniesionymi. 

33 Dążcie do nieśmiertelności duszy, praktykując Moją Naukę Miłości. Pola są w odpowiednim 

stanie, aby zasiać na nich Moje nasienie. Rozpoznajcie wszędzie zamieszanie; ludzie są jak wiatry, które 

nie wiedzą, skąd pochodzą, ani dokąd zmierzają. Było to konieczne, aby Moje Światło pojawiło się na 

drodze ludzkości. Światło już zaświtało, ja je wysłałem, ludzie muszą tylko otworzyć oczy na to samo. 

Obecnie przygotowuję was, abyście nauczyli waszych braci wznosić oczy ku nieskończoności, gdzie będą 

mogli ujrzeć Boskie Światło. 

34 Ale zaprawdę powiadam wam, jak twarde i zimne uderzam serca wasze, choć godzina po godzinie 

słyszą to pouczenie niebieskie; bramy miłosierdzia waszego jeszcze się nie otwierają. Nauczyłem was 

odwiedzać chorych w ich łóżkach, odwiedzać więzienia i szpitale, aby nieść promień światła do tych 

miejsc ekspiacji. Nauczyłem cię, aby dać mądrą radę lub słowo prawdziwej pociechy. Czy wiecie, w 

jakim celu wysyłam was wszystkich, abyście odwiedzili te miejsca? Aby ci, którzy potrafią odczuwać ból 

swoich bliźnich, mogli praktykować miłosierdzie, i aby ci, którzy są zimni w obliczu tych obrazów bólu, 

mogli się wzruszyć i aby w ich sercach zaczęło kiełkować ziarno współczucia i miłosierdzia. 

35 Dopilnujcie, aby wasza egzystencja na ziemi była owocna, abyście kiedyś, gdy dotrzecie do mojej 

obecności, nie musieli się spowiadać z wyrzutami sumienia, że nie umieliście wykorzystać czasu i że 

wasze życie było duchowo bezowocne. 

36 Jest to moment, w którym przemawia wasze sumienie i mówi wam, czy pracowaliście w czystości, 

czy nie, czy żyliście w zgodzie ze sobą, czy przyjmowaliście potrzebujących, chorych i ubogich z miłością 

i miłosierdziem. 

37 Módlcie się, umiłowani uczniowie, aby dobre natchnienia zawsze wam towarzyszyły i abyście 

jutro nie wpadli w pokusę. Chcę was widzieć zjednoczonych w Moim Dziele, miłujących się wzajemnie i 

żyjących tak, aby służyć braciom. 

38 Każde miejsce spotkania, gdzie ofiarujecie mi swoją miłość, jest jak gałązka; wszystkie razem 

tworzą potężne drzewo. Niektóre gałęzie są duże i silne, inne są jeszcze małe i słabe, ale wszystkie są 

ważne, bo z ich związku pochodzi świeżość, cień, i schronienie dla wędrowców. Niech każdy troszczy się 

o swoją gałąź, bo zbliżają się wichry, które wstrząsną listowiem drzewa z gwałtownością i wściekłością. 

Próba ta jest konieczna, aby suche liście i zgniłe owoce mogły opaść, powodując, że tłumy szukające 

schronienia u ciebie znajdą dobroczynny cień dla swoich zmęczonych kończyn i dojrzałe owoce, aby 

zaspokoić swój głód. 

39 Suche liście i złe owoce to wszystkie te rytualne czynności i zwyczaje, które ustanowiliście w 

Moim Dziele, choć do niego nie należą - a na które, ponieważ wytrwale praktykowaliście je dzień po dniu 

i rok po roku, w końcu patrzycie tak, jakby były samym Prawem. 

40 Chcę, abyście otworzyli swoje oczy na prawdę, abyście poznali czystość Mojej Nauki i stopniowo 

pozbyli się wszystkich zbędnych rzeczy, które dodaliście do swoich religijnych zwyczajów. 

41 Burza się zbliża, ale nie nadchodzi, aby was zniszczyć, ale aby pozostawić wam bardzo duże 

korzyści, jeśli pozostaniecie roztropni i będziecie wiedzieć, jak korzystać z jej nauk. Lecz jeśli z powodu 
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fanatyzmu trzymacie się swoich zwyczajów i nie korzystacie z testu, popadniecie w głęboką stagnację, 

która nie wiadomo jak długo będzie trwała. Po tym, nowy wicher, nawet silniejszy, przyjdzie, aby 

wyciągnąć cię z twojego snu, twoje błędy, i twoje nieposłuszeństwo. 

42 Zastanówcie się dobrze nad celem Mojego nowego objawienia się, a dojdziecie do wniosku, że 

przyszedłem uwolnić was od panów świata, od łańcuchów ignorancji i fanatyzmu, którymi uwolniłem 

waszego ducha, aby pomóc mu wznieść się do Mnie i służyć bliźniemu, wykorzystując jego duchowe 

zdolności. Ale po tym, jak dałem ci tę wolność, czy chcesz wpaść na nowo w ciemność i w jarzmo 

bardziej bolesne? Pomyśl o tym z dojrzałością rozwiniętego i pouczonego ducha, abyś mógł zmierzyć 

konsekwencje, jakie może przynieść ci nowe nieposłuszeństwo. 

43 Nawet teraz nabierzcie przekonania, że nie wezwałem was do czczenia nowych symboli, ale do 

nauki doktryny miłości. Zrozumcie, że nie jest nawet Moją wolą, byście na zawsze pozostali razem w 

cieple tych miejsc spotkań, lecz gdy tylko nabierzecie sił, powinniście wyruszyć, by wprowadzić w życie 

lekcję, której się nauczyliście. Nie ma znaczenia, że czyniąc to powinniście odejść od tych, którzy słuchali 

z wami Mistrza, bo w końcu jesteście zjednoczeni na zawsze w tym, co duchowe. 

44 Pamiętaj, że powiedziałem ci, że naukowcy, teolodzy i filozofowie przyjdą do ciebie, aby cię 

przesłuchać, i że nie wolno ci, przez niegodne akty kultu i mylne słowa, ukryć blask światła, które 

rozpaliłem w twoim duchu, ani nie wolno ci splamić integralności dzieła bez skazy, takie jak to, które 

zostało ci powierzone, ale pokazać pytającym mądrość, którą dałem ci do posiadania. 

45 Pomyślcie o waszych dzieciach, o tych pokoleniach jutra, które będą uważały was za istoty 

uprzywilejowane, ponieważ mieliście nieporównywalne szczęście słuchać głosu Ducha Świętego przez 

Jego głosicieli, i które w sposób naturalny będą chciały widzieć w waszych dziełach cnotę i czystość, 

uduchowienie i mądrość, które otrzymaliście ode mnie w dziedzictwie. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym 

wszystkim? - Niemniej jednak, jeśli się wyposażycie, wszyscy możecie mi służyć, wszyscy możecie być 

dobrzy i wszyscy możecie wynieść się do mnie. Gdyby tak nie było, nie wzywałbym was w Trzeciej Erze. 

46 Teraz jesteście ludźmi, ale Ja uczynię z was aniołów, którzy będą żyć w Moim Królestwie 

Światłości. Stajecie dziś w próbie, oczyszczacie się w tym tyglu nawiedzeń, z którego wyjdziecie czyści i 

silni. 

47 Tak jak wskazuję na wasze niedoskonałości, abyście mogli je poprawić, tak też błogosławię i 

chwalę wasze dobre cechy i dobre uczynki. Czy wierzysz, że nie widziałem cię modlącego się za chorych? 

Czy myślicie, że nie zauważyłem waszych wysiłków, aby szerzyć wiedzę o Mojej nauce i że nie 

zauważyłem waszych wysiłków, aby się odnowić, jak również waszych wyrzeczeń i poświęceń, aby 

zasłużyć na Moje miłosierdzie? Wszystko to wiem, wszystko to widzę, a dowodem tego jest to, że przy 

każdej dobrej pracy, którą wykonujesz, Ja daję ci odczuć Mój pokój i głębokie zadowolenie, ponieważ 

uczyniłeś dobrze. 

48 W tych chwilach słyszę, jak mówisz do Mnie: "Ojcze, jak wiele bólu wojna pozostawia na swej 

drodze wśród ludzkości. Możemy "namaszczać" chorych, którzy są w naszym zasięgu, ale co możemy 

zrobić dla tych, którzy cierpią w odległych krajach?". Mistrz mówi do wszystkich, którzy są w stanie 

płakać nad swoimi braćmi: Nadal odwiedzaj i "namaszczaj" tych, do których możesz dotrzeć, i módl się za 

tych, którzy są daleko, bo Ja uczynię to, czego ty nie jesteś w stanie zrobić. Wkrótce nadejdzie czas, kiedy 

będziecie musieli rozproszyć się po całym świecie i zanieść narodom Moje poselstwo o duchowej 

wolności, pokoju i zbawieniu; wkrótce nadejdzie czas, kiedy Moi emisariusze sprawią, że ludzkość 

poczuje łagodność Mojego uzdrawiającego balsamu w istocie Mojego Słowa. 

49 Jedzcie teraz wszyscy z chleba Mojego Słowa i czujcie przebaczenie waszego Ojca, wszyscy 

zasiądźcie do stołu. Nie pytam was, kto umył ręce przed przyjęciem chleba, a kto nie. Pragnę, aby 

zarówno ten, kto umie przygotować swoje serce do słuchania Mojego Słowa, jak i ten, kto przychodzi bez 

tego przygotowania, cieszył się ze spożywania Boskiego Chleba, bo wszyscy są Moimi dziećmi i 

wszystkich przemienię w apostołów prawdy. Drzewo, źródło i droga są dla wszystkich. 

50 Oto Duch Prawdy w dwudziestym wieku wyjaśnia to, co mówił w Drugiej Erze, a czego wy nie 

byliście w stanie zinterpretować. Dawni apostołowie Moi byli w zakłopotaniu, gdy Mnie słuchali, a 

dyskutując między sobą mówili: "Zdaje się, że Mistrz niekiedy przeczy sam sobie". Lecz przyszedł czas, 

gdy oni byli pełni Ducha Świętego i zdając sobie sprawę z wielkości Mojego Słowa, zrozumieli, że język 
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ludzki jest zbyt ubogi, aby wyrazić Boskość i dlatego czasami wierzyli, że Mistrz popełnił błąd, gdy ich 

nauczał. 

51 Kontynuowali oni Moje dzieło zbawienia, a przez uczynki miłości i pokory wypisali swoje imiona 

obok imienia swego Mistrza, dając w ten sposób świadectwo Mojej prawdzie. 

52 Oto, ile czasu upłynęło od tego czasu nad tą ludzkością, która nazywa siebie wierzącą w Chrystusa 

i uznaje Moich apostołów za następców Mistrza, a jednak coraz bardziej usuwa tę istotę życia i nasienie ze 

swego serca, pozostawiając tylko Moje Imię, którego nie umie ani wymawiać ze czcią, ani czcić swoimi 

uczynkami. 

53 Szukajcie Mojego imienia na ziemi, a znajdziecie je na ustach większości ludzi; szukajcie Mojej 

obecności, a znajdziecie ją przedstawioną tylko w obrazach wykonanych rękami ludzi. Szukajcie śladu 

mego, a nie znajdziecie go w sercach ludzkich, bo tam został on zatarty. 

54 Ten lud słuchał Mnie w obecnym czasie i słyszał to objawione powiedzenie, które powiedziało 

wam: "Wy i oni (z dawnych czasów) jesteście tacy sami". Ten, kto pojmuje znaczenie tego powiedzenia, 

mówi wtedy do siebie: "Jak to jest możliwe, abym trwał w niewdzięczności i na zawsze zamknął się w 

swoim samolubstwie?". Ale po tej refleksji budzi się i przystępuje do wypełniania swojej misji. 

55 Mówię wam, potrzebne jest, żeby ludzie wiedzieli, że ich dusze przychodziły na ziemię wiele razy 

i jeszcze nie zrozumieli, jak wejść na drogę Mojego Prawa, żeby osiągnąć szczyt góry. 

56 W połowie obecnego wieku zakończę to Słowo, które będzie owocnym ziarnem w was dzisiaj i we 

wszystkich Moich dzieciach jutro. 

57 Studiujcie Moje Słowo i szukajcie w jego rdzeniu boskiej istoty życia, a doświadczycie najwyższej 

błogości bycia siewcami na polach Pana. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 78  
1 Jasność i prostota Mojej nauki dodały wam odwagi do postawienia pierwszych kroków w Trzeciej 

Erze, a już zaczynacie się jąkać Moich Boskich słów. Zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że 

odświeżeniem dla serca jest usunięcie bólu bliźniego i okazanie mu miłości i miłosierdzia. 

2 Nie nazywajcie mnie niesprawiedliwym, gdy ból i próby dotykają was przez krótki czas. Musicie 

wiedzieć, że one wzmacniają duszę, a ponadto ten lud zawsze był narzędziem Mojej Woli, aby przez niego 

dawać przykład ludzkości. Bądźcie silni, abyście w waszych nawiedzeniach mogli dać dowód miłości i 

posłuszeństwa Mojej Woli. 

3 Zgłębiajcie i pojmujcie wszystkie nauki, których wam udzielam w tym czasie, i nie czyńcie z nich 

złego użytku, bo wtedy wrócicie z podartym ubraniem i sercem pełnym goryczy, jak syn marnotrawny z 

przypowieści. Uczyńcie z waszego serca spichlerz i przechowujcie w nim Boskie nasienie. Kiedy 

nadejdzie czas, wezwę ludzi i zaproszę ich, aby przybyli do tego narodu, który otworzy swoje drzwi dla 

cudzoziemców, dla bezdomnych, którzy szukają pokoju, światła i zdrowia. A drzwi waszych serc będą 

wtedy otwarte jak drzwi Drugiego Jeruzalem, duchowego miasta, którego olśniewająca biel jest jaśniejsza 

niż płatki śniegu, a którego bramy stoją otwarte od wieczności w oczekiwaniu na dzieci Pana. 

4 Wielka jest duchowa misja mieszkańców tej ziemi. Dlatego przygotujcie wasze serca, aby dać 

schronienie każdemu bliźniemu, który się do was zbliża, bez względu na rasę, kolor czy wygląd. 

5 Wasz duch nie jest jeszcze w stanie pojąć całej wielkości objawienia, które otrzymał w tym czasie, 

lecz wasze serce wyczuwa, że zstąpiło na was coś wielkiego. Wasz dotychczasowy świat zniknął, odkąd 

usłyszeliście Moje słowo, gdyż wasz egoizm został przez nie obnażony. Ten świat był mały, bo ograniczał 

się do osobistych skłonności, do tego, co posiadasz na ziemi i do niedoskonałego pojęcia, jakie masz o 

tym, co jest Prawem Bożym. Teraz wasz horyzont poszerzył się do nieskończoności i w nim 

przewidujecie nieznany świat, który w końcu podbijecie poprzez waszą duchową ewolucję w górę. Dziś w 

każdym człowieku widzicie brata, a w każdym człowieku dziecko Mojej Boskości. Dziś postrzegacie 

ludzkie życie jako stopień na nieskończonej drabinie waszego wznoszenia się ku Stwórcy. Dzisiaj wiecie, 

że Bóg nie zapomina o tych, którzy cierpią na tym padole łez, że wszyscy otrzymują światło Jego miłości. 

6 Uczniowie, trwajcie w pokoju, który wam daję, nie pozwólcie, aby świat ze swoimi pokusami 

wam go odebrał, bo powinniście się modlić za waszych bliźnich. Ale jak możecie myśleć o nich, jeśli nie 

ma pokoju w waszych sercach? Przezwyciężajcie trudności waszego życia, nie uważajcie ich za nie do 

pokonania; moc, która jest w człowieku jest wielka; to, czego wam brakuje, to wiara. Wytrwajcie w 

wierze, w dobrych uczynkach, a przez nie góry przenosić będziecie. 

7 Nie myślcie, że wasze życie jest bezowocne, gdy myślicie, że nie dokonaliście wielkich dzieł. Jeśli 

jest czysta, to dokonałeś czegoś dobrego, bo powiedziałem wam, że "ostatni" poznają mnie przez 

"pierwszych". Przyjmijcie to zadanie z radością. 

8 Ja otrzymuję skargę niektórych serc, w której przedstawiają Mi, że wśród ich krewnych są 

niewierni, którzy zbłądzili. Mówią mi, że wiele do nich mówili, a nic nie osiągnęli. Mówię wam, że 

musicie nauczyć się mówić przez uczynki, nawet przez milczenie, że powinniście być wrażliwi, abyście 

nie byli niezgrabni. Jeśli się przygotujecie, jeśli będziecie wytrwali, wasze spojrzenie stanie się 

przenikliwe i nie przegapicie stosownej chwili, kiedy będziecie musieli nadać temu sercu ostateczny 

kształt waszym "dłutem". Wasze zwycięstwo pokaże wam, że ci, których uważaliście za silnych w swoim 

uporze, w rzeczywistości byli słabi. Wprowadzajcie w czyn Moje Boskie rady, a wkrótce dacie 

świadectwo Mojej prawdzie. Udzielę ci tej łaski, bo więcej mam ci do dania, niż ty masz ode mnie żądać. 

9 Wśród waszych krewnych są tacy, którzy często swoimi językami rozdzierali Moje dzieło i 

sprawiali, że wasze serca krwawiły. Nie pomszczę się na was, bo sprawiedliwość moja jest doskonała; 

lecz wkrótce nawiedzę ich, bo nadszedł czas, gdy "wszelkie oko ujrzy mnie". 

10 Zadajcie sobie pytanie: Czy bylibyście tutaj i czy słuchalibyście mnie, gdyby nie dotknął was ból? 

Byli tacy, którzy bluźnili, którzy mnie wyszydzali i odrzucali, ale ból był silniejszy od nich i zginał ich. 

Potem przyszli tutaj na Moją manifestację i płakali w skrusze. Dziś błogosławią ten ból, który sprawił, że 

przyszli do mnie. 
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11 Do was należy modlitwa za tych, którzy się mnie dziś wypierają. Sprawcie, aby zrozumieli, że 

przychodzę z pragnieniem dla waszej duszy, bo widzę, że łaknie ona i pragnie Mojej Boskiej Siły 

Życiowej. Nie zwracam się do waszej sprawy, bo ona ma wszystko, czego potrzebuje na ziemi. 

12 Muszę wam powiedzieć: Nie myślcie, że dusza koniecznie potrzebuje ludzkiego ciała i życia w 

świecie, żeby móc się rozwijać. Ale lekcje, które otrzymuje na tym świecie, są bardzo przydatne dla jego 

doskonałości. 

13 Materia pomaga duszy w jej rozwoju, w jej doświadczeniach, w jej zadośćuczynieniu i w jej 

zmaganiach; to jest jej zadanie i możecie to znaleźć potwierdzenie w tym przejawie Mojej Boskości 

poprzez człowieka, gdzie wykorzystuję jego mózg i używam go jako urządzenia odbiorczego do 

przekazywania Mojego przesłania. Zrozum, że nie tylko dusza jest przeznaczona do tego, co duchowe, ale 

że nawet najmniejsza rzecz w materiale została stworzona do celów duchowych. 

14 Apel myślowy kieruję do waszej duszy, aby przekroczyła wpływy dominującej w niej materii i 

dała swoje światło sercu i umysłowi, wykorzystując dar intuicji. 

15 To Moje Światło oznacza dla twojej duszy drogę do jej wyzwolenia, ta Moja Nauka daje jej środki 

do wzniesienia się ponad życie ludzkie i do bycia kierownikiem wszystkich swoich dzieł, panem swoich 

uczuć, a nie niewolnikiem niecnych namiętności, ani ofiarą słabości i potrzeb. 

16 Kiedy dusza pozwala się zdominować wpływom tego wszystkiego, co ją otacza na ziemi, w końcu 

staje się jednym ze swoim ciałem do tego stopnia, że zapomina o swojej prawdziwej naturze, że oddala się 

tak bardzo od życia duchowego, że staje się ono dla niej obce, i tak dochodzi do tego, że kiedy jej ciało 

umiera, jest z konieczności zdezorientowana i zaniepokojona. 

17 Jak łatwo umiera ciało, ale jak trudno jest duszy, która nie wiedziała jak się przygotować, uwolnić 

się z głębokiego zamętu. 

18 Podczas gdy jedni, w swym zagubieniu, pozostają związani ze swymi martwymi ciałami, inni, 

zachowując w swych duszach wrażenia swych cielesnych powłok, nadal wierzą, że są istotami ludzkimi i 

nie mogą wznieść się do domu, który im odpowiada, pozostając związani z tym, co kochali na świecie. 

19 Nie ma bardziej gorzkiego kielicha na ziemi, ani silniejszego bólu niż ten, który jest udziałem 

zdezorientowanych dusz. Przeszkody, niemożność zrozumienia tego, co się wokół nich dzieje, wyrzuty 

sumienia, tęsknota za tym, co opuścili, samotność, milczenie i niemożność wzniesienia się, stanowią 

ogień, w którym muszą się oczyszczać, aż do osiągnięcia światła. 

20 Czy myślicie, że to przesada, gdy mówię wam, że miliony dusz odchodzą z tego świata w stanie 

zamieszania? Jest to wynik ignorancji ludzi z powodu ich braku duchowej kontemplacji i modlitwy. 

21 Moja Nauka Drugiej Ery objawiła ludziom Życie Duchowe, lecz oni zamiast zgłębiać Moje Nauki 

i wypełniać Moje Przykazania, tworzyli wokół Moich Nauk wspólnoty religijne, które ograniczały się do 

przestrzegania zewnętrznych obrzędów i ceremonii, które nie dawały więcej światła ich duszom, lecz 

odwracały ich od drogi wypełniania ich duchowych zadań. 

22 Niektórzy z was pytają mnie, czy po odejściu z tego życia popadają w ciemność. Na to ja im 

odpowiadam: Jeżeli oni nie zgłębili Mojego Słowa, ani nie praktykują go, to nic im nie pomoże, że byli 

wśród tych tłumów, które słuchają Mojej Nauki Światła. 

23 Co dusza pielęgnuje, to i żąć będzie; taki jest zakon i sprawiedliwość. 

24 Ja, wasz Zbawiciel, pokazałem wam zawsze prawdziwą drogę i objawiłem wam środki, które 

pozwolą wam uniknąć bólu, zamieszania i ciemności. 

25 Dziś znów przychodzę do was, aby wypełnić to zadanie, rozjaśniając wasze niepewne ścieżki, 

wyrywając was z letargu i przypominając waszej duszy, że czeka na nowy dom, do którego powinna 

przybyć wyposażona, aby zamieszkać i cieszyć się nim wiecznie. 

26 Przychodzę do was, aby was obudzić i zapytać: Kto z was jest uczniem według własnej woli? 

Nikt, to ja cię wezwałem. Aby usłyszeć na nowo Moje słowo, musieliście być kilka razy na ziemi. 

Pomiędzy jednym wcieleniem a następnym dałem wam przerwę na zastanowienie się i przygotowanie do 

nowego ziemskiego życia. 

27 Tak długo, jak dusza jest w materii, ma udział w jej zmęczeniu i potrzebuje czasu odpoczynku po 

walce, jak również refleksji, aby uformować plan, który ma wykonać, zanim rozpocznie nową walkę. Bez 

tych chwil wytchnienia i odpoczynku na waszej drodze, zrobilibyście bardzo mały postęp na waszej 

ścieżce. Lecz konieczne jest, aby sprawiedliwa i czysta nauka nauczyła cię tych lekcji w pełnej jasności, 
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aby twoje serce, przekonane o tej prawdzie, mogło osiągnąć wiedzę o przyczynie wielu zjawisk i 

wydarzeń, których bez Mojego objawienia nigdy nie byłbyś w stanie pojąć. W miłosiernej miłości Mojej 

leży czas, życie, przeznaczenie wszystkich; nic nie wymyka się Mojej mocy. 

28 Najpierw poznaliście mnie jako Ojca, który jest nieugięty w swojej sprawiedliwości wobec 

waszych przewinień. Ten Ojciec zmienił się wobec ciebie w najbardziej łaskawego i kochającego Mistrza. 

Jednak nie rozumiesz, jak interpretować jego nauki poprawnie, wierząc, że On karze ogniem wiecznym 

tych, którzy go nie kochają. Teraz pokazuję wam, że Ojciec nie odrzuca Swoich dzieci tylko dlatego, że 

Go nie kochają; pokazuję wam, że Boska miłość nie ma granic i że ta miłość i ta sprawiedliwość wyrażają 

się poprzez Prawo Reinkarnacji, które wam wyjaśniłem. Teraz zrozumiecie, że z powodu tego Boskiego 

Prawa, nie ma takiego przewinienia, choćby najcięższego, które zasługiwałoby na wieczną karę dla duszy. 

Aby jednak móc przyjść do mnie, musicie najpierw odpokutować za ten występek. 

29 Co bym z tobą osiągnął, gdybym rzeczywiście dał ci wieczny ogień jako karę? Jak byś bluźnił 

wiecznie przeciwko Bogu, którego osądzasz jako niesprawiedliwego, okrutnego i mściwego! 

30 Moim obowiązkiem jako Ojca jest dawanie wam możliwości doskonalenia się na każdym kroku i 

wskazywanie wam właściwej drogi poprzez doskonałe nauki. Uczyłem was, abyście przebaczali swoim 

nieprzyjaciołom i miłowali ich, i powiedziałem wam: Czyńcie swoim bliźnim to, co Ja wam uczyniłem 

według waszego własnego doświadczenia. Czy dałbym ci tego przykład, gdybyś doświadczył, że tych, 

którzy mnie nie kochają, ukarałem wiecznym potępieniem? Czy myślicie, że nie mam mocy, aby ci, 

którzy mnie nienawidzili, pokochali mnie? To właśnie im nie daję wiecznej kary, ale wystarczająco dużo 

czasu, by mogło z nich wypłynąć światło, odnowa, a wreszcie miłość. Tak jak czeka się, aż ziemia będzie 

żyzna, aby mogło w niej zakiełkować ziarno, tak Ja czekam na was, abyście wypełnili Moje przykazanie, 

które mówi do was: 

"Miłujcie się wzajemnie". 

31 Kto może poznać twojego ducha na tym świecie? Duchowni wspólnot zakonnych nie mogą, bo 

skoro nie znają samych siebie, to tym bardziej nie są w stanie poznać innych. Twoi rodzice, przy całej 

swojej empatii, z trudem przekraczają progi serc. Niewiele, bardzo niewiele, ludzkość wie o duchu, bo 

otoczyła to światło tajemnicą; ale tam nie ma żadnej tajemnicy, jest tylko niewiedza. Kto zatem w 

przyszłości mógłby poprowadzić ducha człowieka na ścieżki światła? Kto mógłby uwolnić ją od jej 

wielkich błędów? Tylko Moja nauka, ta nauka, którą wypiszę w twoim duchu. Z niego wybuchnie światło, 

które wskaże wam drogę, głos, który was poprowadzi. Wiedz jednak, że każdy, kto nie zwraca uwagi na 

ten głos, który daje się słyszeć w sercu pełnym miłości, zaprzecza pochodzeniu swojego stworzenia. 

Albowiem w chwili, gdy go zrodziłem z Ducha Mojego, zapaliłem w nim tę iskrę Boską, którą jest 

sumienie, aby mu powtarzało przez całe jego istnienie, że jest dzieckiem Moim. 

32 Zaprawdę powiadam wam, grzech i zamieszanie w duszy są tylko tymczasowe w porównaniu z 

wiecznością, dlatego też oczyszczenie i sąd nie mogą być wieczne. 

33 Teraz uświadamiacie sobie, co zrobiliście w stosunku do swojej duszy i jakie są skarby nauk, z 

których nie korzystaliście. Głos sumienia staje się wyraźniejszy i bardziej słyszalny, mówi do ciebie o 

przeszłości, o teraźniejszości i przygotowuje cię na przyszłość. Nauczcie się rozpoznawać ten głos, bo w 

nim do was mówię, a jeśli go usłyszycie, miejcie w niego wiarę. Biada wam, gdybyście zwątpili! Ten głos 

zawsze będzie cię prowadził ku dobru, ale jeśli usłyszysz głos, który kusi cię do zła, to nie jest to głos 

twojego sumienia - jest to głos twoich namiętności, które daje ci wpływ świata zmysłów. 

34 Jutro będą z tobą walczyć, ponieważ wierzysz w tę naukę. Bo tak jak wy spieszycie się i staracie 

się zgłębić to słowo, tak samo ludzie będą przygotowywać się do walki przeciwko wam. Będą oni 

dokonywać cudów ludzkiej wiedzy i umiejętności, aby udowodnić wam, że posiadają prawdę. Wy zaś, 

przez wasze dzieła miłości do braci, będziecie dokonywać duchowych cudów bez ostentacji. 

35 Eliasz, pionier, ogłasza ludzkości na nowo duchową obecność Pana, przyjście Ducha Prawdy, 

który oświeca i objawia tajemnicę ponownego wcielenia. 

36 Daję wam tę wiedzę, ponieważ świat was otoczy i nie pozwoli wam uciec na wschód czy na 

zachód, na północ czy na południe. Wtedy skorzystacie z władzy, którą wam dałem, i uwolnicie się od 

waszych ciemięzców. 

37 Nie bójcie się, bo nie jesteście jedynymi na świecie, którzy dążyli do wyzwolenia waszej duszy. W 

tym czasie ludzie powstają w pragnieniu Światła, prawdy i wznoszącej się ewolucji ducha. 
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38 Przypomnijcie sobie Eliasza, który świadczył o prawdziwym Bogu w Pierwszej Erze. Usłysz: 

39 Naród izraelski popadł w bałwochwalstwo i oddawał cześć pogańskiemu bogu. Aby przekonać ich 

o ich błędzie i niegodziwości, Eliasz powiedział do kapłanów bożka w obecności zgromadzonego ludu na 

górze: "Ustawcie ołtarz całopalenia z suchego drewna i połóżcie na nim zwierzę ofiarne. W ten sam 

sposób przygotuję inny ołtarz ofiary całopalnej. Wtedy wzywajcie imion waszych bogów, a ja będę 

wzywał imienia mojego Pana, a bóg, który zsyła ogień, aby strawić ofiarę, zostanie uznany za 

prawdziwego boga." 

40 Bożek pozostał głuchy na błagania swoich kapłanów. Eliasz powiedział do nich: "Wołajcie głośno, 

aby wasz Bóg was usłyszał, aby się obudził, bo może śpi." Kiedy bałwochwalcy uważali swoje wysiłki za 

daremne, prorok oddał się modlitwie, prosząc swego Pana, by pokazał się jako Bóg żywy i prawdziwy. 

Eliasz ledwie skończył swoją modlitwę, gdy promień zstąpił z nieba i pochłonął ofiarę całopalną. 

41 Lud dostrzegł oszustwo kapłanów Baala, a jednocześnie zrozumiał, że Jehowa, Bóg Eliasza, jest 

jedynym prawdziwym Bogiem. 

42 Ten Eliasz, który był obiecany w tamtych czasach na ten czas, jest znowu wśród was. Boski Mistrz 

obiecał wam w Drugim Czasie i przyszedł we właściwym czasie. 

43 Niech Eliasz będzie w każdym z was, szczególnie wtedy, gdy jesteście poddani próbie. Ale potem 

pamiętaj, że Eliasz jest cały w miłości, wierze i pokorze, więc możesz go naśladować, a wtedy proroctwo 

może się w tobie spełnić. 

44 Wiele rodzajów bałwochwalstwa istnieje w dzisiejszych czasach. Nauka, wojna, złoto, władza, 

fanatyzm religijny, przyjemności są innymi licznymi bożkami, którym ludzie chętnie się 

podporządkowują. 

45 Karmcie się Moim słowem, abyście byli mocni. Pamiętajcie, że będziecie musieli wysłuchać wielu 

słów, które są sprzeczne z tym, czego was nauczyłem, i żadne z nich nie może was zdezorientować lub 

sprawić, że zwątpicie. 

46 Księga jest otwarta, czytajcie w niej, bo jak Ojciec wasz jest księgą mądrości, tak i wy możecie 

być księgą pouczeń i doświadczeń dla waszych braci. 

47 Życie, które was otacza, jest jedną z wielu stron Boskiej Księgi. Dlatego też wielokrotnie 

powtarzałem wam: uczcie się codziennych lekcji, które daje wam życie. W tym czasie musicie stać się 

dobrymi doradcami, którzy przemawiają słowami, a także czynami. Czy mógłbyś mówić o odnowie, 

gdyby twoi bracia zaskoczyli cię w zacienionych miejscach? Czy mógłbyś nauczyć ich żyć w pokoju, 

gdyby odkryli, że w twoim domu nie było harmonii? 

48 Widzę, że wiele serc tego ludu jeszcze śpi, nie chcąc zrozumieć, że jest już bliski dzień, gdy 

przestanę udzielać wam Mojej nauki w tej formie. Ale gdy zobaczą, że księga jest zamknięta, będą płakać 

z powodu braku zrozumienia; ale wtedy będzie już za późno. 

49 Szczęśliwi są ci, którzy wyposażą się i znajdą się w gotowości do posłuszeństwa woli swego 

Mistrza, bo będą umieli zjednoczyć się ze Mną w myśli na wejściu nowego okresu i będą wołać: "Panie, 

księga Twoja jest jeszcze otwarta". 

50 Porównałem Moje Słowo do ziarna pszenicy, które zasiałem w twoim sercu z nieskończoną 

miłością. Serce jest glebą, na której zaczyna ono kiełkować, ponieważ twoje serce jest obdarzone 

wrażliwością; ale przekazuje ono swoje wrażenia duchowi, który w prawdzie zachowuje Moje Słowo. 

Nawet jeśli serce zapomni o swoim Ojcu i nie będzie już biło dla życia, to ziarno pozostanie zachowane w 

duchu i przyjdzie czas, kiedy wykiełkuje. Czas ten może być bliski lub daleki, stosownie do przebudzenia 

duszy do miłości Stwórcy. Ale ponieważ rozwój duszy należy do wieczności, nie ma niecierpliwości u 

Ojca. To wy, czy to jako ludzie, czy jako istoty duchowe, musicie przyspieszyć swoje kroki, aby uniknąć 

smutnych doświadczeń poprzez praktykowanie dobra. 

51 Księga Mądrości Bożej, zapieczętowana siedmioma pieczęciami, została uwolniona od Baranka. 

To miłość Boskiego Mistrza do ludzkości spowodowała, że tajemnice Jego ukrytej rady zostały im 

objawione. Szósta pieczęć ujawnia swoją zawartość w tym czasie i mówi o głębokich prawdach, pozwala 

zobaczyć przyszłość waszego świata i toruje drogę do duchowej wieczności. 

52 Nauczyłem was, że mądrość uzyskuje się przez modlitwę, ale z tego powodu nie chcę, abyście 

przedłużali swoje modlitwy. Poprosiłem was o modlitwę pięciominutową, a przez to rozumiem, że 
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powinniście modlić się krótko, aby w tych chwilach prawdziwie oddać się waszemu Ojcu, a pozostały 

czas poświęcić waszym duchowym i materialnym obowiązkom wobec braci. 

53 Zasiewaj swoją drogę życia miłością, miłosierdziem i dobrymi uczynkami, a wtedy, gdy opuścisz 

materię i uwolnisz od niej swoją duszę, zamiast zejść na niziny pokuty, wzniesie się ona do tych światów, 

gdzie zbierze wszystkie owoce swego zasiewu wśród duchów światłości. Jeśli nie zachowujecie się w ten 

sposób, będziecie zbierać ból na swojej drodze, a za to nie możecie mnie winić, ponieważ nie stworzyłem 

bólu, choć stworzyłem wszystko, co was otacza. Ból jest twoim dziełem, jest wynikiem twoich 

niedoskonałości. Pozwalam wam tylko opróżnić kielich cierpienia, bo wiem, że doskonalić się możecie 

tylko wtedy, gdy znacie rezultaty waszych dzieł, bo po owocach poznajecie drzewo. 

54 Uczniowie, zróbcie z Mojego Słowa księgę pamięci, w której będziecie mogli odświeżyć wasze 

dusze, abyście jutro mogli przynieść to świadectwo i to szczęście waszym braciom. Moje Słowo musi 

dotrzeć aż po krańce ziemi i dotknąć wszystkich dusz, przemieniając życie ludzi. Moje Słowo dokona 

cudu powrotu pokoju na tę ziemię. 

55 Siły natury okazują się wrogie i gwałtowne tylko dlatego, że nie ma harmonii między nimi a 

ludźmi. Kiedy ludzie będą żyli w takim samym posłuszeństwie wobec Moich praw, w jakim żyją 

pozostałe stworzenia, rozpoznają na tej planecie obraz Życia Wiecznego, tego Raju, który schroni w 

swoim łonie tych, którzy się oczyszczają i wznoszą się na drodze miłości, na którą nieustannie wskazuje 

Chrystus. 

56 W tym czasie naród izraelski powstaje do nowego życia na ziemi. Dziś jeszcze żyje uwięzione, ale 

Moje światło teraz je wyzwala. Przed nim ukazana jest droga i Boska obietnica, która zachęca go do 

zasznurowania sandałów, do wzięcia laski, do modlitwy przed Jehową i do udania się na pustynię w 

poszukiwaniu Boskiego głosu, prawa Bożego i Jego cudów. 

57 Już zaczyna się przebudzenie, już usłyszeliście głos Eliasza, nowego Wybawiciela. Przyprowadził 

was do podnóża nowej góry Syjon, która wznosi się przed waszym duchem w tej Trzeciej Erze, abyście 

mogli usłyszeć żywy głos Pana przez ludzkie organy zrozumienia. 

58 Zachwyceni trwaliście przy Boskim głosie, gdy go usłyszeliście; lecz on oznajmił wam, że jego 

manifestacja będzie krótka, abyście mogli wyruszyć w dalszą podróż, którą rozpoczęliście, a która 

doprowadzi waszego ducha do bram Ziemi Obiecanej. 

59 Również w innych częściach świata narody budzą się teraz, ponieważ Eliasz puka do ich drzwi. 

60 Nazwałem was Izraelem, ponieważ to wy zgromadzicie w sobie istotę objawień Trzeciej Ery, 

ponieważ to wy będziecie tymi, którzy nadadzą duchową i właściwą interpretację mojemu słowu, i 

ponieważ wraz z wami powtórzy się historia tego ludu - z jego próbami, walkami i bitwami o dotarcie do 

Ziemi Obiecanej, a w końcu z triumfem, który polegał na zdobyciu i posiadaniu ideału. 

61 Wiedzcie, że jesteście Izraelem, pamiętajcie, że jesteście ludem Bożym, przyjmijcie ten ideał, 

abyście byli odważniejsi w długiej pielgrzymce; ale nie ogłaszajcie, że jesteście dziećmi Izraela, bo was 

nie zrozumieją, a raczej będą się naśmiewać z waszych słów. Kto będzie myślał, że Nowy Izrael jest 

Izraelem według Ducha? 

62 Zachowajcie w waszych sercach tę wiedzę objawioną przez waszego Ojca. Lecz gdy przyjdą do 

was harcownicy i nieuczeni i zapytają was: Czy wy jesteście ludem Izraela? odpowiedzcie im tak, jak Ja 

odpowiedziałem faryzeuszom i nieuczonym, gdy Mnie zapytali, czy jestem Synem Bożym: "Wy to 

powiedzieliście". 

63 Powiedziawszy to, chcę, abyście wiedzieli, że ten lud, który jeszcze ledwie zaczyna się gromadzić, 

będzie zapraszał inne wspólnoty, aby przyłączyły się do niego na jego drodze - zapraszając je nie tyle 

słowem, co przykładem - i że będzie oczyszczał duchową ścieżkę z cierni, aby ci, którzy pójdą za nim, 

znaleźli drogę uprawianą; kieruję bowiem wezwanie do wszystkich ludów i narodów świata, ponieważ 

Nowy Lud Izraela będzie utworzony przez ludzi wszystkich ras, klas i wyznań. 

64 Ci, którzy wierzą, że prawdziwym ludem Izraela był ten z pierwszej ery, są w błędzie; był to tylko 

obraz ludu, który z biegiem czasu będzie prawdziwym ludem Bożym, w którym wszyscy ludzie muszą się 

połączyć, miłując swego Ojca w swych ludzkich braciach. Tak mówiło prawo w Pierwszej Erze: 

"Będziesz miłował Boga z całego serca swego i z całej duszy swojej". Będziesz miłował bliźniego swego 

jak siebie samego". Tak powiedział Chrystus w Drugiej Erze, kiedy nauczał ludzkość nowego 
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przykazania: "Miłujcie się wzajemnie". Tym, którzy wypełniają te najwyższe przykazania, Eliasz ogłosił 

w tym wieku, że będą oglądać Ojca w całej Jego chwale. 

65 Każdemu zostanie powierzone jakieś zadanie i każdemu zostaną objawione jego dary duchowe, 

aby wszyscy mieli w sobie środki do siania dobra i szerzenia światła. W tamtych czasach również, każde 

plemię zostało powierzone zadanie i miał swoje duchowe dary objawione do niego, tak, że wszyscy 

zjednoczeni powinni zaoferować Ojcu owoc poddania, harmonii i wiary. 

66 Umiłowany ludu, zapewniam ci wszystko, czego potrzebujesz na czas wędrówki. Twoja torba 

podróżna będzie przepełniona Moimi błogosławieństwami i nie będziesz się obawiać, że ich zabraknie. A 

gdyby jednak pojawił się brak, aby sprawdzić waszą wiarę, nie zapomnijcie, że Izrael nauczył się od 

Mojżesza w pierwszych dniach, że ten, kto ufa Panu, nigdy nie zginie. 

67 Czuwajcie i módlcie się, o Izraelu! O ludu przeznaczony do niesienia sztandaru uduchowienia 

przez świat, naucz się nosić w sercu tabernakulum, w duchu arkę przymierza, a w sumieniu prawo. 

68 Wyruszcie i głoście waszym braciom, że nadeszła godzina wolności i że głos słyszany w ciszy 

nocy jest głosem Eliasza, który spieszy z jednego krańca świata na drugi i budzi dusze, które zasnęły. Nie 

bójcie się szyderstwa i pogardy ze strony braci waszych, a jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie 

nienawidził, zanim was znienawidził. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 79  
1 Niektórzy usłyszeli Moje Słowo wcześnie w tym czasie, inni przyszli późno, lecz zaprawdę 

powiadam wam, nie długość lub krótkość czasu, w którym Mnie słuchaliście, da wam duchowy postęp i 

postęp, lecz żarliwość i miłość, z jaką przyjmujecie Moją Naukę, oraz miłosierdzie obecne w waszych 

uczynkach. 

2 Przyjdźcie do mnie wy, którzy jesteście zmęczeni, smutni i spragnieni miłości, ci, których 

ludzkość źle potraktowała. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy jesteście chorzy. Sprawię, że odczujesz słodką 

miłość Mojego Miłosierdzia. Usunę wasz smutek i uczynię was dziećmi pokoju, światła i wiary. - Pytacie 

mnie, dlaczego przyszedłem do was: Ponieważ widzę, że zapomnieliście drogi powrotu do łona, z którego 

wyszliście i pokazuję ją wam na nowo. 

3 Drogą jest Prawo Moje, a postępując według niego dusza osiągnie nieśmiertelność. Pokazuję wam 

bramę, która jest tak samo wąska jak droga, którą pokazałem wam w tamtym czasie z moim pouczeniem. 

4 Obecnie odbudowuję świątynię, do której nawiązałem, gdy powiedziałem Moim uczniom, 

podziwiającym świątynię Salomona: "Zaprawdę powiadam wam, że ani jeden kamień z niej nie 

pozostanie na drugim, lecz Ja w trzech dniach ją odbuduję." Chciałem powiedzieć, że każdy kult 

zewnętrzny, jakkolwiek wspaniały może się wydawać ludziom, zniknie z serc ludzkich, a Ja wzniosę na 

jego miejsce prawdziwą, duchową świątynię Mojej Boskości. Teraz jest Trzeci Czas, to znaczy Trzeci 

Dzień, kiedy zakończę odbudowę Mojej Świątyni. 

5 Uczniowie, Moje Słowo rozlewa się na wasze umysły, tak że gdy nadejdzie godzina, w której nie 

będziecie go już słyszeć, w waszych sercach nie będzie głodu ani pragnienia, by Mnie słuchać. 

6 Kochajcie się nawzajem już tu na ziemi, pamiętając, że wszyscy jesteście połączeni 

nierozerwalnymi więzami duchowymi i że nieuchronnie nadejdzie czas, kiedy wszyscy będziecie 

zjednoczeni w świecie duchów. Nie tylko spowodować samooskarżenia dla tego życia, i nie czekać, aż 

trzeba się wstydzić w obecności tych, których obraził. 

7 Ci, którzy rozwinęli dar wzroku, mogą świadczyć o Mojej Obecności; ale ci, którzy nie zdołali go 

rozwinąć i którym brakuje wiary, mówią: Chcę widzieć, aby uwierzyć. 

8 Chcesz, abym ci pokazał Moją ranę, abyś mógł ją kontemplować i zatopić w niej swoje palce. Ale 

powiadam wam: Tomasz prosił o ten dowód i został mu on udzielony, ale potem płakał z powodu braku 

wiary i oddał swoje życie, aby dać świadectwo Mojej nauce. Gdybym udzielił ci tej łaski, czy postąpiłbyś 

tak jak ten uczeń? 

9 Dzień, w którym daję wam Moje pouczenie, jest dniem łaski, ponieważ pokój Mojego Ducha 

rozlewa się na cały wszechświat. Jako nieograniczony Pan wszystkich rzeczy stworzonych, czynię moją 

obecność odczuwalną we wszystkich i żądam od każdej istoty i stworzenia, aby mi pokazała wypełnienie 

swojego zadania. Wreszcie, szukam Mojej świątyni w sercu człowieka, aby w nim zamieszkać. 

10 Ludzie, którzy słuchają Mojego słowa, nie wiedzą, czy ich uczynki, gdy je przede Mną 

przedstawią, okażą się Mi miłe. Ach, gdybyście tylko zamiast strachu odczuwali radość za każdym razem, 

gdy zstępuje Mój Boski Promień. Lecz wasza wiara jest mała, a wasze przeczucie nie powiedziało wam 

jeszcze o bitwie, która nadchodzi, więc konieczne jest, abym wam powiedział, że pod światłem, które 

rozprzestrzenia Szósta Pieczęć, wszystkie wiary, religie i sekty ziemi zjednoczą się, aby ofiarować jeden 

rodzaj czci jednemu Bogu, którego wszyscy szukają. 

11 Na te suche pola spadł owocodajny deszcz bólu, a wkrótce będą one otwarte na przyjęcie 

duchowego nasienia. Tworzę lud, który będzie się rozwijał z dnia na dzień. Utworzę ją z ludzi wszystkich 

ras, a jej pierwszym zadaniem będzie robienie bruzd w ziemi swoimi dziełami miłości, aby później zasiać 

nasiona Mojej prawdy. 

12 O ileż bardziej powinniście rozważać Moją naukę i przygotować wasze serca, abyście przez miłość 

i miłosierdzie waszych dzieł dawali braciom prawdziwe świadectwo i przykład! 

13 Korzystajcie z tych nauk, ponieważ jest to moment, w którym Moje światło, gdy dociera do 

organów umysłu nosiciela głosu, staje się słowami na jego ustach i mówi do was o duchowym królestwie, 

do którego zamieszkania wszyscy jesteście zaproszeni. 
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14 Mówię do człowieka, którego istota wypłynęła ze stwórczego źródła Boga i który, otrzymawszy w 

swoim duchu Boskie Tchnienie, jest w stanie zrozumieć i utrzymywać duchową łączność ze swoim 

Ojcem. 

15 Ja jestem waszym Ojcem, z Ducha Mojego wyszła myśl, aby was powołać do życia, i ta inspiracja 

została zrealizowana. W Duchu Moim była wola stworzenia was, i powstał człowiek. Chciałem, abyście 

mieli podobieństwo do Mnie, jak to musi być między ojcem a jego dziećmi, i dałem wam ducha, a przez 

tego ducha będziecie najbliżej Mnie spośród wszystkich stworzeń. 

16 Powierzyłem duchowi zadanie w świecie materialnym, aby znalazł w nim szerokie pole dla swego 

rozwoju, świat doświadczeń, małych i wielkich prób, które będą dla niego drabiną, kamieniem milowym i 

doliną pokuty. 

17 Ciało ludzkie zostało powierzone duchowi, aby mógł w nim znaleźć najskuteczniejsze i 

najdoskonalsze środki rozwoju - ciało wyposażone w mózg, aby duch mógł przez nie przejawiać swoją 

inteligencję; nosiciel czułych nerwów, aby mógł odbierać każde doznanie cielesne. Serce zostało również 

umieszczone w ciele, aby miłość i wszelkie dobre uczucia z niego wypływające miały ludzkiego 

pośrednika. Chciałam jednak, aby to stworzenie, obdarzone przez Ojca tak wielką łaską, które miało 

służyć za podporę dla wcielającej się w nie duszy, było słabe, aby dusza mogła w nim walczyć i nigdy nie 

poddawać się skłonnościom ciała. 

18 Ciało w swej słabości jest samowolne i zmysłowe, kocha to, co gorsze, dlatego musi być rządzone. 

Kto lepiej wykona to zadanie niż dusza, która jest obdarzona siłą, światłem, inteligencją i wolą? - Aby 

postęp i rozwój duszy był zasłużony przed Bogiem i przed nią samą, dana jej została wolna wola, aby 

mogła wybierać drogę dobra lub zła, a tym samym wznosić się lub upadać przez samą siebie. 

19 Tak powstała walka wewnątrz człowieka, walka duszy z materią. Jak myślicie, kto wyjdzie 

zwycięsko z tej bitwy? - Dusza nie miała żadnej broni, ponieważ dopiero zaczynała swoją drogę rozwoju; 

świat i materia natomiast miały wiele broni, aby ją pokonać, wiele pokus, aby ją powalić i wiele sideł, aby 

ją zniszczyć. 

20 Ojciec - przewidujący i miłosierny, pragnący zwycięstwa i zbawienia duszy - zapalił w niej 

światło, które miało służyć jako latarnia na całej drodze, prowadząc ją w ciemnościach - wewnętrzny 

sędzia przy każdym dokonanym dziele, doradca, który miał zawsze pobudzać człowieka do czynienia 

dobra i w ten sposób zapobiegać popełnianiu błędów. To światło, które poprzez duszę dociera do 

materialnej części istoty człowieka, jest sumieniem, jest boską iskrą, która nigdy nie gaśnie, sędzią, 

którego nigdy nie można przekupić, latarnią, która nigdy nie zmienia swego położenia, przewodnikiem, 

który nigdy nie chybia drogi. 

21 Są to trzy części, z których składa się człowiek, to znaczy jego trzy natury - bosko-duchowa, 

duchowa i materialna w doskonałym zjednoczeniu, aby dusza mogła zatriumfować nad próbami, nad 

namiętnościami i burzami świata, a w końcu objąć w posiadanie Królestwo Duchowe. 

22 Jeśli wziąć pod uwagę, że grzech, błędy, namiętności i zło we wszystkich jego formach zawsze 

panowały wśród ludzi, czy uważasz, że można powiedzieć, że duch przegrał bitwę, lub że sumienie nie 

zostało wysłuchane? - Na razie możecie to założyć; ponieważ nie była to mała próba, której ludzie byli 

poddawani i dlatego wielu jej nie przeszło, i było konieczne, aby w ich upadku opróżnić kielich cierpienia, 

aby mogli się obudzić i słuchać tego głosu, który tak długo był podsłuchiwany. 

23 Teraz jest czas sumienia, sądu i ostatecznego rozliczenia, tak jak Drugi Czas był czasem świtu 

spirytualizacji, a Pierwszy Czas był czasem prawa naturalnego. 

24 Objawiłem się ludzkości w trzech różnych formach, ale te trzy formy reprezentują jedną istotę; 

dlatego niektórzy widzą trzy bóstwa, podczas gdy jest tylko jedno. 

25 Jestem Jeden i nie pozwalam wam przypisywać Mi Trójcy, jeśli nie rozumiecie, że w Pierwszym 

Czasie objawiłem się w Sprawiedliwości, że w Drugim Czasie objawiłem wam Moją Miłość i że w tym 

ostatnim Czasie zachowałem dla was Mądrość. 

26 Mądrość jest księgą, która otwiera się przed wami dzisiaj i ukazuje wam swoją zawartość 

nieskończonego światła, niewyobrażalnych objawień i nigdy nie osiągniętej wiedzy. Tylko tam dowiecie 

się co istnieje poza wami i będziecie mogli wyjaśnić sobie przyczyny wielu Moich nauk obecnie i w 

przeszłości. 
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27 Co wiesz o zaświatach? Co człowiek wie o tym, co jest po tym życiu? Co wiesz o tym, dlaczego 

się rodzisz i dlaczego umierasz? 

28 Wszystko to, co nazywacie niesprawiedliwością Boga lub ironią losu, a co powinniście nazywać 

sprawiedliwością, wyjaśnicie sobie sami, ucząc się lekcji objawionych wam przez Księgę Mądrości w 

Trzeciej Erze poprzez wasze sumienie. 

29 Czy nie zostało przepowiedziane, że każde oko ujrzy mnie w tym czasie? Chciałem przez to 

powiedzieć, żebyście wszyscy poznali prawdę, jaką jestem. 

30 Jak możesz przypuszczać - chociaż byłeś w świetle Ducha Świętego - że możesz pozostać w 

ciemności na zawsze? 

31 Oto ludzie niszczący i nienawidzący się nawzajem, wyrywający sobie nawzajem władzę, nie 

cofający się przed zbrodnią, oszustwem czy zdradą. Są ludzie, którzy umierają milionami jako ofiary 

swoich bliźnich, i inni, którzy giną pod wpływem wad. Czy jest w nich światło? Czy duch, który w nich 

mieszka, mówi? To, co tam jest, to ciemność i ból, wynik nadużywania daru wolnej woli i nie słuchania 

wewnętrznego głosu, i nie skupiania swojej uwagi na świetle tej iskry Boga, którą wszyscy nosicie w 

swojej istocie, która jest Boskim promieniem światła, który nazywacie sumieniem. 

32 Człowiek pogrążył się w otchłani i aż tam towarzyszyło mu sumienie, czekając na odpowiedni 

moment, by zostać wysłuchanym. Wkrótce ten głos będzie słyszany na świecie z taką gwałtownością, 

jakiej jeszcze nie możecie sobie wyobrazić. Ale to doprowadzi ludzkość do podniesienia się z otchłani 

pychy, materializmu i grzechu, do obmycia się w rzekach łez swojej skruchy i do rozpoczęcia ewolucji w 

górę na drodze uduchowienia. Pomogę wszystkim Moim dzieciom, bo Ja jestem Zmartwychwstaniem i 

Życiem, które podnosi "umarłych" z grobu. W tym życiu, które dziś ofiarowuję ludzkości, ludzie będą 

pełnić Moją Wolę i wyrzekać się wolnej woli z miłości, przekonani, że kto pełni Wolę Ojca, nie jest ani 

sługą, ani niewolnikiem, lecz prawdziwym dzieckiem Bożym. Wtedy poznacie prawdziwe szczęście i 

doskonały pokój, które są owocem miłości i mądrości. 

33 Ludzie, prosicie Mnie o przebaczenie za wszystkie krzywdy, które popełniliście, bo Moje Słowo 

głęboko poruszyło wasze dusze. Ale pytam się ciebie: Dlaczego nie odczuwacie takich samych wyrzutów 

sumienia, gdy wasze sumienie nie aprobuje któregoś z waszych dzieł? Czy ten wewnętrzny głos i ten, 

który objawia się poprzez tych nosicieli głosu, różnią się od siebie? Pomyślcie i zrozumcie, że nie zawsze 

słyszycie mnie w tej formie, abyście się nawrócili. Konieczne jest, abyście stopniowo uduchowiali siebie i 

dzień po dniu coraz wyraźniej słyszeli głos waszego sumienia, które istnieje w was jako księga mądrości i 

miłości. 

34 Zrozum, że chociaż stworzenie jest pozornie kompletne, wszystko ewoluuje, przekształca się i 

doskonali. Czy twoja dusza może uciec przed tym Boskim prawem? Nie, moje dzieci. Nikt nie może 

powiedzieć ostatniego słowa o tym, co duchowe, o nauce, o życiu, bo to są Moje Dzieła, które nie mają 

końca. 

35 Uczę was, abyście w sposób godny zajęli miejsce, które przeznaczyłem dla każdego, i abyście z 

uległością, a zarazem wytrwałością szli drogą, którą wyznaczyła wam miłość Mojego Ojca. Moje 

Niebiańskie Słowo oświeca zarówno tego, kto zajmuje stanowisko pana, jak i tego, kto wypełnia zadanie 

podwładnego; jest ono jak światło słońca, które oświeca wszystkich. 

36 Jak dotąd ludzie na ziemi nie dokonali swoich największych dzieł, tych, które dają sercu Mojego 

Ojca boskie zadowolenie. Jednak ich dzieła, które są wspaniałe z ludzkiego punktu widzenia, okazują się 

małe, gdy ich autorzy oceniają je moimi prawami miłości. To jest powód, dla którego wielu naukowców 

nie chce zawracać sobie głowy tym, co duchowe, ponieważ wiedzą, że istnieje obecność Tego, który wie 

wszystko - Tego, który wszystko widzi i wszystko osądza. Wolą zaprzeczać Mojemu istnieniu, sądząc, że 

w ten sposób uciszą głos swego sumienia. 

37 Nie sądźcie, że źle oceniam Moje dzieci z tego powodu, że chcą poznać tajemnice przyrody. Nie, 

Moja mądrość jest Boskim dziedzictwem, które trzymam dla Moich dzieci. Jednak bardzo dobrze oceniam 

cel lub zamiar naukowców, jeśli ten zamiar nie jest zgodny z celami, dla których tajemnice natury zostały 

im objawione. 

38 Kiedy mówię wam, że Moja mądrość będzie wasza, czy wierzycie, że jedno życie na ziemi może 

wystarczyć, aby poznać wszystko, co mam wam do objawienia? Jeżeli powiem wam, że nie możecie 
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zdobyć ludzkiej nauki bez przebycia długiej drogi rozwoju, to tym bardziej nie możecie zdobyć wiedzy 

duchowej bez pełnego rozwoju waszego ducha. 

39 Nie stawiam duchowości w opozycji do nauki, bo ten błąd był błędem ludzi, nigdy moim. Wręcz 

przeciwnie, uczę was harmonizować to, co duchowe z tym, co materialne, to, co ludzkie z tym, co Boskie, 

to, co przemijające z tym, co wieczne. Niemniej jednak wyjaśniam wam, że aby chodzić po ścieżkach 

życia, należy wcześniej poznać drogę, którą wytycza wam wasze sumienie, którego duchowe prawo 

pochodzi od Boskiego Ducha. 

40 Człowiek wierzy, że działa zgodnie ze swoją wolą, wierzy, że jest wolny od wszelkich wyższych 

wpływów na niego i w końcu myśli o sobie jako o niezależnym i kształtującym swój los, nie 

podejrzewając, że nadejdzie godzina, kiedy wszyscy zrozumieją, że to moja wola została na nich 

wykonana. 

41 Wiele dzieł Boskiej sprawiedliwości będzie widzianych na ziemi; wśród nich będziecie mogli 

zaobserwować, jak uczeni szukają niewykształconych, prostych ludzi, którzy noszą w swoich sercach 

nasienie uduchowienia lub rozwinęli dar obcowania z duchem, aby przez nich usłyszeć objawienia, 

których ich umysły nie odkryły. 

42 Wam, ludzie, którzy Mnie słuchacie, jeszcze raz mówię, abyście słuchali Mojej nauki, ponieważ 

zbliża się czas, kiedy to objawienie się zakończy, a wtedy ten, kto karmił, uczył się i zachowywał 

duchowe dobro, będzie silny, lecz ten, kto go nie rozumiał lub interpretował według swego upodobania, 

będzie słaby. 

43 Czy widzicie jak wiele tłumów otacza mnie w tym czasie przejawiania się poprzez ludzki organ 

pojmowania? Zaprawdę powiadam wam: Po roku 1950 niewielu będzie tych, którzy pójdą za Mną. 

44 Dziś nie rozumiecie tego, co wam mówię, ale potem zrozumiecie. 

45 Kontempluj swoim duchem drabinę, która wznosi się przed tobą w nieskończoność. To jest jak 

świetlista ścieżka, która zaprasza cię, abyś przyszedł na łono Ojca, które jest łonem pokoju i niewymownej 

radości. 

46 Znalazłem was zagubionych jak rozbitków bez kompasu, jak zbłąkanych wędrowców na pustyni; 

ale posłałem wam światło, które pomogło wam odnaleźć drogę pełną nadziei, wiary i pociechy, które 

dodawało otuchy i napełniało waszego ducha witalnością i energią, by iść ku obiecanemu celowi. 

47 Na końcu drabiny, tam na szczycie, znajduje się dom, do którego wszyscy jesteście przeznaczeni, 

ale do którego musicie dojść przez zasługi, przez wiarę, przez wielką miłość i bezgraniczne miłosierdzie, 

przełamując przeszkody, pokonując przeciwności i zwyciężając wrogów, aż w końcu dotrzecie do Nowej 

Ziemi Obiecanej, która nie jest z tego świata. 

48 Drabina ta jest prostą drogą, na której nie ma pułapek ani labiryntów, przez co chcę, abyście 

zrozumieli, że nie znajdziecie żadnych trudności w wypełnianiu Mojego Prawa. 

49 Podążajcie mocno tą drogą, walczcie o swoje wzniesienie, uczynię was silnymi. Zrozumieć: Jeśli 

nie Moją mocą i Moim światłem - to jaką bronią będziecie walczyć i bronić się? Gdybym nie dał wam 

Mojego miecza świetlnego - czym moglibyście pokonać wasze pokusy? Gdybym was nie okrył Moim 

płaszczem - jakże moglibyście uwolnić się od waszych wrogów? Ale zaprawdę, powiadam wam, nawet 

Moją ochronę i światło Mojego miecza musicie zdobyć przez wasze zasługi! 

50 Niech wasze ślady pozostaną widoczne na duchowej ścieżce, która otwiera się przed wami. Niech 

będą przykładami dobrych uczynków, wyrzeczeń, szlachetnych czynów, wysokiej miłości i miłosierdzia 

bez granic. 

51 Przeznaczenie każdego człowieka jest wyznaczone przez jego zadanie duchowe i jego zadanie 

ludzkie. Obie muszą być ze sobą w harmonii i skierowane na ten sam cel. Ale zaprawdę powiadam wam: 

Nie tylko duchowe uczynki wasze, ale i materialne wezmę pod uwagę, bo i przez nie duch może nabyć 

zasług, jeśli w nich jest miłość i miłosierdzie względem braci waszych. 

52 Nie będziecie sami w swojej wędrówce; przed wami jest wiele istot - niektóre bardzo blisko, inne 

dalej - które również idą naprzód krok po kroku, obserwując i modląc się za tych, którzy wędrują za nimi. 

Nie chcą dojść sami ani być pierwszymi, ale torować drogę swoim braciom, aby pewnego dnia radość 

pierwszych stała się radością wszystkich. 

53 Jakże chwalebna jest ta droga w Moich oczach! Jakże orzeźwiony jest Mój duch, gdy widzi postęp 

Moich dzieci i ich wysiłek, aby się wznosić, aby osiągać nowe stopnie doskonałości! 
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54 Istoty ze wszystkich światów i innych sfer, niektóre duchowe, inne wcielone, wykonują różne 

zadania. To właśnie w nieskończoności (w innych światach) urządzasz swój dom, aby jutro cieszyć się 

spokojem ducha. 

55 Gdy jeszcze zbliżasz się do celu, ucisz swój umysł, który czasem przypomina burzę, i słuchaj 

Mojego Słowa, zwracaj na nie uwagę i zgłębiaj je, bo ono jest światłem latarni dla twojego zbawienia. 

Wielu przyszło do Mnie jako rozbitkowie, lecz Ja dałem im Mój pokój, który był jak szalupa, i posłałem 

ich na nowo na morze, aby szukali swoich braci, którzy zbłądzili. 

56 Ten, kto miał pewność, że zginie, a nagle poczuł, że delikatna dłoń ratuje go od przepaści, w 

naturalny sposób rozumie swoich bliźnich, gdy widzi ich w tej samej sytuacji i wyciąga do nich rękę. 

57 Kto nie zna mojej miłości, nie będzie mógł jej odczuć u swoich braci; ale kto potrafi ją odczuwać 

przez całe życie, ten świadczy o mnie i znajduje głębokie szczęście w czynieniu braciom tego, co ojciec 

uczynił jemu. 

58 O umiłowani ludzie, Mistrz chce, abyście zrozumieli Jego naukę i postępowali zgodnie z Jego 

poleceniem. Powiedziałem wam, że Moja Nauka jest wąską ścieżką, ponieważ jeśli z niej zboczycie z 

jednej strony oddalicie się od Moich Praw Miłości, a z drugiej strony będziecie w niebezpieczeństwie 

popadnięcia w fanatyzm, który oznacza ślepotę i stagnację. Pokusy są po obu stronach ścieżki, lecz Boskie 

Światło zawsze świeci z przodu na horyzoncie, zapraszając waszego ducha do wzniesienia się i 

osiągnięcia doskonałości na prostej i wąskiej ścieżce dobra. 

59 Ktoś pyta Mnie w swoim sercu: "Czy koniecznie trzeba kochać, aby znaleźć zbawienie?". Ale 

Mistrz odpowiada: Nie, nie jest "koniecznością" kochać, aby znaleźć zbawienie, ponieważ miłość nie jest 

dana pod przymusem, lecz ma powstać naturalnie i spontanicznie. Ten, który zadał to pytanie, uczynił to 

tylko dlatego, że to uczucie jeszcze się w nim nie narodziło; ale w końcu zakiełkuje i zakwitnie w nim, a 

wtedy zrozumie, że miłość w duszy jest czymś, co rodzi się z nim jak owoce ziemi; że jest rzeczą 

najzupełniej naturalną, że powinien nosić w sercu ziarno, które jest zarodkiem życia. Tak więc miłość w 

duszy jest nasieniem na wieczność. 

60 Zrozumieliście, uczniowie, ale zaraz nasuwają się wam wątpliwości, czy ta ludzkość może się 

zbawić przez miłość, bo właśnie jej brakuje. W odpowiedzi mówię wam, że miłość jest jak Boskie ziarno, 

które nigdy nie może umrzeć, które pozostaje ukryte w najtajniejszym zakątku ludzkiego serca, a jeśli 

jeszcze nie zakiełkowało, to tylko dlatego, że nie zostało podlane wodą prawdy; woda, którą otrzymało, 

była bowiem tylko pozorną miłością. Samolubstwo, fałsz, obłuda, puste słowa (udawanego) "światła" - 

oto, co dzień po dniu otrzymuje serce ludzkości. Ale czy jest możliwe, aby serce karmiło się czymś, co nie 

zawiera esencji życia wiecznego? 

61 Ja, Boski Siewca, który uprawia pola z miłością, aby dać im życie, przyszedłem nawodnić je Moją 

własną Krwią, a teraz, w tej Trzeciej Erze, dam wam kolejny dowód mocy i życia, które posiada ziarno 

miłości. 

62 Kiedy nazwałem was "robotnikami na Moich polach", to nie dlatego, że już nimi jesteście, ale 

dlatego, że chcę, abyście pracowali ze Mną w tym Bożym zadaniu ratowania waszych braci z miłości. 

63 Daleko wędrowaliście, a Ja wam mówię w tym czasie: Zatrzymajcie się i odpocznijcie! Przez 

wszystkie perypetie życiowe pozostaliście wierni Mojej drodze. Zostawcie za sobą całą tę gorycz, której 

doświadczyliście na drodze życia. Gdy zaczynacie przyjmować to ziarno (Mojego Słowa) w waszych 

sercach, uświadamiacie sobie, że przekazuję wam coraz więcej i nie żądam od was żadnego rachunku. 

Wiedzcie jednak, że macie obowiązek pielęgnować to ziarno w waszym życiu, bo nadejdzie dzień, kiedy 

zjawię się jako zarządca Moich ziem i zażądam rachunku z waszej pracy. Pracuj z miłością i zapałem, ale 

także z prostotą i naturalnością. Nie chcę, by nazywali was fanatykami, nie chcę, by Moje Dzieło stało się 

obsesją w waszych umysłach. Przekazujcie Moją prawdę przez prawdziwe miłosierdzie i nie żądajcie 

niczego w zamian, bo Ja wam dam sprawiedliwość. 

64 Bądźcie radośni wiedząc, że macie piękne zadanie powierzone wam przez waszego Ojca i zawsze 

pamiętajcie, że kiedy wasz krzyż jest ciężki, macie Wszechmogącego, który wam pomoże. Wspinajcie się 

na strome zbocza, bo nie koniecznie czeka was Golgota, ale miłość Mojego Ojca. 

65 Uważajcie, aby to objawienie nie zostało przez nikogo sfałszowane. Oczyszczajcie swoje 

nabożeństwa jak tylko możecie i zwiększajcie swoje zrozumienie i uduchowienie. Moje Dzieło jest 

doskonałe pod każdym względem; lecz jeśli kiedykolwiek odkryjesz coś, co uważasz za niedoskonałe, 
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wiedz, że ta niedoskonałość nie jest boska, lecz ludzka. - Módlcie się za wszystkie narody świata, 

rozpoznając, jak są one oczyszczane dzień po dniu przez ból, i jak są one zawsze plamią się przez grzech. 

Módlcie się, aby stało się to w nich światłem i aby - gdy rozpoznają czas, w którym są czyści - wiedzieli, 

jak tę czystość zachować. Wtedy bowiem będą godni, by mieć mnie przy sobie i wystarczająco wrażliwi, 

by odczuć moją obecność. 

66 Błogosławię wszystkie narody - tych, którzy Mnie miłują i tych, którzy Mnie odrzucają, zarówno 

tych, którzy idą za Mną, jak i tych, którzy się ode Mnie oddalili. Wszyscy są wezwani do wejścia w Moją 

obecność i prędzej czy później znajdą drogę, która doprowadzi ich do domu Ojca, który z miłością na nich 

czeka. 

67 Wszyscy dotrzecie do stołu, przy którym odświeżyli się "pierwsi" i przekonacie się, że jest tam 

wystarczająco dużo miejsc i potraw, które czekają również na was. Zastosujcie tę przypowieść zarówno do 

życia materialnego, jak i duchowego, a zrozumiecie, że dla tych, którzy wypełniają prawa życia ludzkiego 

i duchowego, nie ma potrzeby odczuwania bólu. Zastanów się nad tą nauką i koncentrując się w 

najgłębszym wnętrzu swego serca, usłysz głos swego sumienia. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 80  
1 Ludzie, obsypałem was Moimi łaskami, abyście się oparli i abyście usłyszeli Moje Słowo. 

Odprawiłem ucztę w tym czasie pamięci, abyście, gdy już nie usłyszycie Mojego słowa, byli 

przygotowani, a wasze zgromadzenia były jak uczta braterstwa, na którą spieszą ci, którzy nie słyszeli 

tego głosu, a którzy przychodzą pragnąc was. Ale kiedy Moje Słowo dotrze kiedyś do mas w całej swej 

czystości i duchowej istocie, będą one wykrzykiwać: "Duch Święty rzeczywiście wylał na nas światło!". I 

zrozumieją Moją naukę, w której wam powiedziałem: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym 

słowem, które pochodzi od 

Bóg nadchodzi." 

2 Oni nie będą już klęczeć do modlitwy, bo nauczyli się wysyłać swoje myśli w górę w pragnieniu 

duchowej komunii z ich Mistrza. Wasz duch będzie rósł w siłę, w czasie walki będzie niestrudzony w 

rozpowszechnianiu Boskiego Słowa poprzez dzieła, słowa i myśli. On będzie szukał potrzebujących, aby 

przynieść mu duchowe przesłanie. Innym razem będzie wypełniał swoją misję w zaciszu swojej sypialni, 

modląc się za swoich braci. 

3 Przychodzą czasy bólu, kiedy wielu ludzi, którzy myślą, że są gotowi pomagać ludziom duchowo, 

nie są w stanie zrobić nic lub bardzo niewiele, ponieważ zajęli się tylko wypełnianiem umysłu nauką i 

naukami tego świata, a swoje serca pozostawili puste. 

4 Wy, którzy mnie słyszycie, przygotujcie drogę tym, którzy przyjmą mnie w duchu. To nie 

przypadek wprowadził do Mojej Obecności tych, którzy otrzymali Moje pouczenie, tak samo jak nie 

przypadek rozwinie dary Ducha w tych, którzy będą odczuwać Moją Obecność bez potrzeby ludzkiego 

nosiciela głosu. 

5 Wrażliwość, przeczucie, objawienie, proroctwo, natchnienie, jasnowidzenie, dar uzdrawiania, 

słowo wewnętrzne - wszystkie te i inne dary wyjdą z ducha, a przez nie ludzie potwierdzą, że dla ludzi 

nastał nowy czas. 

6 Dziś wątpisz, że te dary duchowe istnieją, ponieważ niektórzy ukrywają je przed światem, bojąc 

się jego opinii; jutro będzie to najbardziej naturalną i piękną rzeczą, aby je posiadać. Przychodzę do was w 

tej Trzeciej Erze, ponieważ jesteście chorzy na ciele i duszy. Zdrowi nie potrzebują lekarza, ani 

sprawiedliwego oczyszczenia. 

7 Miłość mojego Ojca zapomniała o wszystkich zniewagach, jakie ludzkość mi wyrzuciła, a moja 

miłość płynęła niewyczerpanym strumieniem, aby dać jej życie. Minęły wieki, minęło wiele pokoleń 

grzeszników, bratobójców, i podczas gdy człowiek coraz bardziej traci nadzieję na znalezienie zbawienia, 

Ja przychodzę i nadal pokładam w was Moją ufność, bo wiem, że w końcu Mnie pokochacie. Twoja 

miłość uratuje cię w tym czasie. 

8 Dziś Ojciec nie pyta: Kto jest w stanie i chce zbawić rodzaj ludzki swoją krwią? Jezus też nie 

odpowie: Panie, jestem Barankiem, który jest gotów utorować drogę do odkupienia ludzkości swoją krwią 

i swoją miłością. 

9 Nie poślę też Mojego "Słowa", aby stało się człowiekiem w tym czasie. Ten wiek skończył się dla 

ciebie, i zostawił swoje nauczanie i postęp w twoim duchu. Teraz zainaugurowałem nową epokę 

duchowego postępu, w której to wy będziecie tymi, którzy zasłużą się. 

10 Słowo" Boga, które jest Duchem, Światłem i Życiem, zstąpiło dobrowolnie ze swego Królestwa, 

aby mówić bezpośrednio do swoich dzieci. Chrystus był przykładem pokory wśród ludzi, co do Jego 

fizycznej natury; co do Jego ducha był doskonałością. 

11 Kiedy nadeszła ostatnia chwila dla "Baranka" na ziemi, przemówił do Ojca z tą samą łagodnością, 

z jaką przyjął swoją misję: "Wszystko się dokonało". Ta Ofiara jest największą lekcją miłości i 

miłosierdzia, jaką dałem ludzkości. To Dzieło było jak ziarno, które padło na każdą duszę. 

12 Dlaczego niektórzy oczekują Ducha Prawdy jako człowieka, aby na nowo złożyć tę ofiarę? W tym 

czasie przyszedłem w duchu, jak to ofiarowałem, aby wlać moje światło w formie natchnienia wśród 

ludzi, aby oświeceni tym światłem mogli znaleźć zbawienie dzięki własnym zasługom. Czy wydaje ci się, 

że trudno jest kochać i pomagać ci w życiu? 

13 Nie proszę was, byście zostawili wszystko, jak prosiłem tych, którzy szli za mną w Drugiej Erze. 

Wśród nich, niektórzy opuścili swoich rodziców, inni swoich towarzyszy; zostawili swoje domy, swoje 
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brzegi, swoje łodzie rybackie i swoje sieci - wszystko to zostawili, aby pójść za Jezusem. Nie mówię wam 

również, że konieczne jest, abyście przelali swoją krew w tym czasie. 

14 Powiedziałem wam, że tam, gdzie każdy z was mieszka, może wiele uczynić dzień po dniu. 

Szukajcie w najgłębszym wnętrzu waszej istoty dobrego jądra, które umieściłem w każdym z dzieci Mojej 

Boskości; to jądro nie należy do serca, lecz do ducha. 

15 Nie zapominajcie, że wasze pochodzenie jest w Mojej miłości. Dzisiaj twoje serce jest 

zatwardziałe przez egoizm, ale gdy stanie się znowu otwarte na każdą duchową inspirację, będzie 

odczuwać miłość do bliźnich i będzie współczuć z bólem innych, jak gdyby to był twój własny. Wtedy 

będziecie mogli wypełnić przykazanie, które mówi do was: "Miłujcie się wzajemnie". 

16 To jest Moja broń: miłość, której nigdy przed wami nie ukryłem, którą zawsze jasno ukazuję w 

walce z ciemnościami grzechu. Kto chce być Moim żołnierzem, niech chwyci za miecz miłości. Dlatego 

mogę mówić tylko do ludu wykutego w bólu przez wieki i stulecia. 

17 Twój duch doszedł do tego, aby się skomponować, i tylko wciąż ma nadzieję i ufa mojej woli. 

18 W tym czasie Eliasz przyszedł jako prekursor, aby przygotować ducha człowieka do zjednoczenia 

ze Mną. Słowo Eliasza budzi cię, miesza cię i czyni cię czujnym, bo jego światło jest jak promień 

błyskawicy. 

19 Twój duch w obecnym czasie jest w stanie zrozumieć, kim jest Eliasz. Już dawno zostawiliście za 

sobą duchowe dzieciństwo. To wiara i przeczucie uświadomiły wam Moją obecność i każde z Moich 

objawień w tym czasie, w którym Moja Nauka da ludziom prawdziwą wielkość, nie tę fałszywą, którą 

daje świat, ale tę, która wypływa z pokory i cnoty. 

20 Trudne zadanie czeka każdego, kto wyrusza i idzie za Mną. Bez krzyża nikt nie może mieć Mnie 

za przykład; ale zaprawdę powiadam wam, krzyż, który wkładam na wasze ramiona, nie jest po to, aby 

was spychać w dół, lecz aby was podtrzymać na bolesnej drodze waszego życia. Kto zrzuca z siebie swój 

krzyż, będzie musiał upaść, kto go kocha, dojdzie do celu, kto niesie go na ziemi aż do ostatniego 

tchnienia, doświadczy w tym momencie, jak jego krzyż go podnosi, unosi i prowadzi do Mnie. Kto jest 

zaskoczony przez śmierć, gdy niesie swój krzyż na ramionach, nie musi się obawiać upadku w nieznane. 

Tam rozwikła się wiele tajemnic, których człowiek nie mógł rozszyfrować. Czy myślisz, że Ojciec woli, 

abyś był ignorantem na ziemi? Nie, ludzie, ja jestem ciągłym objawieniem tajemnic dla ludzi. Ci jednak 

obstają przy tym, aby być ślepymi na to, co jest objawione, i głuchymi na Mój głos. 

21 Ci, którzy we Mnie wierzą, wiedzą, że jestem czysty i sprawiedliwy, ale ponieważ człowiek miłuje 

zło, nieczystość go pociąga i grzech go kusi. Woli nieograniczoność swoich namiętności niż oświecenie 

duszy. Atrakcyjność, jaką grzech ma dla człowieka, jest podobna do tej, jaką odczuwa się w obliczu pustki 

i głębi otchłani. Jak trudne wydaje się dla tego, kto upadł i nie zna mnie, aby się uratować, i jak łatwo 

wydaje się innym, aby zapisać się, ponieważ myślą, że jeśli wyznać swoje grzechy w ostatniej chwili ich 

życia, to wystarczy, aby uzyskać przebaczenie grzechów i zająć miejsce w Królestwie Pana! 

22 Wiedz, że to tylko woda pokuty, która zmywa plamę, a nie strach przed sądem, że to, co przybliża 

cię do Pana jest restytucja skruszonej duszy za wszystkie swoje przewinienia. 

23 Wszyscy we Mnie wierzą, choć nie wszyscy to wyznają, nie wszyscy Mnie kochają. Nie wierz w 

ateistę, nie widzę ateistów, ani nie mogą istnieć. Ciało może się mnie wyprzeć, ale nie duch. Czy każdy 

człowiek może zaprzeczyć jego fizycznego ojca, nawet jeśli nie znał go? Ani duch nie może zaprzeczyć 

jego duchowego Ojca, nawet jeśli on nie zna go. Czy może być owoc z drzewa, którego wcześniej nie 

było na drzewie? 

24 Od początku czasu uczę was i osądzam z miłością. Jeśli niesłusznie nazywacie Moją 

sprawiedliwość karą lub potępieniem, mówię wam, że karzę i osądzam was z miłością. - Mówię do was w 

ten sposób, ponieważ żyjecie w czasach, w których już nie strach przed Moją sprawiedliwością powinien 

was skłonić do przestrzegania Moich przykazań, ale zwrócenie się ku Mojej miłości, ku Mojemu Prawu, 

bo w nim jest miłość waszego Ojca. Lecz jeśli chcecie, aby Moje prawa was nie sądziły, nauczcie się ich 

przez Moje pouczenie i żyjcie według nich. Jak będziesz żył poza ścieżką zgodnie z własną wolą, bez 

bólu, który uderzy cię niespodziewanie? Ktokolwiek narusza prawa, będzie natychmiast dotknięty przez 

nie. 

Czy chcecie większych dowodów miłości? 
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25 Ta natura, którą wam powierzyłem, jest prawdziwym źródłem życia i zdrowia. Pij wodę, a 

będziesz żył bez utrapień, będziesz miał siłę, światło i radość na swojej drodze życia, a twój duch będzie 

lepiej wypełniał swoje przeznaczenie. Jak możesz twierdzić, że jesteś zdrowy na ciele i duszy, jeśli nie 

szukasz tych korzyści tam, gdzie one są? Szukacie zdrowia ciała na ziemi u lekarza, którego serce nie 

zawsze jest miłosierne, a szukacie zdrowia duszy pozbawiając się czegoś materialnego, aby oddać to w 

obliczu głosu sumienia. 

26 Zaprawdę powiadam wam: natura posiada łono podobne do łona kochającej matki; odświeżajcie 

się na nim, dopóki w nim żyjecie; dusza bowiem również korzysta z rozkoszy ciała, za którego 

pośrednictwem Pan udziela jej tak licznych i tak pięknych nauk miłości. 

27 Dziś ludzkość żyje z dala od wszelkich źródeł życia, stąd jej utrapienie. W związku z tym świat 

uważa, że powinienem zakończyć Moją sprawiedliwość wśród ludzi, aby powrócił do nich pokój i 

dobrobyt, podczas gdy jedyną rzeczą, którą musicie zrobić, jest powrót na drogę Prawa. Człowiek mówi, 

że dąży do ideału, ale ja mu odpowiadam: Czy można osiągnąć ten ideał, idąc drogą bez światła? 

28 Ludzie stworzyli świat według swojej wyobraźni, według swojej woli. Pozwoliłem im na to, aby 

nie pozbawiać ich wolnej woli, ale ten świat zniszczą sami, jako dowód, że zbudowali go na ruchomych 

piaskach. "Jak to możliwe" - mówią możni - "żeby tak wielka moc zgasła?". A jednak, imperia, trony, 

berła, nauka i bogactwa zginą. Słaby oddech, a tylko historia zbierze jeszcze resztki tak fałszywej 

wielkości! 

29 Fałszywym nazywam wasz świat; bo choć twarz wasza się śmieje, serce wasze jest - jeśli nie pełne 

goryczy, to pełne złej woli. A jeśli już to uczyniłeś z ludzkiego życia, to co możesz powiedzieć o tym 

wszystkim, co uczyniłeś i pominąłeś w odniesieniu do życia i praw, które odnoszą się do twojego ducha? 

Dopuściliście, aby był on tak daleki od źródła wiecznego życia, od prawdy, sprawiedliwości i miłości, 

które są w waszym Stwórcy, że chociaż powinien być panem na świecie i ponad tym, co materialne, to 

jednak stał się maltretowanym i zdegradowanym niewolnikiem. Duch jest tak poddany słabościom i 

skłonnościom ciała. Poddał się w końcu z powodu miłości, jaką czuje do ciała, z którym jest związany. 

Pomimo miłości, jaką dusza czuje do świata, pomimo nadmiernego materializmu, jaki osiągnęła, nie ma 

nikogo, kto nie odczuwałby, choćby przez chwilę, pragnienia wyjścia poza to życie do Świata 

Duchowego. Nie ma nikogo, kto nie przeżyłby tutaj chwili wewnętrznego wzniesienia, kto nie 

odczuwałby istnienia i pokoju tego życia. Moje duchowe objawienia na tym świecie są zaproszeniem do 

Mojego Królestwa. 

30 Nadejdzie dzień, w którym cała ludzkość pozna Moje nauki. Wielu będzie im zaprzeczać, a nawet 

powiedzieć, że to kusiciel dał te nauki. Jeśli jednak uwierzy w nie i będzie je praktykował ktoś z Moich 

dzieci, zobaczy, jak nawet ci, którzy się Mnie zaparli, wydadzą dobre owoce jako świadectwo tej prawdy. 

31 Bądźcie zdrowi na ciele i duszy, a za wzór weźcie sobie dobrych patriarchów, tych, którzy umieli 

złożyć Ojcu ofiarę i z radością wypełniali swoje obowiązki na ziemi. Mówię do was, ludzie, i mówię do 

ludzkości. Do was, ludu Izraela, mówię, bo choć Mnie słuchacie, nie idziecie całkowicie właściwą drogą, 

lecz staracie się prawą nogą iść po Mojej drodze, a drugą obok niej. 

32 Mówię do was wszystkich: Ja jestem zdrowiem, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. 

33 Duch Eliasza prowadzi was do Mojej obecności i pomaga wam stać się godnymi tego, abym Ja 

przyszedł do was. Nie odrzucajcie Eliasza w tym czasie, tak jak odrzuciliście Chrystusa w Drugim Czasie, 

a Mojżesza w Pierwszym. 

34 Zważcie, że Eliasz zdjął zasłonę, którą zakrywaliście wiele tajemnic, abyście mogli oglądać 

chwałę Ojca. 

35 Bądź cichy i posłuszny, że możesz dać swojemu duchowi okazję do wypełnienia swojego zadania. 

Jest właścicielem światła doświadczenia, rozwoju i wiedzy. 

36 Duch rodzi się we mnie, ma swoje niemowlęctwo, swój rozwój i swoją pełnię; w przeciwieństwie 

do "ciała", które starzeje się i umiera, zawsze wzrasta w poznaniu i w miłości, czyli w doskonałości. 

Wiecie, że wyszliście ode mnie, ale nie wiecie jak. Wiecie też, że musicie powrócić do Ojca, ale nie 

wiecie, w jaki sposób. To są Moje wysokie rady, to są tajemnice, które powinniście szanować. 

37 Umieściłem w człowieku wielkość, ale nie taką, do której dąży na ziemi. Wielkość, o której 

mówię, to ofiara, miłość, pokora i miłosierdzie. Człowiek nieustannie ucieka od tych cnót, odwracając się 

od swojej prawdziwej wielkości i od godności, którą Ojciec dał mu jako swojemu dziecku. 
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38 Uciekacie przed pokorą, ponieważ uważacie, że oznacza ona ubóstwo. Uciekasz przed próbami, bo 

przeraża cię nieszczęście, nie zdając sobie sprawy, że one wyzwalają twoją duszę. Uciekacie również od 

tego, co duchowe, ponieważ uważacie, że zagłębianie się w tę wiedzę jest stratą czasu, nie zdając sobie 

sprawy, że gardzicie światłem wyższym niż jakakolwiek ludzka nauka. 

39 Dlatego powiedziałem wam, że jest wielu takich, którzy pomimo tego, że mnie kochają, nie 

kochają mnie, i chociaż twierdzą, że we mnie wierzą, nie mają wiary. Posunęli się tak daleko, że 

powiedzieli mi, że są gotowi pójść za mną, ale chcą iść za mną bez krzyża. A Ja im powiedziałem, że 

każdy, kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Każdy, kto z miłością 

przyjmie jego krzyż, dotrze na szczyt góry, gdzie wyda ostatnie tchnienie na tej ziemi, by zmartwychwstać 

do życia wiecznego. 

40 Życie duchowe, za którym tęsknią jedni, jest przez innych wypierane, negowane, a nawet 

wyszydzane; ale ono nieuchronnie czeka na was wszystkich. Jest łonem, które przyjmuje wszystkich, 

ramieniem, które wyciąga do ciebie rękę, Ojczyzną Ducha - niezgłębioną tajemnicą nawet dla uczonych. 

Ale Moje tajemnice mogą być przeniknięte zawsze, gdy kluczem, którego używasz, aby otworzyć te 

drzwi, jest klucz miłości. 

41 Zrozumcie, że od początku istnienia człowieka, Ojciec jest nieustannym objawieniem tajemnic dla 

dziecka. Radujcie się myślą, że jeśli człowiek nie osiągnął granic swojej nauki przez tyle wieków waszego 

życia (na ziemi), to będzie on wiecznie odkrywał nowe piękno, nowe cuda, nowe istoty, inne światy, gdy 

tylko wejdzie na drogę uduchowienia. Te nowe doświadczenia sprawią, że dziecko będzie kochać swego 

Stwórcę z coraz większą doskonałością, z miłością podobną do tej, jaką Ja mam dla ciebie. Z powodu tego 

wielkiego i głośnego uczucia, jakie mam dla ludzkości, stałem się człowiekiem, abyście mogli mieć Mnie 

blisko siebie. Ale po tej ofierze widzę, że ludzie tego czasu są głusi, ślepi i niewdzięczni wobec tej 

miłości, że stworzyli dla siebie świat, w którym nie muszą przestrzegać Moich przykazań, Moich 

sprawiedliwych praw, Mojej nauki miłości. 

42 Otchłań przyciąga ludzi, to co zakazane kusi, wykorzystują oni swoją wolność woli na swój 

własny sposób. Dla ludzkości tak uzależnionej od namiętności, pogoni za zyskiem i ziemskich 

przyjemności, jej upadek wydaje się nieunikniony. Duszy wydaje się bardzo trudno znaleźć zbawienie i 

nie rozumie, że w Boskiej sprawiedliwości, w miłości swego Ojca, może znaleźć drogę, na której się 

oczyszcza, wznosi i znajduje zbawienie. 

43 Wszyscy ludzie wierzą w Moje istnienie, ponieważ mają ducha i zachowali głęboką wiedzę, że Ja 

istnieję. Nawet ten, kto się Mnie zapiera, wierzy we Mnie, bo Moja obecność jest w nim i we wszystkim, 

co go otacza. Ale człowiek uległ materialnym bodźcom i pokusom. A ciemność, którą w ten sposób 

stworzył, jest tą, która nie pozwala ludzkości ujrzeć blasku, z jakim Duch Święty zbliża się do niej w tym 

czasie. Ale nie będzie żadnej ludzkiej mocy ani ducha, który pokona Moją Moc, Moje Światło lub Moją 

Miłość. Ale kiedy dzieci przyjdą szlochając przed Ojca, niektóre będą prosić o przebaczenie i będzie im 

przebaczone za ich pokorę; inne zapytają Mnie: "Ojcze, dlaczego mnie ukarałeś?". Powiem im: "Nigdy nie 

karzę; zebraliście na waszej drodze tylko to, co na nią zasialiście. Nie udało ci się zachować zdrowia ciała 

i duszy; lecz ten, kto podważa Moje prawa lub je narusza, sądzi się na ich mocy. 

44 Żyj w harmonii z prawami natury i prawami duchowymi, a zawsze będziesz zdrowy na ciele i 

duszy. 

45 Ludzkość posiada dziś wiele nauki, ale wraz z nią stworzyła dziwny świat, który oddziela ją od 

tego, co naturalne, od źródła życia, od elementów przyrody, które powierzyłem jej dla zachowania i 

odświeżenia. Jak człowiek, który żyje w ten sposób, może być zdrowy na ciele i duszy? 

46 Ziemia jest jak matka, która rozpościera ramiona, aby cię objąć od chwili twego narodzenia; 

powietrze, którym na niej oddychasz, jest podobne do Mojego Boskiego Tchnienia; majestatyczna 

gwiazda królewska, w swym blasku jak pochodnia ognia, jest obrazem Wszechmocnego, gdyż jest 

światłem, ciepłem i życiem. Masz w tej swojej naturze także wodę, która jest jak prawda, bo jest 

krystalicznie czysta, przejrzysta i klarowna; gasi dręczące pragnienie, oczyszcza i myje; pod jej działaniem 

pola stają się żyzne, a nasiona kiełkują. Te cztery elementy, zjednoczone prawami Boskiej Mądrości, w 

swojej jedności i harmonii tworzą waszą zagrodę. Aby żyć na nim, cieszyć się nim świadomie i żyć w 

pełnej harmonii z jego prawami, obdarzyłem człowieka obficie wszystkimi cechami, mocami i zmysłami 

niezbędnymi do życia. 
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47 Dlaczego więc, skoro jesteście pewni, że was kocham, nazywacie mnie niesprawiedliwym, gdy 

cierpicie z własnej winy, i mówicie, że Ojciec was karci? 

48 Moja miłość jest niezmienna, nie może być większa, bo jest doskonała, ani nigdy nie może stać się 

mniejsza. Dałem wam tego dowód, kiedy dałem wam to życie, które jest waszym schronieniem i które jest 

zawsze hojne i macierzyńskie wobec was. Czy brakowało Ci światła słonecznego przez jeden dzień? Czy 

powietrze kiedykolwiek nie ożywiło cię? Czy wyschły morza, czy przestały płynąć rzeki, których wody 

obmywają całą ziemię? A planeta w swoich obrotach, czy kiedykolwiek uciekła spod waszych stóp, by 

rzucić was w pustkę? 

49 Ja nie zbłądziłem w tym, co stworzyłem, lecz człowiek ominął drogę i życie, które mu 

wyznaczono, lecz wkrótce powróci do Mnie jak syn marnotrawny, który roztrwonił całe swoje 

dziedzictwo. Dzięki swojej nauce stworzył nowy świat, fałszywe królestwo. Ustanowił prawa, ustanowił 

dla siebie tron i wyposażył się w berło i koronę. Ale jakże ulotna i zwodnicza jest jego chwała: wystarczy 

słabe tchnienie Mojej sprawiedliwości, aby zachwiały się jego fundamenty i rozpadło się całe jego 

królestwo. Jednak królestwo pokoju, sprawiedliwości i miłości jest daleko od serca człowieka, który nie 

był w stanie go zdobyć. 

50 Przyjemności i satysfakcje, jakie przynosi im praca ludzi, są tylko wyimaginowane. W ich sercach 

zgrzyta ból, niepokój i rozczarowanie, które kryją się za maską uśmiechu. To właśnie uczyniono z życia 

ludzkiego, a jeśli chodzi o życie ducha i prawa nim rządzące, to zostały one wypaczone, ponieważ 

zapomniano, że istnieją również siły i żywioły, które ożywiają ducha i z którymi człowiek musi 

pozostawać w kontakcie, aby przetrwać próby i pokusy oraz stawić czoła wszystkim przeszkodom i 

przeciwnościom na swojej drodze wznoszenia się ku doskonałości. 

51 To światło, które przychodzi do każdego ducha z nieskończoności, nie pochodzi z Gwiazdy 

Królewskiej; moc, którą duch otrzymuje z zaświatów, nie jest wypływem z ziemi; źródło miłości, prawdy 

i zdrowia, które gasi pragnienie wiedzy ducha, nie jest wodami waszych mórz ani waszych źródeł; 

Atmosfera, która was otacza, nie jest tylko materialna, jest to wypływ, oddech i inspiracja, którą duch 

ludzki otrzymuje bezpośrednio od Stwórcy wszystkich rzeczy, od Tego, który stworzył życie i rządzi nim 

swoimi doskonałymi i niezmiennymi prawami. 

52 Gdyby człowiek włożył odrobinę dobrej woli w powrót na drogę prawdy, natychmiast poczułby 

pieszczotę pokoju jako zachętę. Ale ilekroć dusza materializuje się pod wpływem materii, ulega jej 

szponom i zamiast być panem tego życia, sternikiem, który kieruje jej statkiem, staje się niewolnikiem 

ludzkich słabości i skłonności, i ulega katastrofie podczas sztormów. 

53 Powiedziałem wam już, że dusza jest przed ciałem, tak jak ciało jest przed ubraniem. Ta materia, 

którą posiadacie, jest tylko tymczasowym ubraniem dla duszy. 

54 Nikt nie urodził się przez przypadek i bez względu na to, jak mało znaczący, niekompetentny i 

nieszczęśliwy człowiek może myśleć, że jest, został stworzony dzięki łasce Najwyższej Istoty, która kocha 

go tak samo jak istoty, które uważa za lepsze, i ma przeznaczenie, które doprowadzi go, jak wszystkich, na 

łono Boga. 

55 Czy widzisz tych ludzi, którzy błąkają się po ulicach jako wyrzutki, ciągnąc za sobą wady i nędzę, 

nie wiedząc, kim są i dokąd zmierzają? Czy wiesz o ludziach, którzy nadal żyją w lasach, zasadzeni przez 

drapieżniki? Nikt nie jest zapomniany przez miłość Mojego Ojca, wszyscy mają zadanie do spełnienia, 

wszyscy posiadają zarodek ewolucji i są na drodze, gdzie zasługa, wysiłek i walka doprowadzą ducha do 

Mnie etap po etapie. 

56 Gdzież jest ktoś, kto choć przez jedną chwilę nie tęsknił za Moim pokojem i nie pragnął 

uwolnienia od życia ziemskiego? Każdy duch tęskni za światem, który zamieszkiwał wcześniej, za 

domem, w którym się urodził. Ten świat czeka na wszystkie Moje dzieci i zaprasza je, aby cieszyły się 

życiem wiecznym, za którym niektórzy tęsknią, podczas gdy inni oczekują jedynie, że śmierć przestanie 

istnieć, ponieważ mają duszę pogmatwaną i żyją bez nadziei i bez wiary. Co mogło skłonić te istoty do 

walki o ich odnowienie? Co mogłoby obudzić w nich tęsknotę za wiecznością? Czeka ich tylko 

nieistnienie, cisza i koniec. 

57 ale powróciła "światłość świata", "Droga i Prawda", aby wskrzesić cię do życia przez swoje 

przebaczenie, aby pieścić twoją zmęczoną twarz, aby pocieszyć twoje serce i aby ten, kto nie uważał się za 

godnego istnienia, usłyszał Mój głos mówiący do niego: kocham cię, przyjdź do Mnie! 
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58 Ale tak jak wzbudzam w was tęsknotę za wiecznością i doskonałością, tak samo mówię wam: Nie 

sądźcie więc, że chcę, abyście lekceważyli życie materialne. Nie interpretujcie błędnie Moich nauk. 

Wszystko, co zostało stworzone i umieszczone na ziemi, służy waszemu szczęściu. 

59 Patriarchowie i sprawiedliwi pokazali wam swoim przykładem, jak żyć szczęśliwie na ziemi, 

ciesząc się dobrami naturalnymi, a jednocześnie wypełniając Prawo Duchowe. 

Bierzcie z nich przykład, a będziecie zdrowi i silni. Chcę mieć wśród was silnych ludzi, którzy walczą i 

bronią prawdy. Gdybym nauczył was oddzielać się od natury, obróciłaby się ona przeciwko wam. 

60 U Boga nie ma sprzeczności, chociaż ludzie czasami sądzą, że znajdują je w moich naukach. Aby 

pomóc wam je zrozumieć, otworzyłem wasze oczy na światło i powiedziałem wam: Jeśli pragniecie 

zdrowia waszego ciała, powróćcie w ramiona waszej Matki, Natury, z której wyszła wasza cielesna 

powłoka, w której łonie się kołysaliście, z którą połączycie się, gdy jej wnętrze powita was na nowo. 

Powiedziałem wam też: Jeśli chcecie posiąść duszę silną i zdrową oraz nadzieję otrzymania nagrody, którą 

wam obiecałem, żyjcie Moim Prawem, wypełniając przykazania, które mówią wam: "Będziesz miłował 

swego Boga z całego serca i z całej duszy swojej" oraz "Miłujcie się wzajemnie". 

61 Aby wypełnić Moje Prawo, nie wystarczy mówić o Mnie, ani nie wystarczy, że jesteście wielkimi 

badaczami Mojego Dzieła, aby wierzyć, że jesteście Moimi apostołami; większy bowiem będzie przede 

Mną ten prosty umysł, który nie wie, jak wyrazić Moje Słowo, ale który za to wie, jak sprawować miłość i 

miłosierdzie wśród swoich braci. 

62 W Drugiej Erze, trzy lata nauczania i dwanaście osób wystarczyło mi do przemiany ludzkości. 

Dziś nie wystarczą wieloletnie przygotowania i duża liczba uczniów. 

63 Powodem jest to, że jesteś zbyt przywiązany do materiału. Tylko przez pięć minut myślicie o 

mnie, a resztę czasu poświęcacie sprawom doczesnym. 

64 Zaszczepiam w was nową odwagę, abyście nie zatrzymywali się na drodze rozwoju. Patrzcie, bo 

wkrótce zobaczycie koniec panów świata, a kiedy ustąpią, nie będzie już więcej niewolników. Wtedy 

ludzkość będzie się uważać za jedną rodzinę. Z serc ludzkich wybuchnie iskra wzajemnej życzliwości i 

nastanie pokój. 

65 Zagubione dusze, dusze bez pokoju i bez prawa, wyjdźcie! Nie ciemność ani nicość jest tym, co 

was czeka, jest to miłość Mojego Ojca, jest to harmonia wszystkich światów i istot. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 81  
1 Przychodzicie w tym dniu na pamiątkę nowego przymierza, które zawarliście z Ojcem. W tym 

czasie sądu, Mój Duch jest obecny pośród was, aby zażądać pierwszych rachunków z waszej pracy, z 

waszych dzieł i aby zapytać was, co zrobiliście od chwili, gdy obiecaliście Mi wypełnić Moje Prawo: 

miłować się wzajemnie. 

2 Wśród tej rzeszy są "pierwsi", którym powierzyłem odpowiedzialność za "pola" i "robotników", 

którym dałem krystalicznie czystą wodę braterstwa, aby nią mogli podlewać "drzewa". 

3 Czy twoje sumienie nic ci nie zarzuca? Czy twoje usta otworzyły się tylko po to, by doradzać, 

uczyć i prowadzić? Czy też przemówił, jak miecz obosieczny, który rani na prawo i na lewo? Czy szliście 

duchową ścieżką i zostawiliście ślady jedności, pokoju i dobrej woli, czy też daliście mu złe przykłady? 

4 Jeśli moje słowo czasami staje się surowe, to dlatego, że nie chcę, aby w łonie mojego ludu był 

fałsz, wada lub oszustwo. Jeśli ten, kto prowadzi kościół, daje złe przykłady, ci, którzy za nim podążają, 

napotkają przeszkody. W tym czasie sądu będę stawiał przed wami w każdej chwili owoc waszego siewu. 

Nie podważaj Mojej sprawiedliwości, pamiętaj przedtem, że jestem przede wszystkim niewyczerpanym 

źródłem dobroci. 

5 Nie mogę patrzeć na was jak na małe dzieci, na które spoglądają wszystkie niedoskonałości, 

ponieważ wasz duch, gdy zawierał przymierze z Moją Boskością w tym czasie, przebył już wcześniej 

dużą część drogi. Ten, kto był uczniem Mojego Prawa w Pierwszym Czasie, a uczniem Nauczającego 

Słowa Jezusa w Drugim Czasie, musi stać się podobny do Mistrza na obecnym etapie ewolucji. 

6 Powierzam waszej opiece dobry, przyjemny i słodki owoc, który daje życie, abyście mogli odczuć 

kontrast z gorzkim smakiem i zniszczeniem, jakie owoc z drzewa zła spowodował wśród ludzi. 

7 Widzę ziemię i wody splamione krwią ludzi, widzę ludzi lekceważących siebie nawzajem, jakby 

byli istotami innego gatunku, i zabijających się nawzajem bez współczucia i litości. To drzewo ambitnego 

dążenia do władzy i nienawiści zostało wyhodowane przez ludzi, a jego owoce zatruły ludy ziemi. Nie 

pozwólcie, aby to ziarno weszło w wasze szeregi. 

8 Dziś głos Jezusa nie mógłby powstać i powiedzieć: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 

czynią", ponieważ wasz duch niesie wiedzę Mojej Nauki Miłości. 

9 Eliasz otworzył bramę do nowego wieku, przygotował drogi Pana. On przygotował was na 

przyjęcie pierwocin Mojego objawienia i Mojego pouczenia. Zgłębiajcie Moją naukę i świadczcie o niej 

waszymi uczynkami. 

10 W tym czasie rozwiązuje się szósta pieczęć, jej światło rozchodzi się po całej kuli ziemskiej, tak że 

mężczyźni i kobiety, którzy słyszą Mój głos, budzą się w porę i powstają do walki. 

11 Droga jest jedna, już ją znasz. Powinieneś podążać za nią tak, aby nigdy od niej nie zboczyć. To 

jest właśnie ta droga, którą wyznaczyłem wam, odkąd wyszliście ode Mnie. W obecnym czasie dałem 

wam możliwość gromadzenia się w miejscach spotkań, abyście mogli słuchać Moich nauk miłości i 

abyście mogli w nich przyjmować rzesze potrzebujących, którzy dzień po dniu będą pukać do waszych 

drzwi, które są Moimi. 

12 Jak powinniście się nastawić wewnętrznie na każdy nowy dzień, aby przyjąć tych, którzy są w 

potrzebie? Z absolutną pokorą, a nie z koroną i berłem próżności. 

13 Gdy ten lud zjednoczy się duchowo, ogłoszę to całemu światu. 

14 Powierzam wam część Mojego Dzieła, które jest bielsze niż płatek śniegu i czystsze niż woda z 

waszych źródeł. Chcę, żebyś utrzymał ten stan do końca drogi ewolucji. 

15 Jakby w twoim sercu zabrzmiał dzwon, więc dziś przypomniałeś sobie, że jest to dzień łaski, 

dzień, w którym Mistrz zstępuje, aby rozmawiać ze swoimi uczniami. Mój Duch pojawia się pośród was i 

otwiera jak księgę mądrości. Twój duch ukazuje się przede Mną jak czysta kartka, na której zapisuję Moje 

pouczenia. 

16 Światło Mojego Ducha, wylane na całą materię i ducha w wypełnieniu obietnicy z pierwszych 

czasów, zstępuje na umysły tych wybranych, zwanych Nosicielami Głosu, aby uczynić Boskie Instrukcje 

słyszalnymi dla was. 
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17 Jedni przyjmują Moje przepowiadanie z wiarą, inni słuchając Mnie czują, że zwątpienie ogarnia 

ich serca. Nie ganię ich jednak, bo zwątpienie sprawi, że pogłębią studiowanie Mojej nauki, a przez to i 

wiarę w końcu znajdą. 

18 Na ludzkość czeka nowe życie. Nie chodzi o to, że natura jest przemieniona; powodem jest to, że 

ludzkość, uduchawiając się dzięki tej nauce, będzie patrzeć na wszystko oczami miłości, wiary i 

miłosierdzia, to znaczy, że człowiek będzie widział życie za pomocą ducha. Dzisiaj, gdy patrzycie na to, 

co was otacza, czujecie i osądzacie umysłem skupionym na tym, co materialne i samolubnym sercem. To 

życie musi ci się wydawać doliną łez, światem grzechów, a czasem nawet miejscem kary. Twoje oczy nie 

odkrywają żadnych piękności, duch nie znajduje miejsca dla siebie, ani pożywienia, ani stymulacji. Lecz 

jeśli pozwolicie duchowi wznieść się w górę i kontemplować z wysoka to, co was otacza i ogarnia, 

będziecie musieli pokłonić się przed waszym Ojcem i wyznać, że byliście głusi, ślepi i nieczuli na Jego 

Boską Obecność, która objawia się we wszystkim, co istnieje duchowo lub materialnie. 

19 Wtedy odpadnie od was gorycz i poznacie dobroć, która płynie ze wszystkich stworzonych rzeczy, 

bo wszystko jest owocem Boskiego Drzewa. 

20 Cierpienia, które ludzkość dziś znosi, pochodzą ze złego wykorzystania jej wolnej woli i przez jej 

nieposłuszeństwo Mojemu Prawu. Jego ostatnie owoce będą tak gorzkie, że będzie rzucać je daleko od 

siebie, a to otworzy jego oczy na światło i jego serce do pokuty. 

21 Uczyń ciało potulnym i posłusznym, aby nie było przeszkodą dla twego ducha. Podporządkujcie 

go sobie, aż uczynicie z niego najlepsze narzędzie i najlepszego współpracownika w waszym duchowym 

zadaniu. Pozwólcie, by światło, którym promieniuje Szósta Pieczęć, było kontemplowane zarówno przez 

ducha, jak i ciało, ponieważ wiecie, że to światło rozlewa się na wszystkie istoty. 

22 Zrozumcie Moje nauki, a będziecie Moimi dobrymi uczniami, którzy, gdy nadejdzie godzina, 

poszukają swoich braci i przedstawią objawienie siedmiu pieczęci. Nie zatrzymujcie waszych kroków, 

myśląc, że nie jesteście godni Mojej łaski z powodu uczynków waszego ciała. Powiedziałem ci już, abyś 

zaprzestała szaleńczego biegu tego niesfornego i słabego stworzenia, które zostało ci powierzone na ziemi, 

i abyś w tej walce zdobyła zasługi w celu uzyskania Mojej łaski. 

23 Teraz nie jest czas na to, abyś czuł się smutny lub wstydził się swojej przeszłości. Pamiętaj tylko, 

że musisz oczyścić swoją duszę. Teraz jest czas, abyście poczuli, że jesteście najszczęśliwsi na ziemi, 

ponieważ słyszycie Boski Koncert Mojego Słowa. Tak, ludzie, Mój promień światła staje się inspiracją i 

ludzkimi słowami, abyście mogli mieć Moją Obecność w tej formie. Przestań myśleć o swojej przeszłości, 

a zamiast tego pomyśl o swojej przyszłości. 

24 Przygotujcie waszą broń miłości do walki z ludzkimi ideami i teoriami. Umocnij swoje serce w 

wierze, abyś nie czuł się mały, nieświadomy i słaby wobec tych, których nazywasz wykształconymi i 

uczonymi, bo oni może wiedzą coś o nauce i religii, ale o Moich nowych objawieniach nie wiedzą nic. 

25 Kiedy wzywałem was do odnowy, to po to, aby umysł i serce, gdy będą czyste, mogły 

odzwierciedlać Moje Boskie Światło. 

26 Widziałem, jak wielu z was szukało i osądzało Moje Słowo, a jednak nie zganiłem was za to, bo 

wiem, że jutro spośród tych, którzy Mnie osądzają, powstaną gorliwi uczniowie. Później będziecie 

nauczać na swój sposób i będziecie wyśmiewani. Pamiętaj więc o instrukcji Mistrza i zamiast mieć 

pretensje do swoich braci za ich wątpliwości i kpiny, przebacz im, wiedząc, że wśród nich są tacy, którzy 

będą pokutować z ich wyroku i przyjść do wiary. 

27 Nikt nie czuje się zmuszony do bycia Moim Żołnierzem. 

Pójdźcie za mną, gdy tylko wasza wola będzie stanowcza, a wasza miłość popchnie was do wprowadzenia 

w życie moich nauk. Czas minie, a wtedy zrozumiecie i docenicie wszystko, co Pan dał wam w tej 

Trzeciej Erze, i wtedy poczujecie ból, że nie byliście wyrozumiali i posłuszni, gdy dawałem wam Moje 

Słowo. Ale daję wam jeszcze kilka krótkich okresów czasu, abyście mogli naprawić swoje błędy i 

nadrobić stracony czas. 

28 Podczas gdy świat przyciąga was za pomocą waszego ciała, Mój głos wzywa was do sfer 

duchowych, do których wejdziecie czyści od wszelkiej skazy i napełnieni światłem. Tam Mój głos 

zabrzmi w waszym sumieniu i powie wam, czy wypełniliście swoje zadanie na ziemi i czy możecie już 

wejść na kolejny stopień drabiny do duchowej doskonałości. 
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29 W dniu, który dziś poświęcasz na odpoczynek, schodzę, aby cię zachwycić. Jest to moment, w 

którym lepiej uświadamiacie sobie, że nie możecie żyć samym chlebem, ale że potrzebujecie Mojego 

słowa, które jest waszym duchowym pokarmem. Wielu z was przychodzi, by Mnie słuchać, lecz nie 

wszyscy wierzą w Moją Obecność. Niektórzy woleliby raczej widzieć Mnie niż słyszeć przez te narządy 

rozumienia, albo przynajmniej słyszeć Mój głos w Nieskończoności, w Przestrzeni Duchowej. Ale jak 

można zobaczyć i usłyszeć mnie duchowo, jeśli są całkowicie związane z cielesnych zmysłów? Dlatego 

powinniście pracować nad sobą, żebyście osiągnęli tę wysoką duchową wibrację, o której daję wam 

wiedzę poprzez organ intelektu człowieka. Po tym czasie Mojego przejawienia się w tej formie, będziecie 

mogli otrzymywać Moje natchnienia z ducha do ducha. To będzie idealne połączenie duchowe. 

30 Jesteście zdumieni postępem nauki. Zrozumcie, że kilka wieków temu nie uwierzylibyście, co 

człowiek osiągnął dzisiaj dzięki rozwojowi ducha i wytrwałości swojej materialnej natury. 

31 Dlaczego nie powinno się rozwijać duchowo, jeśli wytrwasz? Dlaczego twierdzicie, że nowe nauki 

są wam objawiane, skoro jeszcze nie zrozumieliście poprzednich? 

32 Ci, którzy wierzą w Moje istnienie i niewierzący wszystkich czasów, woleliby raczej widzieć Mnie 

dzisiaj widzialnego dla ludzkich oczu, zmaterializowanego w jakiejś formie. Dlaczego jednak 

przypisujecie Mi postać, skoro nie mam takiej postaci jak duch? Jestem widzialny i dotykalny zarówno dla 

oczu waszego ciała, jak i dla oczu waszego ducha, lecz trzeba, abyście umieli widzieć. Niesprawiedliwe 

jest, gdy mówicie, że Bóg ukrywa się przed waszym spojrzeniem - gdy mówicie, że jestem samolubny, bo 

nie pozwalam, by usłyszeli i zobaczyli Mnie ci, których nazywam dziećmi Mojej Boskości. Zawsze jestem 

gotów dać się zobaczyć, lecz ponieważ uważacie się za ślepych na to, co duchowe, choć wszystko jest w 

waszym zasięgu, nie jesteście w stanie tego zobaczyć i nie uświadamiacie sobie Mojej obecności, choć 

mnie dotykacie. 

33 W każdym wieku, Bóg-posłany musiał przyjść, aby nauczyć ludzi, aby szukać swego Pana, modlić 

się, oferować kultu do niego, aby go poczuć, zobaczyć go, usłyszeć go i interpretować go. W tym wieku 

Eliasz przyszedł, aby przygotować drogę, aby duch ludzki mógł otrzymać obecność i objawienie Ducha 

Świętego. 

34 Aby głos i kroki Eliasza mogły być słyszane i odczuwane w świecie głuchym na wszelkie 

duchowe objawienia z powodu jego materializmu, przygotowałem człowieka, który, gdy osiągnie 

dojrzałość życiową, pozwoli, aby światło tego wielkiego Ducha świeciło przez niego, który go inspirował, 

który dokonywał cudownych dzieł przez jego pośrednictwo i który przez swoje światło przygotowywał 

ludzkość na nadejście nowego czasu. Eliasz musiał utorować sobie drogę tam, gdzie było wiele cierni, 

wiele chwastów, a także głazów. Był to fanatyzm religijny, ignorancja, prześladowanie każdej inspiracji, 

która została uznana za nowatorską. Jednak Eliasz natchnął prawa, przygotował serca i zasiał ziarno, które 

sprzyjało rozwinięciu się boskiego objawienia i duchowemu spełnieniu ludu, który w najbardziej ukrytym 

zakątku świata oczekiwał na wskazany czas, aby przystąpić do wykonania swego zadania. 

35 Ten człowiek, który został wybrany przeze mnie, aby być nosicielem głosu Eliasza, nazywał się 

Roque Rojas. W 1866 roku ogłosił światu, że nadchodzi nowy wiek dla ludzkości, który będzie rządził się 

tym samym Prawem, które Pan objawił w Trzech Wiekach, o których zawsze wam mówiłem: Kochajcie 

się nawzajem! 

36 Niewielu było w stanie prawdziwie odczuć obecność Bożego posłańca. Po raz kolejny był głosem 

wołającym na pustyni, i po raz kolejny przygotował serca ludzi na przyjście Pana. W ten sposób szósta 

pieczęć została rozwiązana, a jej zawartość ujrzała światło dzienne i została wylana na ludzkość jako rzeka 

sprawiedliwości i światła. W ten sposób spełniło się wiele obietnic i proroctw. 

37 Eliasz, podobnie jak Jezus i Mojżesz, oświecił oczy waszego ducha, abyście mogli oglądać Ojca. 

Mojżesz nauczał was: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego". Jezus powiedział wam: 

"Miłujcie się wzajemnie". Eliasz nakazał wam, abyście mieli coraz więcej miłosierdzia dla waszych braci, 

i zaraz dodał: "a ujrzycie Ojca mego w całej Jego chwale". 

38 To jest "Słowo", które przemawia do ciebie w tym czasie. Nie stałem się człowiekiem, a jednak 

możesz odkryć podobieństwa między Moim poprzednim i obecnym przejawem: Tak jak 

Jeśli kolebka Jezusa była uboga, a Jego śmierć nastąpiła na krzyżu grzechu świata, to również miejsce, 

gdzie dziś rodzi się Światło Trzeciej Ery, nie może być bardziej ubogie i pokorne, a krzyżem, z którego 

dam wam Moje ostatnie słowo, będzie sam człowiek, przez którego daję się poznać. 
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39 Przez tego pośrednika, przez którego do was mówię, ja także otrzymałem szyderstwo, biczowanie, 

zwątpienie, zranienie. Taka była Moja Wola, bo Mój krzyż jest teraz tobą. 

40 Dzisiaj mówię wam: Ponieważ wasze oczy otworzyły się na światło, rozpoznajcie, jak wasz świat, 

jego nauka, jego moralność i jego wspólnoty religijne zbliżają się do końca swego istnienia. Z tego 

wszystkiego przetrwa tylko ta dusza, która wzniesie się na ruinach swego przeszłego życia do nowej 

duchowej epoki. 

41 Wszystkie znaki przepowiedziane jako zapowiedzi Mojego nowego objawienia się wśród was już 

się spełniły. Czy świat będzie czekał na kolejne manifestacje, a więc nadal będzie oczekiwał na Moje 

przyjście? Czy postąpi tak, jak naród żydowski, który posiadał proroctwa o przyjściu Mesjasza, był 

świadkiem ich wypełnienia, przyjął pośród siebie Zbawiciela, a nie rozpoznał Go i nadal na Niego 

oczekuje? To doświadczenie jest zbyt ciężkie i bolesne dla tej ludzkości, aby nadal usztywniała się w 

swoim materializmie. Skoro spełniły się zapowiedzi i nawiedzenia, a nie ukazałem się w synagodze ani w 

żadnym kościele, czyż świat nie podejrzewa, że muszę się teraz objawić w jakimś miejscu, bo nie mogę 

sprzeciwić się Mojemu słowu? 

42 Uczniowie, trzymajcie się mocno Mojej nauki, abyście jutro mogli świadczyć o Mnie. 

43 Nie bójcie się nędzy, jest ona tylko tymczasowa, a w niej powinniście się modlić i brać przykład z 

cierpliwości Hioba. Obfitość powróci, a wtedy nie starczy wam słów, by mi podziękować. 

44 Jeśli raz choroba was przygnębia, o błogosławieni chorzy, nie rozpaczajcie, duch wasz nie jest 

chory. Powstańcie do mnie w modlitwie, a wasza wiara i duchowość przywróci wam zdrowie w ciele. 

Módlcie się w formie, której was nauczyłem: duchowo. 

45 Zrozumcie, że macie światło waszego Mistrza. Jezus nadal jest dla ciebie doskonałym przykładem 

do naśladowania. Ani przed Nim, ani po Nim nie można znaleźć podobnego przykładu na świecie. 

46 Jezus, Chrystus, był najwyraźniejszym przykładem nauczania, jaki dałem wam na ziemi, aby 

pokazać wam, jak wielka jest miłość i mądrość Ojca. Jezus był żywym przesłaniem, że Stwórca wysłał na 

ziemię, abyś mógł rozpoznać wysokie atrybuty Tego, który cię stworzył. Ludzie widzieli w Jehowie Boga 

gniewnego i bezlitosnego, strasznego i mściwego sędziego, lecz przez Jezusa uwolniłem was od tego 

błędu. 

47 Zobacz w Mistrzu Boską Miłość, która stała się człowiekiem. Osądził wszystkie swoje dzieła 

przez Jego życie pokory, ofiary i miłosierdzia, ale zamiast karać cię śmiercią, ofiarował ci swoją krew, 

abyś poznał prawdziwe życie, życie miłości. To Boskie przesłanie rozświetliło życie ludzkości, a słowo, 

które Boski Mistrz przekazał ludziom, stało się początkiem wspólnot religijnych i sekt, poprzez które 

ludzie szukali Mnie i nadal szukają. Ale zaprawdę, powiadam wam, oni jeszcze nie zrozumieli treści tego 

poselstwa. Prawdą jest, że ludzkość doszła do przekonania, że miłość Boga do Jego dzieci jest 

nieskończona, ponieważ w Jezusie umarł On z miłości do ludzi. Jest ona nawet wewnętrznie poruszona 

cierpieniami Jezusa przed Jego sędziami i katami, stopniowo rozpoznając w Synu także Ojca, ale duchowa 

treść, zakres tego wszystkiego, co Pan chciał powiedzieć ludziom przez to objawienie, które zaczęło się w 

dziewicy, a skończyło w "obłoku" w Betanii, nie została do tej pory właściwie zinterpretowana. 

48 Musiałem powrócić na ten sam "obłok", w którym "Słowo" wzniosło się do Ojca, aby dać wam 

wyjaśnienie i pokazać wam prawdziwą treść tego wszystkiego, co zostało wam objawione w narodzinach, 

życiu, dziełach i śmierci Jezusa. 

49 Duch Prawdy, ten obiecany przez Chrystusa w owym czasie, jest tą Boską manifestacją, która 

rozjaśniła ciemności i wyjaśniła tajemnice, których umysły i serca ludzkie nie były w stanie przeniknąć. 

50 Moje Prawo jest zawsze takie samo, nie jest mniej głębokie niż inne. To jest twój duch, który 

czasami odbija światło Pana lepiej niż w innych czasach. Zależy to od stopnia rozwoju, jaki osiągnął Twój 

duch. 

51 Dzisiaj mówię wam: Duchowa uczta czeka na was, usiądźcie przy stole i spożywajcie pokarm. 

Udzieliłem ci również rozmnożenia chleba w tym czasie, bo tysiące na tysiące słuchają Mojego słowa w 

wielu prowincjach. 

52 Daję wam dziedzictwo, a wasz grzech nie jest powodem, by uważać was za niegodnych. Bramy 

Mojego Królestwa pozostają otwarte w oczekiwaniu na tych, którzy przybędą tu później. Tam macie przed 

sobą miłosierdzie Moje, którego nie spodziewaliście się, że aż tak daleko się posunie, aby się z wami 

porozumieć. 
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53 Teraz, gdy na świecie brakuje miłości - odczujcie czystą miłość waszego Mistrza, abyście zostali 

odświeżeni ze wszystkich waszych ran. 

54 Jeśli twoje serce przychodzi do mnie pełne próżnych nasion, chwastów i ostów, przebaczę mu, 

oczyszczę je i sprawię, że zakwitnie. Oczekuję tylko, że będziecie dążyć do góry, a wtedy objawię wam 

wszystko, co jeszcze trzymam w gotowości dla waszego ducha. Ale wtedy, gdy posiądziecie to, co wam 

obiecuję, nie będziecie szukać katakumb, aby ukryć się przed spojrzeniami ludzi; przeciwnie, wyjdziecie 

na światło dzienne i w tej jasności ujawnicie tę prawdę. Otwórz swoje serce, swój umysł i swój słuch, abyś 

mógł pozwolić Mojej nauce przeniknąć twoją duszę. 

55 Na jaki czas czekasz, aby dowiedzieć się o mnie? Czy czekasz, aż nadejdzie rok 1950, aby obudzić 

się z drzemki? Nie, ludu Mój, bo wtedy już nie usłyszycie Mojego słowa. Konieczne jest, abyście doszli 

do absolutnego przekonania, że przyszliście na świat, aby służyć swoim braciom. 

56 Patrzycie na siebie nawzajem i uświadamiacie sobie, że utworzyłem wspólnotę z grzeszników, z 

niewiedzących, i obawiacie się, że nie będziecie w stanie sprostać próbom. Ja jednak wiem, co robię; 

waszą sprawą jest tylko wierzyć, ufać i być posłusznym. Przyjdzie dzień, kiedy ofiarujecie mi nasienie, o 

które was prosiłem. 

57 Ludzie, przygotujcie się, pozwólcie, by przyszły do was nowe tłumy. Spośród nich przyjdą ci, 

których wybierze Moja Miłość, abym przez ich pośrednictwo mógł głosić Moje Słowo; wiesz bowiem 

dobrze, że to nie twój intelekt może ich wybrać. Tylko ja znam przeznaczenie i dary każdego z nich. 

58 Oczyszczajcie wasze myśli, kierujcie je ku górze, abyście mogli w tej chwili zjednoczyć się z 

czystymi duchami, które żyją blisko mnie. Wysłać modlitwę inspirowaną miłością do Boga, nawet przez 

ból lub wyrzuty sumienia za popełnione wykroczenia, jak również przez wdzięczność za otrzymane dobra. 

To przybliży waszego ducha do Ojca. 

59 Wszystko, co was otacza, ma na celu oczyszczenie was, ale nie wszyscy tak to odbierają. Nie 

pozwól, aby ból, który pijesz z twojego kielicha goryczy, był jałowy. Z bólu można zyskać światło, które 

jest mądrością, łagodnością, siłą i wrażliwością. 

60 Nie obawiajcie się, że po przybyciu do świata duchowego będziecie musieli myśleć o tym, czym 

zgrzeszyliście na ziemi. Jeśli pozwolicie się obmyć z bólu, a z waszych serc wypłynie skrucha, gdy 

będziecie walczyć o zadośćuczynienie za wasze przewinienia, wejdziecie w Moją obecność godni i czyści, 

i nikt, nawet wasze sumienie, nie ośmieli się wspomnieć o waszych przeszłych niedoskonałościach. 

61 W doskonałym domu jest miejsce dla każdego ducha, który czeka na przybycie swojego 

właściciela w czasie lub w wieczności. Po drabinie miłości, miłosierdzia, wiary i zasług wejdziecie 

kolejno do Królestwa Mojego. 

62 Pokażcie przed swoimi dziećmi dobre przykłady, które posłużą im jako laska na ich drodze do 

kontynuowania ich wznoszenia się do mnie. Nie uważaj ich za duchowo nieistotne, ponieważ widzisz je 

jako dzieci w ciele. Obserwujcie ich, a zobaczycie, że ich zdolności są bardziej rozwinięte niż wasze. Oni 

poznają Moje nauki przez ciebie, lecz potem nauczą cię je zgłębiać. 

63 Wy, którzy jesteście dziś młodymi ludźmi, gdy osiągniecie starość, doświadczycie wielu cudów 

dzięki nowym pokoleniom spirytystów. 

64 Ojcom rodzin mówię, że tak jak troszczą się o przyszłość materialną swoich dzieci, tak samo 

powinni troszczyć się o przyszłość duchową, ze względu na misję, jaką w tym względzie przynieśli 

światu. 

65 Pamiętajcie, że przed przyjściem do ciała, istoty te już modliły się za was, chroniły was i stały przy 

was w waszej walce o życie. Teraz do was należy wspieranie ich w pierwszych krokach, które stopniowo 

podejmują na ziemi za pomocą słabego ciała. 

66 Przyjdźcie do Mnie, uczniowie. Oto pokój, nie udawany, jaki daje wam świat, ale ten, który płynie 

z Mojego Ducha. Napełnijcie nim wasze serca, abyście mogli Mnie usłyszeć i zrozumieć, a potem 

wprowadzić w życie moją naukę. 

67 Każdemu z Moich pracowników przydzielona jest pewna liczba serc. Jest to ziemia, na której 

każdy z nich musi pracować, aby przyniosła owoce i aby mógł mi pokazać na koniec bogate żniwo. 

68 Nikt nie byłby w stanie zbudować takiej świątyni jak ta, którą Ja buduję w twoim duchu. Miłość 

Uniwersalnego Stwórcy buduje to sanktuarium z nieskończoną cierpliwością. Ta świątynia będzie 

niezniszczalna, i podczas gdy świątynie wykonane ludzką ręką kruszą się kamień po kamieniu pod 
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wpływem czasu i burz, ta będzie trwała niewzruszenie, ponieważ jej fundamenty będą zakotwiczone w 

waszym duchu, a jej wieże będą dotykać sfery niebios. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 82  
1 Dlaczego niektóre z Moich dzieci czują się niegodne, aby nazywać Mnie Ojcem? Przyjdźcie do 

mnie, grzesznicy, zostawcie za sobą wasze brzemię bólu. Podnieś swoją twarz i spójrz na mnie, moja 

miłość czyni cię godnym. Jeśli ja wam nie przebaczę, to kto wam przebaczy? 

2 Łaknęliście pokoju, bo sumienie was ganiło was za wasze winy, aż przyszliście do objawienia się 

Mojego słowa i wasz płacz obmył was do czysta. Tylko ja wiem, do kogo i do kogo mówię w ten sposób, i 

tylko oni wiedzą, do kogo te słowa są kierowane. 

3 Przez długi czas nie błogosławiliście Mojego imienia; wasze męki i cierpienia sprawiły, że 

uwierzyliście, iż jesteście w piekle bez końca. Powodem jest to, że wasze oczy zamknęły się na prawdę, 

na to światło, które wszędzie ukazuje wam Moją obecność. Nie wystarczyła ci chwała przyrody, która cię 

otacza, ani cudowny sposób, w jaki chleb powszedni trafił do twoich ust, abyś uwierzyła w Moje 

błogosławieństwa. Widziałeś tylko ciemność w swoim otoczeniu i czułeś tylko ogień swoich cierpień. 

Lecz gdy byliście bliscy załamania, Boski Pomocnik przyszedł, by was podnieść, by pomóc wam nieść 

wasz krzyż. 

4 Twoje oczy otwierają się coraz bardziej na życie w świetle i wierze. Z całego serca mówicie mi: 

Panie, jakże byłem ślepy, jakże wzburzone było moje serce! Dzisiaj, na każdym kroku i w każdym 

miejscu, widzę Twoją obecność i czuję Twoje błogosławieństwo. 

5 Zaprawdę powiadam wam, właśnie ci, którzy wiele wycierpieli i często Mnie ranili, będą Mnie 

najgoręcej kochać, z ich serca będzie nieustannie wypływać ofiara dla Mojej Boskości. Nie będą to dary 

materialne, ani psalmy, ani ziemskie ołtarze. Wiedzą, że najprzyjemniejszą ofiarą i czcią dla Mnie są 

uczynki miłości, które czynią dla swoich braci. 

6 Umiłowane dzieci, które przyszłyście do Mnie jak syn marnotrawny, nie zapominajcie o miłości, z 

jaką was przyjąłem, i o pokorze, z jaką tu przyszliście; byłoby smutne, gdybyście stali się próżni wobec 

waszych braci, gdy tylko poczujecie się znowu spokojni w życiu, albo samolubni wobec tych, którzy będą 

was szukać, by żądać od was tego, co dziś posiadacie, bo wtedy bylibyście niewdzięcznymi dziećmi w 

Moich oczach. Czuwajcie i módlcie się zawsze, abyście nie popadli w pokusę. 

7 Zrozumcie, umiłowani uczniowie, że to istnienie, którym się dzisiaj cieszycie, jest dobrą okazją do 

rozwoju waszej duszy w górę. Dla niektórych będzie to ostatnie wcielenie, inni będą musieli wrócić na 

Ziemię. - Jest to właściwy czas, aby mówić do was w ten sposób; niech nikt się nie obraża ani nie dziwi. 

8 Jezus objawił wam w tym czasie wiele nieznanych nauk i dokonał wielu dzieł, które na początku 

wywołały zamieszanie, lecz później zostały uznane za prawdziwe Boskie objawienia. Zwróćcie uwagę na 

to, co właśnie zostało powiedziane, abyście w tym czasie nie wydawali lekkomyślnych sądów bez 

uprzedniego dokładnego przestudiowania Moich nauk. 

9 Gdyby ludzkość była w stanie zgłębić przepowiednie Pierwszej i Drugiej Ery, nie byłaby 

zdezorientowana w obliczu realizacji tychże. To samo stało się w Drugiej Erze, kiedy Mesjasz narodził się 

wśród ludzi, tak jak dzieje się to teraz, kiedy przyszedłem w Duchu. 

10 Sens Mojej nauki jest taki sam w obu czasach. Przygotowuje was do tego, aby to życie stało się 

kochającym, choć przejściowym domem, gdzie ludzie będą patrzeć na siebie i traktować się jak bracia, i 

będą okazywać sobie nawzajem ciepło prawdziwego braterstwa. - Przygotuj też duszę do wejścia po tym 

życiu do tych światów lub domów, które Pan ma w zanadrzu dla swoich dzieci. Moim pragnieniem jest, 

abyście po dotarciu do nich nie czuli się wyobcowani, lecz aby wasze uduchowienie i wewnętrzna wiedza 

sprawiły, że będziecie postrzegać wszystko, co napotkacie, tak jakbyście już tam byli. Będzie w tym wiele 

prawdy, jeśli już jesteś w kontakcie z tym, co duchowe, poprzez modlitwę. 

11 Otwórzcie wasze duchowe oczy, aż zobaczycie blask światła, którym promieniuje Moja prawda, 

abyście nie czuli się spowici w ciemności, gdy przejdziecie do drugiego domu. 

12 Wśród tylu mieszkań, jakie posiada dom Ojca, nie ma ani jednego świata ciemności, we 

wszystkich jest Jego światło; lecz jeśli dusze wchodzą do nich z przepaską na oczach z powodu swej 

niewiedzy, jakże mogą ujrzeć tę chwałę? 

13 Jeśli zapytacie niewidomego na tym świecie, co widzi, odpowie wam: tylko ciemność. Nie 

dlatego, że nie ma tam światła słonecznego, ale dlatego, że nie może go zobaczyć. 
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14 Uświadomcie sobie, że miłość, z jaką udzielam wam Mojej nauki, jest bardzo wielka, nawet jeśli 

liczba tych, którzy gromadzą się, by Mnie słuchać, jest niewielka. 

15 Wśród was są tacy, którzy będą świadczyć, że jest to Trzeci Czas, kiedy Duch Święty przemawia 

do wszystkich ludzi przez sumienie. 

16 Wśród tych tłumów są duchy, które w innych czasach należały do plemion Izraela, zwanych 

"ludem Bożym", ponieważ powierzono im Prawo i Objawienia, aby rozpowszechniali je na całym świecie. 

Niektóre z tych istot przychodzą na Ziemię po raz ostatni, aby wypełnić swoją misję i dokonać duchowego 

zadośćuczynienia. W swoim wznoszeniu się będą oni tworzyć stopnie, po których będą mogli wznosić się 

ich bracia, którzy (na razie) nadal pozostają w Dolinie Ziemi. 

17 Światło i miłość, które posiada Moje Słowo, dokonały cudu, że z bagna wyrosły czyste i piękne 

kwiaty; spraw, aby twoja dusza odłączyła się od twojego ciała pełnego czystości i światła, gdy stanie się 

prochem ziemi. 

18 O duchy, które dopiero otrzymują Moją Naukę, bądźcie pokorne i posłuszne, gdy wejdziecie 

kiedyś w Moją obecność, i pozwólcie, aby tylko Moja Wola była dla was spełniana! Wiele razy 

wcielaliście się na ziemi, ponieważ żarliwie prosiliście o to Ojca. Teraz mówię wam, żebyście mnie więcej 

o to nie prosili. Pozwól, aby Moja wola wypełniła się dla ciebie. 

19 Ilekroć przychodziliście na świat z mojego polecenia, żądałem od was po powrocie nieubłaganego 

sprawozdania z waszych dzieł. Co się stanie, gdy wrócicie po tym, jak przyszliście (na ziemię), bo 

prosiliście o to Pana? Jak zakończy się twój proces i jak odpowiesz? 

20 Zdumiewacie się, gdy słuchacie Mojej nauki, i mówicie w swoich sercach: Jakże doskonała jest 

nauka Mistrza. Mówię wam, że są one jeszcze małe, ponieważ wszystkie one mają na celu korygowanie i 

formowanie niedoskonałych istot. Kiedy osiągniecie duchową doskonałość, wtedy usłyszycie Słowo Boże 

w całej jego pełni. 

21 Teraz, poprzez ludzki organ umysłu, wasz duch doświadczył czasu Mojego nowego objawienia i 

poprzez niego odczuwacie Moją Boską obecność. Moje przejawienie znów jest przejawem Mistrza, to ja 

udzielam wam wskazówek, lecz mam również sługi, którzy wyjaśniają wam po tym otrzymane 

wskazówki. Nie są to istoty ludzkie, bo zaprawdę powiadam wam, nie ma na ziemi nikogo, kto mógłby 

poprawnie interpretować Moje nowe objawienia. Jest to duchowy świat światła, który przychodzi wam z 

pomocą, żebyście nie padli ofiarą błędu i nie tworzyli nowych tajemnic z nauk, które są jasne jak światło 

dzienne. 

22 Wszystko zostało przygotowane do realizacji tego duchowego dzieła. Nie tylko twój duch został 

przygotowany do wejścia na tę drogę, lecz także twoje ciało, ziemia, po której stąpasz, otoczenie wokół 

ciebie, wszystko zostało przygotowane, aby Moje światło świeciło w głębi twojej istoty. 

23 Dusza oczyszczała się w Poza od plam, które otrzymała w poprzednich wcieleniach, ciało 

obmywało się w bólu i łzach, ziemia odzyskiwała od ludzi swoją pierwotną czystość, a otoczenie 

przesycone było prośbami i modlitwami. Na drabinie doskonałości, Pan zstąpił do swoich ludzi i osiągnął 

krok, gdzie byłeś, a stamtąd uczynił cię usłyszeć jego głos przez jego posłańców i nosicieli głosu. 

24 Ileż nauk, ileż pouczeń dałem wam od chwili gdy dałem wam Moje pierwsze objawienie. Przez 

nich, zgodnie z Moją wolą, dojdziecie do zrozumienia, że Ja nie dzielę ludzi, lecz ich łączę. Wam, którzy 

wyznajecie wspólnotę religijną, mówię: Czytajcie Moją Księgę Boskiej Miłości i Mądrości, abyście 

nauczyli się być zjednoczeni w duchu ze wszystkimi waszymi braćmi, niezależnie od wyznania, religii czy 

ideologii. 

25 Na początku będzie to dla was trudne, lecz gdy pojmiecie tę naukę, będziecie naprawdę 

identyfikować się z wszystkimi istotami ludzkimi, ponieważ odczujecie ducha wibrującego w najgłębszej 

istocie każdego z waszych bliźnich, który będąc dzieckiem Bożym, musi być waszym bratem. 

26 Uczcie się, umiłowani ludzie, abyście mogli stać się uczniami Trzeciej Ery, która wyróżnia się 

swoim uduchowieniem. 

27 Pomyślcie, a zrozumiecie, że żyjecie we właściwym czasie do studiowania Mojej Nauki. 

Przyjdźcie uczniowie, przyjdźcie do Mnie, bo Ja wam rozłożę ciężar waszego krzyża. Pomogę wam 

zdobyć miejsce wyznaczone dla każdego z was w Ziemi Obiecanej. 
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28 Odczujcie Moją miłość w waszej istocie, abyście zrozumieli, że Ja istnieję i odczujcie Boskie 

pragnienie zbawienia was. Światło moje rozlane jest na całą ludzkość, bo żadne stworzenie nie może ujść 

memu spojrzeniu. 

29 Co by się stało z ludźmi, gdybym odmówił im Mojego duchowego światła w obecnych czasach 

próby i bólu? Ciemność zmąciłaby ich rozum, ich myślenie pogrążyłoby się w chaosie, a pozbawiona 

nadziei ludzkość popędziłaby ku śmierci i zginęłaby w otchłani. Jeśli jednak ludzie, pomimo chaosu, w 

jakim się trudzą, skrycie żywią nadzieję zbawienia, to dlatego, że Moje Boskie światło zaszczepia w nich 

ufność poprzez ich ducha i uczy ich oczekiwać wszystkiego od nieskończonej mocy Boga 

Wszechmogącego. 

30 Zaprawdę powiadam wam: Moje słowo przemieni charakter waszego obecnego świata i całego 

waszego życia. Dla ludzi obecnego czasu, świat i jego przyjemności są sensem ich życia. Ale wkrótce 

będą cenić ducha bardziej niż ciało, a ciało bardziej niż ubranie i zamiast biegać za światowymi chwałami, 

będą szukać nieśmiertelności duszy. 

31 Na początku będzie fanatyzm na rzecz tego, co duchowe, dążenie do tego będzie doprowadzone do 

skrajności; ale potem serca się uspokoją i uduchowienie zakwitnie pełne prawdy i czystości. 

32 Kiedy patrzycie na świat wstrząsany wojnami, usychający z głodu lub wstrząsany przemocą sił 

natury, zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to Moja sprawiedliwość niszczy ludzkość; lecz 

zaprawdę powiadam wam, że nie przyszedłem was zniszczyć, ale zbawić. Ci, którzy wierzą, że ich życie 

jest zakorzenione tylko w ich materialnym ciele, i którzy nie wierzą w przetrwanie duszy, zobaczyć ich 

krok do innego świata jako koniec ich istnienia, a zatem uważają mnie nieubłagany i okrutny. 

33 Gdybyście tylko zrozumieli, że często trzeba umrzeć dla świata, aby móc żyć dalej w tym, co 

duchowe, i że czasami tylko silny ból lub okrutna śmierć jest w stanie obudzić i wstrząsnąć duszą, która 

pogrążyła się w materializmie. 

34 Co wiesz o życiu i śmierci? Co wiesz o duchu? Bardzo mało, i dlatego właśnie uczę was, abyście 

wiedzieli, jak żyć w harmonii z chwałą życia, które was otacza. 

35 W tym czasie na świecie panuje głód, głód ciała i duszy. Bardziej dręczy was to, co dotyczy ciała, i 

to sprawia, że mówicie do mnie: "Panie, w dawnych czasach zesłałeś na swój lud mannę z pustyni, aby nie 

zginął. Potem powierzyłeś im ziemię bogatą w błogosławieństwa; z wody ze studni Jakuba piły jego 

dzieci, jego wnuki i wiele innych pokoleń; a gdy przyszedłeś na świat, aby nauczać swoim słowem, i 

wyprowadziłeś tłumy na pustynię, ulitowałeś się nad ich znużeniem i głodem, i czyniłeś cuda, aby mieli 

chleb i ryby do jedzenia. Dlaczego nie wzrusza Cię dzisiaj nasz głód i nędza, skoro widzisz, że tak bardzo 

cierpimy, aby zdobyć chleb powszedni?". 

36 Gdybym powiedział wam, że odpowiedź na wszystkie te pytania jest obecna w waszym sumieniu, 

nie uwierzylibyście. Dlatego muszę do was przemówić i powiedzieć wam, że nie pozbawiłem was 

niczego, co dałem wam na świecie dla waszego utrzymania i konserwacji. Wszystko tam jest, ale jeśli nie 

dociera do wszystkich, to dlatego, że podlewaliście te nasiona egoizmem i deprawacją, zamiast deszczem 

braterstwa. 

37 Dlatego konieczne jest, aby światło sprawiedliwości świeciło na dusze, i to jest moje natchnienie, 

które wylewa się na każdego człowieka w tym czasie. 

38 Gdy ludzie zmęczą się gorzkimi owocami, które wydali i zwrócą swe oczy ku Mnie, odkryją, że 

Życie Duchowe i natura materialna nigdy nie odmówiły swych owoców dzieciom Pana. Są one obecne w 

każdym stworzeniu, a to człowiek zamknął swoje oczy rozumu i poczucie przeczucia na życie wieczne. 

Wtedy ci, którzy wcześniej bluźnili, wyznają, że na pustyni tego życia nigdy nie brakowało manny, że 

studnia Jakuba nadal daje krystalicznie czystą wodę, a Pan czyni cuda dzień po dniu, aby ludzkość nie 

zginęła z głodu lub pragnienia. 

39 Kiedy duch człowieka otworzy oczy na światło, ujrzy nowe życie wewnątrz tego samego życia, 

które do tej pory wydawało mu się, że znał dokładnie, a którego w rzeczywistości nigdy nie był w stanie 

właściwie docenić. 

40 Przychodzę do was jako Boski Lekarz, który zwraca się do tych, którzy są chorzy na ciele i duszy, 

aby przywrócić im utracone zdrowie. Wskrzeszam do nowego życia tych, którzy umarli dla prawdy i dla 

prawdziwego życia. Miłosierdzie moje gotowe jest osuszyć łzy tych, którzy wiele płakali. Namaszczę ich 

wszystkich jednym balsamem uzdrawiającym, którym jest balsam miłości. 



U 82 

166 

41 Witajcie ubodzy, płaczący i ci, którzy cierpią głód i pragnienie dla sprawiedliwości na ziemi, i 

którzy znoszą wszystko z cierpliwością, bo Ja ich szukam, aby nagrodzić ich poddanie i wiarę. 

42 Ten okres czasu jest okazją do osiągnięcia wznoszącej ewolucji ducha. Wszystko, nawet 

cierpienie, działa na rzecz odwrócenia ludzkości od materializmu, który ją zniewolił. 

43 ludzie wejdą na Świętą Górę, na której szczycie spotkają się ze Mną, ale przed nimi Ja już przejdę 

nową Kalwarię w sercach ludzkich i jeszcze raz zostanę przybity do Krzyża Mojej Misji. 

44 Na grzechach, nienawiści i wadach nie zbuduję nowego świata, zbuduję na mocnych 

fundamentach odnowy, doświadczenia i pokuty, przemienię wszystko w tobie. Nawet z ciemności wyjdzie 

światło, a ze śmierci stworzę życie. 

45 Chociaż ludzie splugawili i zbezcześcili ziemię - jutro, swoimi dobrymi uczynkami, uczynią ten 

dom godnym, który będzie uznany za ziemię obiecaną, do której przyjdą, aby wykonać szlachetne 

zadania. Któż więc mógłby wątpić w przemianę świata? 

46 Mówię do was: Jeśli ta ludzkość z powodu swej bezbożności, odwrócenia się od sprawiedliwości i 

dobra, jeszcze bardziej będzie przeciwko Mnie, pojawię się na jej drodze pełen chwały, tak jak przed 

Saulem, i sprawię, że usłyszą Mój głos. Zobaczycie wtedy, jak wielu z tych, którzy nie wiedząc o tym, 

prześladowali Mnie, wyruszy przemienionych i oświeconych, by iść za Mną drogami dobra, miłości i 

sprawiedliwości. Do nich powiem: Zatrzymaj się, wędrowcze, i napij się z tego źródła krystalicznie 

czystej wody. Odpocznijcie od trudnej podróży życia, którą wam narzuciłem. Powierz Mi swoje smutki i 

pozwól, aby Moje spojrzenie przeniknęło w głąb twojej duszy, bo chcę cię napełnić łaską i pocieszyć. 

47 Kto z was mógłby powiedzieć swemu Mistrzowi, że nie nosi smutku, że ma pokój w sercu, że 

zwyciężył w tym życiu pełnym walki i nawiedzeń? Widzę, że przeprawiacie się przez morze prób i 

dlatego chcę was zachęcić. Nauczcie się czytać w księdze życia, którą wam daję na zawsze, bo jutro 

będziecie mistrzami. Każdy z was powinien brać ze mnie przykład i wypełniać prawo, aby być zdrowym 

na duszy i ciele. Na swojej drodze napotkacie wiele nauk, które nie doprowadzą was do Mnie; Ja wskażę 

wam drogę prostą, najkrótszą, drogę uduchowienia. 

48 W Drugiej Erze dałem wam Moje słowo tylko na trzy lata i w nich przygotowywałem Moich 

uczniów. W tej Trzeciej Erze mówiłem do was o wiele lat dłużej, lecz Moi uczniowie nie posunęli się 

naprzód, ani Moi apostołowie nie zostawili świata za sobą, by iść za Mną. 

49 Kto chce iść za Mną, niech włoży na swe nogi sandały zwykłe i niech nie bierze ze sobą drugiego 

worka podróżnego, bo na Mojej drodze nie braknie mu niczego. 

50 Rozwijajcie swój duchowy wzrok tak żebyście w Trzeciej Erze mogli widzieć co się dzieje w 

duchowych regionach. Wtedy będziecie mogli ogłosić światu, że zstąpiłem, aby oświecić każdego ducha. 

Przygotujcie się wewnętrznie, abyście mogli mnie odczuć i zrozumieć, jak przyjmować to, co wam daję. 

Pozostawię ludzkości księgę, a każda z jej stron będzie dowodem miłości. Złączysz tę księgę z 

wcześniejszymi pismami Mojżesza i Moich apostołów, a dzieła Moich uczniów wszystkich czasów będą 

również zapisane w tej księdze, która będzie zawierała Moją mądrość. 

51 Jeśli nie możecie jeszcze ofiarować mi wielkiego żniwa, módlcie się i proście mnie o siłę. 

Czuwajcie, aby wasza lampa świeciła z większym blaskiem i aby oświetliła waszą drogę. Widziałem, jak 

płaczecie, gdy doświadczacie, że przeszkody nie pozwalają wam pracować. Powiedzieliście do Mnie: 

"Mistrzu, oczyść naszą drogę z cierni, abyśmy mogli iść naprzód". - Uczyńcie z miłością potulną powłokę 

waszego ciała, które wam dałem, i nie okazujcie się słabymi ani odrzucającymi. Nie mówcie mi, że 

jesteście słabi, bo Ja uczyniłem was mocnymi. Nie mówcie, że wypełnianie waszej misji jest 

poświęceniem. Pracuj z miłością, a twoje dzieła pozostaną zapisane. Wspinajcie się na górę doskonałości, 

aż znajdziecie Moją Obecność. Oprzyj się na lasce, którą oferuje ci Eliasz, patrz na jego przykład. On, 

uosabiany przez starca wspartego na lasce, nie spoczywa ani na chwilę, jest zawsze na straży swoich 

zagubionych owiec, aby je uratować i doprowadzić do Mojej Obecności. Jego duch nie chwieje się w 

obliczu nieposłuszeństwa i oporu, jego zapał i wytrwałość nie słabną. Tak też i wy będziecie. Wyruszcie w 

drogę i nie bójcie się świata ani pokus. Bądźcie mocni przez Ducha, którego wam dałem. 

52 Wiele obszarów ziemi jest już przygotowanych i czeka na robotników, ale oni jeszcze nie nauczyli 

się wykonywać swojej pracy. Gdy po raz pierwszy odczujecie pełne znaczenie waszego zadania, chętnie 

podejmiecie drogę na siebie i wypełnicie swoje przeznaczenie. W tym czasie nie stawiaj granic czynnej 

miłości, ale też nie posuwaj się do samoofiary, bo możesz się zmęczyć i porzucić krzyż. 
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53 Kiedy uzdrowisz chorych i usuniesz ich ciemne myśli, ich uśpiony duch obudzi się i powstanie do 

nowego życia. Zawsze będę was chronił, gdy będziecie żyć według Moich Praw, ponieważ naukowcy 

podejdą do was i wezwą was do odpowiedzialności za uzdrawianie chorych bez uzyskania stopni 

doktorskich w szkołach świata, a ludzie kierujący losami waszego narodu również zapytają was, jakie jest 

wasze Prawo, a wy wtedy powiecie o Moim przejawieniu się w tym czasie i Moich objawieniach. 

54 Na świadectwo Mojej nauki, sławcie Moje imię przez wasze dzieła, a wasza ofiara przyjdzie do 

Mnie. 

55 Przyjdą do Mnie chorzy, trędowaci, utrudzeni, ci, którzy nie mają pokoju w sercu, i ci, którzy 

zgrzeszyli lub bluźnili; wszystkich ich uzdrowię na duszy i ciele. 

56 Zaprawdę powiadam wam, że ten chory, który umiałby zachować, zgłębić i wprowadzić w czyn 

jedno z Moich Słów Życia, wyzdrowieje, ponieważ zachowa w swoim sercu kroplę Mojego Boskiego 

Balsamu. 

57 Dałem wam dowody Mojej mocy i Mojej miłości, abyście z ufnością kroczyli tą drogą. 

Przyjmijcie to przesłanie nadziei, abyście byli mocni w tym czasie, kiedy grzech rozprzestrzenia się jak 

choroba zakaźna. 

58 Trąd natury niecielesnej rozprzestrzenił się po ziemi, niszcząc serca i wiarę oraz cnoty. Pokryte 

duchowymi łachmanami, ludzie żyją dalej, wiedząc, że nikt nie może ujawnić tę nędzę, ponieważ ludzie 

nie widzą poza to, co jest materią. Ale godzina sumienia zbliża się, to jest to samo, jak gdybyś powiedział, 

że dzień Pański, lub jego wyrok, jest u drzwi. Wtedy u jednych powstanie wstyd, a u drugich skrucha. 

59 Ci, którzy usłyszą ten wewnętrzny głos, płonący gorąco i nieubłaganie, poczują w sobie ogień, 

który pochłania, który niszczy i oczyszcza. Ten ogień wyroku nie może być wytrzymały przez grzech, ani 

przez nic, co nie jest ohydne. Tylko dusza może to wytrzymać, ponieważ jest obdarzona boską mocą. 

Dlatego, gdy przejdzie przez ogień sumienia, powstanie na nowo, oczyszczony ze swoich wad. 

60 Często w przeszłości mówiłem wam o tym ogniu, o tym sądzie, o tym zadośćuczynieniu; lecz 

alegorie, za pomocą których te nauki były przedstawiane, przyjmowaliście w sensie materialnym, a wasza 

wyobraźnia dewaluowała rzeczywistość tych objawień. 

61 Ileż to sfałszowanych interpretacji ludzie nadali tym Boskim naukom. Sprawiają one, że jawię się 

jako sędzia o przerażającym okrucieństwie. Ileż to absurdów stworzył umysł człowieka, a następnie 

narzucił je jako najwyższą prawdę. 

62 Dziś przychodzę w duchu, abyście zrozumieli i żyli Moją Boską nauką. 

63 Modlitwa ptaków jest ich piosenka, modlitwa mężczyzn jest ich głośniejsze myśli, które wznoszą 

się do mnie. Wszystko, co zostało stworzone, ma dar dla swego Stwórcy. Ojciec ma również dar dla 

każdego ze swoich stworzeń. Jednak w ludzkiej rasie jest nieszczęście, nędza i ból. Jest to rezultat 

używania wolnej woli bez słuchania głosu sumienia, jest to brak harmonii między tym, co Boskie, a tym, 

co materialne w życiu ludzi; ale cały ten ból, który ciąży nad dzisiejszym światem, posłuży do obudzenia 

go z głębokiego snu. Pewnego dnia, gdy ludzkość uświadomi sobie prawdę i dostosuje do niej swoje 

życie, odkryje harmonię tego, co duchowe, z otaczającą ją naturą materialną. 

64 Moje nowe słowo dotrze do ludzkości jako przesłanie światła, które rozproszy ciemności 

ignorancji. 

65 Przygotowuję w tym czasie nowych rybaków dusz, którzy będą ratować rozbitków z 

niespokojnych fal. Wśród tych rybaków będą ci, którzy usłyszą Moje Słowo w tym czasie, będą też tacy, 

którzy nie usłyszawszy Mnie, obudzili w sobie dary wewnętrznego postrzegania i natchnienia, aby przyjąć 

Moje objawienia. Pojawią się w różnych punktach ziemi i będą wiedzieć, jak się zjednoczyć i zjednoczyć, 

aby być silnym w walce. 

66 Wiele sposobów i środków będą mieli Moi nowi uczniowie na rozsiewanie tego błogosławionego 

nasienia, ale nigdy nie zapominajcie o pokorze i prostocie, bo w ten sposób przyszedłem do was i w ten 

sam sposób będziecie podchodzić do serc, domów i narodów. Jeśli przyjdziecie w ten sposób, zostaniecie 

rozpoznani jako posłańcy duchowego przesłania, a wasza walka przyniesie owoce prawdziwego 

uduchowienia, odnowy i braterstwa. 

67 Kiedy Jezus zakończył swoją boską misję na krzyżu w Drugiej Erze, zwrócił swoje oczy ku 

nieskończoności i powiedział: "Wszystko skończone". 
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68 Kiedy przekażę wam Moje ostatnie Słowo w tej Trzeciej Erze poprzez ludzki organ rozumienia, 

powtórzę te same słowa, tak jak wypowiem je po raz ostatni, kiedy wszyscy będziecie kiedyś w duchu w 

Ziemi Obiecanej, gdzie zobaczycie Mnie zstępującego z Mojego Krzyża Odkupienia, aby powiedzieć 

wam na nowo: "Wszystko się dokonało". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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 Duchowa misja Meksyku3-7 

Przekazywanie boskich objawień wymaga  

 Empatia i cierpliwość ...  8-11 

 Życie w materii służy rozwojowi duszy  12-13 

Materializacja duszy jako przyczyna 

 stany psychiczne dezorientacji w życiu pozagrobowym  16-24 

 Wyjaśnienia dotyczące reinkarnacji  26-28 

 Nie ma wiecznego potępienia  28-30 

 Głos sumienia jest głosem Boga...  31-33 

 Współczesne formy bałwochwalstwa  44 

 Księga Mądrości Bożej  46-51 

 Powstanie duchowego Izraela  56-67 
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Instrukcja 79 
Duchowe wyjaśnienie proroctwa Jezusa o 

 świątynia Salomona  4 

 Wątpiący Tomasz  8 

Nadchodzący konflikt między  

Wspólnoty religijne prowadzą do zjednoczenia 

 tych samych w dziele Pana  10-11 

Wgląd w motywy i intencje twórcy 

 w stworzeniu i rozwoju człowieka  14-21 

Trójca Święta" jako wyraz 

 Fazy Objawienia Bożego  23-26 

 Wolna wola i sumienie  31-33 

Stworzenie, a wraz z nim każda dusza, rozwija się 

 i ciągle się doskonali  34 

 Niewierny naukowiec  36-37 

Drabina do nieba" - symbol naszej duchowej 

 Ścieżka rozwoju  45-54+58 

 Ziarno miłości jako ziarno na wieczność59-61 

 

Instrukcja 80 
 Z darów duchowych  4-6 

 Człowiek musi zdobyć dla siebie drogę do zbawienia  8-14 

 Krzyż cierpienia prowadzi do światła  20 

 Tylko szczera pokuta może zmyć plamy wstydu  21-22 

 Dla Boga nie ma ateistów23 

Kto narusza prawa duchowe, przez nich. 

 nawiedzony  24-27+43 

Świat zbudowany przez człowieka staje się 

 również zostaną przez nich zniszczone  28 

Cała ludzkość pozna duchową doktrynę  30  

Życie w harmonii z żywiołami natury 44-46+59-60 

 Błyszcząca fasada współczesnego świata jest krucha  49-50 

 

Instrukcja 81 
 Owoc z drzewa zła  6-7 

Życie z perspektywy umysłu - i 

 umysł związany z ziemią  18-19 

Duchowa ślepota człowieka czyni go 

 Nierozpoznawanie Bożej obecności  29-32 

Eliasz, prekursor Trzeciej Ery, objawił 

 sam przez Roque Rojasa  33-37 

 Przyjście Chrystusa - kiedyś i dziś  38-41 

Jezus, żywe orędzie i wcielenie 

 Boskiej Miłości  45-48 

Otwarty ból, skrucha i zadośćuczynienie 

 nam duchowe bramy do królestwa światła....  60-61 

 

Instrukcja 82 
 Prawdziwe uwielbienie Boga i najmilsza ofiara  5 

 Reinkarnacja  7-8+16-18 

Wypełnienie obietnic było i jest 

 różni się od tego, czego ludzie oczekują  9 

Wezwanie do przygotowania się do domów duchowych 10-12  
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Ludzie, niezależnie od ich różnych przekonań religijnych, powinni postrzegać siebie jako dzieci Boże. 

poczucia solidarności z innymi  24-25  

Ponowna ocena życia ludzkiego  30-31 

Zbawienie duszy przewyższa cierpienie, 

 Ból i śmierć  32-34 

 Dlaczego na świecie panuje brak, potrzeba i głód?  35-38 

Nawrócenie ludzkości do Chrystusa ─.  

 nawet przez objawienie niebieskie  44-46 

 Duchowy trąd rozprzestrzenia się wśród ludu  57-61 
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