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Uwaga w tej sprawie:  
 

Niniejszy tom został opracowany wiernie z treścią wyżej wymienionego niemieckiego oryginału na 

potrzeby programu tłumaczeniowego DeepL, ProVersion, który tłumaczy na 12 języków.  

Do tej pory przetłumaczono nim następujące tomy:   

 

Status Grudzień 2020 r.  

 

Trzeci Testament  

Z oryginału niemieckiego na języki:  Holenderski, polski, rosyjski, portugalski, portugalsko-

brazylijski,. Do następnych: Japoński i chiński 

Do tej pory był dostępny w następujących językach: Niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, 

francuski,  

Księga prawdziwego życia 

Z niemieckiego oryginału: Tomy IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - pozostałe 5 tomów było już dostępne. 

Dalsze tłumaczenia będą kontynuowane.  

 

Wolą Pana jest, aby te dzieła były dostępne dla wszystkich ludzi za darmo. Nie jest Jego wolą, aby 

sprzedać to dzieło za pieniądze. Wszystkie dostępne tomy można bezpłatnie pobrać w internecie w 

formacie PDF.  

Wolą Pana jest również, aby Jego słowo rozprzestrzeniało się po całym świecie. Ma to nastąpić w 

związku ze świadectwem mojego własnego, spirytualistycznego przykładu. Z tego powodu na mojej 

stronie internetowej można bezpłatnie pobrać w formacie PDF wszystkie opublikowane dotychczas 6 

tomów mojego osobistego, spirytualistycznego przykładu, jak również 5 tomów poezji w języku 

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

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

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

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

oczyszczenia i wzniesienia oraz powrotu na łono Ojca.  

 

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

Hosta, Pan powiedział mi, ma następujące znaczenie:  

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

Hos...t...A (A jak moje imię, Anna)  

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

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

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

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

i ponownego wejścia na łono Ojca.  

 

Anna Maria Hosta 

Pokojowy Chrystus na Ziemi 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (wielojęzyczny) 

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Dedykacja 
Komisja, której powierzono opracowanie tej antologii, dedykuje te książki w imieniu Pana wszystkim 

ludziom dobrej woli na świecie, których ożywia pragnienie osiągnięcia wzniesienia swego ducha 

poprzez studiowanie Boskich objawień i praktykowanie nauk Boskiego Mistrza. Każdy, kto odczuwa w 

sobie pragnienie życia naukami Szóstej Pieczęci otrzymanymi w tej Erze Ducha Prawdy, powinien do 

ostatniej kropli delektować się duchowym znaczeniem zawartym w tych książkach. Wtedy z jego 

serca wybuchnie prośba do całej ludzkości, a zdanie zabrzmi w najczulszych strunach ludzkiego serca: 

"Miłujcie się wzajemnie". 

Przedmowa do wydania niemieckiego 
Ta książka jest wiernym tłumaczeniem pierwszego z dwunastu tomów "Księgi Prawdziwego Życia" z 

oryginalnego tekstu w języku hiszpańskim i daje boskie objawienia. Dotyczy to ni mniej, ni więcej, tylko 

powtórnego przyjścia Pana jako Ducha Świętego. Poprzez specjalnie wybrane i przygotowane przez Niego 

instrumenty (słowo w tekście hiszpańskim brzmi: "portavoz", co oznacza nosiciela głosu, pośrednika słów, 

ustnik), Chrystus przekazał wielkie prawdy, aby wyjaśnić nam sens naszego ziemskiego życia, aby objawić 

nam tajemnice Ducha, które nie były zrozumiałe lub nieznane, oraz aby dać nam pocieszenie, siłę i 

wskazówki pośród narastającego chaosu, który przynosi surowe nawiedzenia całej ludzkości w celu jej 

oczyszczenia. Jest to wieczne, niezmienne przesłanie Boga do Jego dzieci: w Pierwszej Erze przez 

Mojżesza i proroków, a w Drugiej Erze przez Jezusa i Jego uczniów. Jeśli poselstwo wydaje się nam nowe 

w obecnej Trzeciej Erze, to dlatego, że wiele niezrozumiałych rzeczy jest w nim zawartych.  

Słowa Pana są wyjaśnione w pierwszym i drugim czasie, a ponieważ Pan daje nam duchowe 

spojrzenie, że nie mógł dać nam w tym czasie. ("Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz 

znieść ich nie możecie. "Jana 16:12). 

Książka jest podzielona na wiele rozdziałów, a każdy werset jest ponumerowany; to nie tylko służy 

dokładnemu odniesieniu do fragmentu, ale powinno również pokazać już na zewnątrz, że nie jest to lekka 

lektura; raczej treść musi być czytana, studiowana i zgłębiana z zebranymi zmysłami i z rozmysłem. Potem 

jednak musi nastąpić to, co najważniejsze: egzekucja, czyn. 

Uważny czytelnik zauważy, że wiele myśli i duchowych doktryn jest często powtarzanych, choć zwykle 

innymi słowami lub z innego punktu widzenia. Jest ku temu kilka powodów: Po pierwsze, nauki te były 

udzielane w ciągu wielu lat w dziesiątkach miejsc zgromadzeń. Po drugie, różni pośrednicy słowa byli 

aktywni w tym procesie i w zależności od duchowej dojrzałości instrumentu, słowo Boże mogło dać o 

sobie znać. I wreszcie, przemówienia doktrynalne nie były wygłaszane w zamkniętych kołach, lecz 

publicznie przed prostą publicznością, tak że zawsze mogli przyjść nowi, dlatego też Pan musiał powtórzyć 

im podstawowe pojęcia w Swoim Słowie. 

Dzisiaj nie możemy być obrażeni przez powtórzenia, ale powinny one dać nam możliwość odcisnąć 

boskie myśli głęboko w nas. Co więcej, powtórzenia potwierdzają, że nauka pochodzi od Boga, gdyż 

pomimo wielości miejsc, w których została przekazana i wielu pośredników Słowa, ukazana jest jego 

jedność. 

Byłoby katastrofą dla całej ludzkości, gdyby odrzuciła ona pomocną dłoń Boga na podstawie błędnie 

zinterpretowanych proroctw - tak jak to uczynił naród żydowski prawie 2000 lat temu - i pozostała głucha 

na głos waszego Pana, który w tym niewątpliwie prawdziwym i autentycznym słowie Bożym zwraca się do 

każdego ludzkiego ducha i wzywa go do refleksji, nawrócenia i uduchowienia. Ten sam głos pewnego dnia 

zażąda od każdego z nas sprawozdania, w jakim stopniu zastosował się do jego miłujących napomnień i 

instrukcji. 

W utworze "Księga prawdziwego życia" głównym tematem jest duch, dlatego słowo to występuje 

bardzo często w różnych połączeniach. Co należy rozumieć pod pojęciem "duch"? - W dzisiejszym 

powszechnym użyciu i w słownikach, słowo "duch" jest stosowane w znaczeniu zdolności do myślenia, tj.: 

umysł, intelekt, pomysł, bystrość, itp. - W obecnych naukach, jak również w Biblii, słowo duch ma inne 
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znaczenie, a Jezus wyraził to jasno, gdy powiedział: "Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni 

mu ją oddawać w duchu i w duchu". 

Czcijcie prawdę" (J 4,24). Odwieczna pierwotna moc, Bóg, jest czystym duchem, bez formy - co jednak 

nie wyklucza, że w szczególnych przypadkach objawia się On swoim dzieciom także w ludzkiej postaci, 

jako ojciec. Najbardziej istotną cechą Boga jest miłość i kierowany tą miłością stworzył z siebie inne istoty 

duchowe, aby móc obdarzać je swoją miłością. Te duchy, iskry z ducha Bożego i w ograniczonym stopniu 

posiadające te same cechy co Bóg, wypełniały nieskończoną przestrzeń, aż oddzieliły się od Boga z 

powodu swojej arogancji i nieposłuszeństwa, a następnie zostały umieszczone w materialnym ciele, aby 

móc ponownie rozpocząć drogę do domu. Istotną częścią człowieka jest więc jego duch, iskra boskiego 

ducha w nim samym. W skrócie można to podsumować następująco: 

Duch Boży = miłość, mądrość i moc. 

Duch ludzki = Boża iskra duchowa w człowieku. 

Duchy = pierwotne duchy anielskie, jak również ludzkie istoty duchowe, czy to jeszcze w ciele 

materialnym (wcielone), czy już poza nim (zdezinkarnowane). 

Boskie objawienia zostały dokonane w Meksyku w języku hiszpańskim. W tłumaczeniu na język 

niemiecki zadbano o to, aby w każdym przypadku odtworzyć duchowe znaczenie. W dużej mierze 

wzorowano się również na tekście oryginalnym przy tworzeniu słów i zdań, dlatego też powstawały 

czasem nieco nietypowe wyrażenia i konstrukcje zdań. Tylko w stosunkowo niewielu przypadkach trzeba 

było zdecydować się na swobodniejsze tłumaczenie, aby znaleźć przyjemną formę wyrazu w języku 

niemieckim, ale sens duchowy został zawsze wiernie zachowany. 

Krótkie objaśnienia, które wydają się niezbędne do zrozumienia, zostały dodane w formie przypisów; 

uzupełnienia tekstu zgodne z jego znaczeniem zostały umieszczone w nawiasach. Dłuższe przypisy można 

znaleźć w formie notatek w załączniku do książki. 

Tłumacze 

Objaśnienia dla lepszego zrozumienia instrukcji 
I. Powrót Chrystusa w zwierciadle biblijnych obietnic. 

Przedmowa tłumaczy zaczyna się od lakonicznego zdania: "Nie jest to nic innego, jak powtórne 

przyjście Pana pod postacią Ducha Świętego." Wielu czytelników oczekuje wyjaśnienia tego stwierdzenia, 

które zostanie podane poniżej. Od najwcześniejszych początków chrześcijaństwa, wierzący byli 

zaniepokojeni powtórnym przyjściem Chrystusa, a każda epoka wytworzyła swoje własne idee na ten 

temat. Również dzisiaj wierzący mają na jej temat różne, głównie nieostre poglądy, ponieważ nie umieją 

właściwie interpretować symbolicznego obrazowania odpowiednich fragmentów Biblii. Dlatego 

konieczne jest uzyskanie jasności. W tym celu przeanalizujmy te nieprecyzyjne i często wymyślne 

koncepcje i porównajmy je z odpowiednimi słowami biblijnymi. 

Rozpowszechniona jest następująca opinia: Według niej, Pan miałby się ukazać na oczach wszystkich 

ludzi w obłokach nieba, przez co wszystkie oczy ujrzą Go w tym samym czasie; Jego drugie przyjście ma 

być bowiem jak błysk błyskawicy na niebie, oświetlający wszystko i widoczny dla wszystkich ludzi. - Czy 

tak może się stać i czy te wyobrażenia odpowiadają zapowiedziom samego Jezusa, przekazanym nam 

przez różnych ewangelistów? 

Jak wiemy, Ziemia ma kształt kulisty, i choćby z tego powodu ta popularna idea tamtego wydarzenia 

jest fizyczną niemożliwością, jako że mieszkańcy kulistego świata mają 

Niebiańskiego zjawiska nie można zobaczyć jednocześnie na całym świecie. 

Chcemy przede wszystkim zbadać, czy bardziej wiarygodny obraz tego wydarzenia nie wyłania się z 

różnych biblijnych odniesień, jeśli przełożymy słowa proroctwa z symbolicznych obrazów na nasz 

dzisiejszy język i w ten sposób uchwycimy duchowe znaczenie, które ma być wyrażone. 

Jeśli chodzi o czas powrotu, Pan rzeczywiście mówi, że nikt nie zna dnia ani godziny, zanim to 

wydarzenie nastąpi, z wyjątkiem Ojca (Mat. 24, 36 + 42), ale dał różne zwiastuny Jego przyjścia: 
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fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków, wojen, plag, kosztownych czasów, trzęsień ziemi, coraz 

więcej niemiłości i ucisków, strachów i wielkich znaków na niebie, powodzi i ciężkich burz, głoszenie 

Ewangelii na całym świecie. - Wszystkie te znaki zostały spełnione, a jednak wierzący nadal czekają na 

spełnienie obietnic. 

W pewnej przypowieści Pan dał jeszcze bardziej precyzyjne wskazanie czasu i sposobu Swego 

ponownego przyjścia. Porównał to do podstępnego włamania złodzieja w nocy i dodał: . . "Albowiem Syn 

Człowieczy przyjdzie w godzinie, o której wy nie myślicie" (Mat 24:44). Dwie rzeczy są jasne z tej 

przypowieści: po pierwsze, że Jego powtórne przyjście nie odbędzie się jako nadprzyrodzone niebiańskie 

widowisko, ale w tajemnicy, niezauważone przez świat i chrześcijaństwo jako całość. A po drugie, że czas 

Jego przyjścia będzie również inny niż oczekiwano. 

Pan potwierdza znaczenie tej przypowieści dla właściwego pojmowania Jego wtórego przyjścia, 

odnosząc się do niej ponownie w Objawieniu do Jana: "Oto przychodzę jako złodziej. Błogosławiony, 

który czuwa i trzyma swoje szaty gotowe. .. " (Obj. 16:15). 

W drugiej przypowieści o mądrym i złym słudze podana jest nawet wskazówka, czy czas, w którym 

ludzie oczekują Jego przyjścia w czasie Jego powrotu, jest ustalony zbyt wcześnie czy zbyt późno. Jezus 

mówi w tej przypowieści:... . "Lecz jeśliby ten zły sługa powiedział w sercu swoim: Pan mój długo nie 

przyjdzie, pan sługi przyjdzie w dniu, o którym on nie myśli, i w godzinie, o której nie myśli. .. "(Math. 24, 

48 + 50). Z tego jasno wynika, że Pan przyjdzie wcześniej niż chrześcijanie ogólnie zakładają.  

W jaki sposób powinien odbywać się ten powrót Pana, który będzie miał miejsce w ciszy? - W 

Ewangelii Mateusza czytamy: "Albowiem jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca (na wschodzie) i 

świeci aż do zachodu (na zachodzie), tak będzie i przyjście Syna Człowieczego" (Mat. 27, 27). - Powinno 

być oczywiste dla każdego, że nie może to być naturalny błysk błyskawicy widziany naszymi cielesnymi 

oczami, ponieważ w bardzo niewielu przypadkach błyskawica świeci ze wschodu na zachód, ale zstępuje z 

nieba na ziemię: znaczenie musi być zatem inne. - Ponieważ błyskawica jest jasnym światłem w 

niebiosach, a termin światło jest często używany w Słowie Bożym jako emblemat duchowej wiedzy, 

naturalnym jest interpretowanie tej "błyskawicy" jako objawionej nauki Chrystusa pochodzącej z 

duchowych niebios. 

Dlaczego ma ona swój początek właśnie na Wschodzie, a koniec na Zachodzie? - Do tego Pan mówi 

nam w Swoim nowym Słowie, że tym obrazem symbolizowana jest całość Jego nauki dla ludzkości, która 

miała swój początek w narodzie izraelskim, a więc na Wschodzie, a powinna znaleźć swoje wyczerpujące 

zakończenie na Zachodzie, w kraju zachodniej półkuli, i teraz też je znalazła. (Objawienia duchowe w 

Meksyku) - Symbol błyskawicy ma ponadto znaczenie, że dla Niego przedział czasu leżący między dwoma 

czasami objawienia był tylko krótką chwilą, która minęła jak błysk błyskawicy na niebie. - Dla nas ludzi 

prawie 2000 lat to szmat czasu, dla Boga tylko chwila wieczności. 

Następujące wersety Ewangelii Mateusza, tak jak one przeszły do nas, wydają się zaprzeczać tej 

interpretacji powrotu Chrystusa jako objawienia w słowach, ponieważ mówi, że "słońce i księżyc" stracą 

swoje światło, "gwiazdy" spadną z nieba, "znak Syna Człowieczego" pojawi się na niebie, a następnie On 

sam pojawi się "na obłokach nieba" z wielką mocą i chwałą. 

Gdyby rozumieć pojęcia oznaczone cudzysłowem w sensie materialnym, tak jak jest to powszechne, 

to ziemia byłaby spowita w ciemności, na nocnym niebie gwiazdy ścigałyby się w zamieszaniu lub na 

ziemię spadłby deszcz meteorów, w tym chaosie na niebie stałby się widoczny znak, a wtedy sam Pan 

ukazałby się między nocnymi chmurami, aby osądzić przerażonych ludzi. Jeśli jednak potraktować biblijne 

słowa dotyczące powrotu Chrystusa jako alegoryczne wyobrażenie procesów duchowych - a tak być musi 

- to przekazują one zupełnie inny wgląd. 

Ograniczmy się do rozszyfrowania symbolicznego terminu "chmura". Występuje kilka razy w Biblii, ale 

przeważnie nie w sensie naturalnym. Kiedy dzieci Izraela przeszedł przez pustynię, "Pan szedł przed nimi 

w dzień w słupie obłoku ..." i na dając Dziesięć Przykazań na górze Synaj, "obłok" oznacza duchową 

obecność Boga do Jego ludu. W wizji Daniela jest napisane: "Widziałem w tej wizji w nocy, a oto przyszedł 

jeden na obłokach nieba, jako Syn Człowieczy, do Wiekuistego i został przyprowadzony przed niego. Dał 
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mu władzę, chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie narody, ludy i języki; Jego władza jest wieczna i 

nie przeminie, a Jego królestwo nie ma końca" (Dn 7, 13 + 14). Tutaj to samo wyrażenie jest używane do 

duchowego wyglądu Chrystusa, jak w opisie Jego powrotu w Ewangelii Mateusza, ale kto by twierdził, że 

są to materialne chmury, a nie symboliczne wyrażenie dla duchowego wyglądu Chrystusa? 

Ewangelia Łukasza nie mówi o "obłokach nieba", ale o "obłoku" i brakuje słowa "niebo": "I wtedy 

ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą" (Łk 21, 27). To wyrażenie 

wyraźnie pokazuje, że nie chodzi o ziemskie chmury na niebie, ale że duchowa forma objawienia powinna 

być wyrażona i że Pan nie ukaże się materialnie - widzialnie. 

Również fragment Biblii mówi o tym, że ludzie widzieli "Syna Człowieczego". Wielu chrześcijan 

rozumie to dosłownie i wierzy, że zobaczą Jezusa swoimi materialnymi oczami, gdy będzie spływał z 

nieba. - Czy fizyczny wygląd Jezusa, który byłby widziany naszymi materialnymi oczami, obudziłby lub 

wzmocnił wiarę ludzkości w Niego? - W żadnym wypadku. Gdyby Chrystus miał zstąpić z nieba, widzialny 

naszymi fizycznymi oczami, tylko znikomo mała część ludzkości byłaby w stanie go zobaczyć. Reszta 

ludzkości, praktycznie cała, nie byłaby świadkiem tego zjawiska, a tym samym przekonujący efekt 

powrotu Chrystusa w ogóle by nie nastąpił. Zależałoby to więc znowu od tego, czy wierzyć kilku 

naocznym świadkom, czy Jego słowom, innymi słowy, sytuacja powtórzyłaby się jak prawie 2000 lat 

temu. 

W tym czasie Chrystus już raz żył w sposób widzialny wśród ludzi, a Jego nauczanie nie zostało 

uwierzone - z wyjątkiem niewielkiej mniejszości. A jeśli On byłby widoczny dla naszych fizycznych oczu 

jako istota ludzka pośród nas dzisiaj, byłby jeszcze mniej zauważony niż 2000 lat temu, ponieważ dzisiaj 

ludzie są zbyt zajęci walką o większy dobrobyt lub swoimi ciężkimi problemami z codziennym 

zaopatrzeniem w żywność, swoimi walkami o władzę, intrygami i wojnami. - A jednak ludzie Go zobaczą. 

Ci, którzy są obdarzeni duchowym wzrokiem, zobaczą Jezusa tak, jak widzieli Go uczniowie w czasie 

przemienienia na górze Tabor. Nie jako dowód Jego obecności - oni nie potrzebują takich dowodów - ale 

jako nagrodę za ich wiarę i duchowe przygotowanie. - Pozostali będą odczuwać w swoim wnętrzu 

obecność Chrystusa w Jego nowych objawieniach. Ich duch świadczy o nich prawdę Jego Słowa. - A 

jeszcze inni, większość, będą drżeć w całym swoim jestestwie, gdy przyjdą na nich bolesne nawiedzenia, 

które muszą nadejść. Wtedy ich sumienia uczyni to dla nich jasne, że jest to obiecany powrót Chrystusa w 

Jego nieubłaganej sprawiedliwości. To doświadczenie będzie o wiele trwalsze, niż gdyby ich fizyczne oczy 

ujrzały "Syna Człowieczego".  

W Ewangelii Łukasza po obietnicy Jezusa o Jego powrocie na ziemię następuje wskazówka: "A gdy te 

rzeczy zaczną się dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, bo bliskie jest wasze odkupienie" (Łk 21, 28). 

Wyrażenie "gdy się to zacznie dziać" wskazuje, że nie jest to nagłe "wydarzenie końca świata", ale proces, 

który trwa przez dłuższy czas, na który ludzie mają zwracać uwagę. Inna wskazówka Jezusa na temat Jego 

powrotu pokazuje, na czym polega ten proces: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie, czy sądzicie, że i na ziemi 

znajdzie wiarę? (Łuk. 18,8) Tego rodzaju pytanie wyraża negację i prowadzi do wniosku, że Jego powtórne 

przyjście dotyczy również głoszenia prawdy, Jego nauki o zbawieniu, i że ludzie znów będą mieli 

możliwość przyjęcia lub odrzucenia ze względu na swoją wolną wolę, a oni - przynajmniej jeśli chodzi o 

masy ludzkie i ich czołowych przedstawicieli kościoła, nauki i państwa - będą na początku tak samo 

niewierzący i odrzucający jak w czasach Jezusa. 

W przypowieści o ziarnku gorczycy (Łuk. 13,18), które symbolizuje narodziny królestwa Bożego na 

ziemi, Pan wskazuje na małość ziarnka, czyli początkowy mały efekt Jego słowa na świecie, które zostaje 

wrzucone do ogrodu, czyli zesłane z nieba na ziemię i staje się wielkim drzewem, które daje ochronę i 

cień wszystkim ptakom, czyli ludziom, a więc fundamentem królestwa Bożego na ziemi. Ten sam sens 

stopniowego wzrostu i przenikania Jego Słowa do świadomości ludzkości znajdujemy również w 

następującej przypowieści o zaczynie. 

Teraz pozostaje zbadać, co Apostoł Jan, ulubiony uczeń Jezusa, ma do powiedzenia na nasz temat, 

który, jak dowodzi jego relacja ewangeliczna, najgłębiej i najduchowiciej pojął i przekazał naukę swego 

Mistrza. Z nim Pan mówi w swoim pożegnalnym przemówieniu do swoich uczniów: "Jeśli mnie miłujecie, 
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zachowujcie moje przykazania". A Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami trwał 

na wieki; Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani nie zna. Ale wy go znacie, bo 

on trwa w was i będzie w was; nie zostawię was sierotami, przychodzę do was" (Jana 14:1518). 

Ze względu na znaczenie tej obietnicy dla swoich naśladowców, Jezus powraca do niej kilkakrotnie w 

swoim wielkim pożegnalnym przemówieniu: "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec mój pośle w 

moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (J 

14,26). Tutaj dowiadujemy się, że tym Pocieszycielem, czyli Duchem Prawdy, jest Święty Duch Boży, który 

"w imieniu" Chrystusa jest posyłany do wierzących na ziemi, aby ich wszystkiego nauczyć i przypomnieć 

im wszystkie nauki Jezusa. 

Po tym, jak Jezus ponownie włożył swoje przykazanie miłości do serc uczniów i przygotował ich na 

nadchodzące prześladowania, daje im pocieszające zapewnienie jako obietnicę po tych 

prześladowaniach: "A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od 

Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. I wy też będziecie świadczyć, bo byliście ze mną od początku" 

(J 15:26-27). "Ale powiadam wam prawdę, dobrze jest, abym ja poszedł (do Ojca). Bo jeśli Ja nie pójdę, 

Pocieszyciel nie przyjdzie do was, ale jeśli pójdę, poślę go do was" (J 16:7). Tak więc warunkiem 

wstępnym przyjścia Pocieszyciela jako Ducha Prawdy jest powrót Jezusa do Ojca. Oznacza to, że ten Duch 

Prawdy pochodzi od samego Chrystusa jako "Słowa" Boga, i że On pośle Go od tronu Ojca, w jedności z 

Nim, do swoich wiernych na ziemi. Był On bowiem wielkim świadkiem prawdy o Bogu, nawet jako 

człowiek, dlatego też wyznał przed Piłatem: "Jestem królem". Urodziłem się w tym celu, i przyszedł na 

świat, że powinienem świadczyć o prawdzie. Kto jest z prawdy, ten słucha głosu mego" (J 18,37). 

"Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz nie możecie ich znieść. Ale kiedy On, Duch 

Prawdy, przyjdzie, poprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, lecz to, co 

usłyszy, będzie mówił, a to, co ma przyjść, oznajmi wam. On mnie przemieni, bo weźmie to, co moje, i 

ogłosi to wam. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem: On weźmie z mojego i oznajmi 

wam" (J 16, 12-15). 

Powyższymi słowami Pan zwrócił uwagę Swoich uczniów na fakt, że oni nie są jeszcze w stanie znieść 

całej prawdy, którą On ma do przekazania od Ojca, jako Jego nosiciel objawienia. Dlatego odnosi ich 

ponownie do Jego nadchodzącego Słowa Objawienia jako Ducha Prawdy, który wprowadzi ich do 

wszystkich prawd. Będzie głosił jako "Słowo", tak jak na ziemi, tylko to, co otrzyma w jedności z Bogiem 

Ojcem jako Boską prawdę i mądrość od Niego, a co jednak nie jest niczym obcym, tylko przekazanym, lecz 

wypływa z Jego własnego ducha. W ten sposób "przemieni" On swoje życie i swoje nauczanie jako Syn 

Człowieczy Jezus, wnosząc do niego światło i jasność, ponieważ ten duch pociechy i prawdy jest Słowem 

samego jedynego Boskiego Ducha, dlatego jest On również "Duchem Świętym". 

Jak widzimy z poprzednich cytatów, Nowy Testament daje nam bogactwo odniesień i wyjaśnień na 

temat "drugiego Pocieszyciela", "Ducha Świętego", "Ducha Prawdy", którego Ojciec pośle swoim 

dzieciom po powrocie Jezusa do Ojca. Biblia podaje również, że stało się to wtedy, gdy Duch Święty został 

wylany na uczniów. Teraz często wśród wierzących panuje opinia, że dzięki temu obietnice zostały w 

pełni wypełnione i można je uznać za zakończone. Ale czy ten pogląd jest słuszny? - Musimy być 

świadomi, że wszystkie słowa Jezusa, a zwłaszcza Jego obietnice, nie tylko odnoszą się do obecnego czasu 

lub do przyszłości, która bezpośrednio po nim, ale że ich duchowe znaczenie jest również aktualne dla 

późniejszych czasów. Wylanie Ducha Świętego na uczniów Jezusa, na ich późniejszych współpracowników 

i współwyznawców, a następnie na kilku wybranych było - mimo swego wielkiego znaczenia - tylko 

skromnym początkiem, niejako zapowiedzią tego, co miało nastąpić. W tak zwanym wydarzeniu 

zielonoświątkowym tylko mały krąg został objęty, lecz doskonałe wypełnienie musi objąć cały naród 

izraelski, jak to już prorok Joel przepowiedział: "A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, i będą się 

śnić sny synom waszym i córkom waszym, a młodzieńcy wasi będą widzieć widzenia." (Joel 3:1) - To, co 

było wtedy przyszłością, jest obecne od 1866 roku. Duch prawdy jest teraz wśród nas. Jednak jakże 

niewielu jest już wewnętrznie gotowych i zdolnych do funkcjonowania w pełni w mocy Ducha Świętego, 

mimo że otrzymali tego Ducha Prawdy do siebie! "Te rzeczy mówiłem do was przez 'przysłowia' (w języku 
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figuratywnym). Ale nadchodzi czas, kiedy już nie będę mówił do was przez 'przysłowia', ale będę wam 

swobodnie głosić mojego Ojca" (J 16:25). W ten sposób Pan potwierdza, że Jego język jest językiem 

obrazowym, pełnym symboli i duchowych odpowiedników ziemsko-materialnych rzeczy i procesów do 

takich o duchowej naturze. Lecz nadejdzie czas - a może to być tylko czas Jego powrotu jako Ducha 

pociechy, prawdy i świętości - kiedy On bezbłędnie ogłosi Swego Ojca Swoim w ich ówczesnym bardziej 

rozwiniętym świecie języka i pojęć, tak, że łamigłówki umysłu co do prawdziwego znaczenia języka 

obrazowego raz na zawsze będą miały swój koniec. Zaniepokojeni chrześcijanie, którzy widzą w każdym 

duchowo naprzód objawienia wprowadzające w błąd, a chrześcijanie nazwy, którzy nie chcą być 

zakłócony w ich duchowej indolencji, będzie wskazywać na ostrzeżenia Jezusa przed fałszywymi 

Chrystusami i starają się powstrzymać ludzi z nim od przyjęcia tego nowego słowa Bożego. Powinni oni 

jednak być świadomi, że właśnie w czasie fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków, których było i 

nadal jest wystarczająco dużo, obiecany jest również "prawdziwy" Chrystus ze swoim nowym Słowem. 

Niezbadane lub uprzedzone odrzucenie wszystkiego, co jest nowe i nie pasuje do własnych idei i 

interesów, musi zatem nieuchronnie prowadzić do odrzucenia Chrystusa w Jego powtórnym przyjściu! 

Dlatego poważne napomnienie: Test wszystko, ale zachować to, co jest dobre. 

Jako wniosek do tego badania, przypomnijmy sobie list Chrystusa w Jego duchowego objawienia do 

apostoła Jana, który jest skierowany w jego brzmieniu do kościołów chrześcijańskich w Azji Mniejszej, ale 

który w swoim prawdziwym znaczeniu jest napomnienie do kościołów chrześcijańskich w siedmiu 

kolejnych epok rozwoju. Ostatnia epoka jest symbolizowana przez kościół w Laodycei, w którym możemy 

rozpoznać obecne organizacje kościelne typu chrześcijańskiego, zastygłe w kulcie. Pan sprawia, że mówi: 

"Znam twoje dzieła, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. O, żeby ci było zimno albo ciepło! A ponieważ 

jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z ust moich (Obj. 3:15 + 16) - jakże trafna charakterystyka 

dzisiejszego imienia i nawykowego chrześcijaństwa! "Mówisz: Jestem bogaty i jestem syty, i niczego mi 

nie potrzeba; a nie wiesz, że jesteś nędzny i nieszczęśliwy, i biedny, i ślepy, i ogołocony. Radzę ci, abyś 

kupił u mnie złoto rafinowane ogniem, abyś był bogaty; i szaty białe, abyś był przyodziany, a wstyd 

nagości twojej nie był odsłonięty; i namaść oczy twoje oczyma, abyś widział." (Obj. 3:17, 18) - 

Chrześcijanie myślą, że mają już wszystko i nie potrzebują dalszego objawienia Chrystusa. Ale w Jego 

oczach oni stoją duchowo nędzny, nieszczęśliwy, ślepy i nagi, dlatego radzi im, aby kupić od Niego złote i 

białe szaty niezafałszowane, boskie prawdy zbawienia. 

Powinni również natrzeć maścią swoje oczy, które są ślepe na prawdę. - "Kogo miłuję, tego karzę i 

karcę. Bądźcie więc pilni i pokutujcie" (Obj. 3:19). Pomimo ciężkiej nagany, Pan nie odrzuca swoich dzieci. 

On kocha je, zwłaszcza w wielkich próbach i nawiedzeniach, które przyszły na ludzi i mają dopiero 

nadejść, bo one mają nas doprowadzić do pokuty i odnowy. 

"Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wejdę do niego i będę z nim 

wieczerzał, a on ze mną." (Obj. 3, 20) - On nie otwiera drzwi, ani nie zmusza swoich dzieci. Ale ci, którzy 

słuchają Jego głosu, który jest słyszany na nowo, i otwierają drzwi swoich serc, doświadczają najściślejszej 

łączności z ducha ze swoim Panem. 

Staraliśmy się pomóc krytycznym wątpiącym - ale dobrej woli - w zrozumieniu powrotu Chrystusa. 

Zauważyliśmy w powyższym, że On nie powróci w środku spektakularnego wydarzenia niebieskiego, ani 

też nie powróci w sposób fizycznie widoczny. Ponadto, zdaliśmy sobie sprawę, że wielkie tłumy nie 

zauważyć jego powrót, ponieważ On przychodzi jak złodziej w nocy: niespodziewanie i cicho przez 

duchowe środki. Dlatego Jego napomnienie: czuwajcie i módlcie się, abyście nie pozwolili zmarnować 

tego znaczącego i ważnego czasu. Nie bądźcie jak pięć głupich dziewic z przypowieści, które pozwoliły, 

aby oliwa dająca światło w ich lampach - symbol wiary, miłości i nadziei - wyschła i dlatego nie mogły 

spotkać się z oblubieńcem przychodzącym w duchowych ciemnościach o północy w radosnym uznaniu i w 

końcu przybyły za późno na wesele. 

II Trzy czasy i siedem pieczęci 
Po ich duchowym stworzeniu duża część dzieci Bożych odeszła od swego Stwórcy przez nadużycie 

wolnej woli w nieposłuszeństwie. W ten sposób skazali się na wieczne oddalenie od Boga, czyli na śmierć. 
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Ale Bóg w swojej ogromnej miłości umożliwił swoim dzieciom powrót do ich duchowego domu. Ale droga 

była bardzo długa, trudna i bolesna. Dlatego nie pozostawił ich samych sobie, ale objawił im potężną 

naukę, z pomocą której krok po kroku mogli odzyskać utracony duchowy raj. Plan nauczania i 

wychowania został podzielony na trzy wielkie epoki, które z kolei dzielą się na siedem etapów rozwoju, 

odpowiadających siedmiu pieczęciom Księgi Życia w Apokalipsie św. Jana. 

Trzy razy 
Pierwszy raz. 

Na początku Pierwszej Ery Bóg wciąż mógł komunikować się duchowo ze swoimi dziećmi poprzez 

niektórych wybranych. Słyszeli Jego duchowy głos prowadzący ich. Ale kiedy ten związek został utracony 

w wyniku rosnącego materializmu Jego dzieci, Bóg szukał pośrednika. Wyposażył człowieka, przez 

którego mógł komunikować się ze swoim ludem. Mojżesz był wybranym narzędziem, przez które ogłosił 

Dziesięć Przykazań, które miały stanowić wytyczne dla życia, najpierw dla narodu izraelskiego, a później 

dla całego świata. Mojżesz, z dziesięcioma przykazaniami i szczegółowymi instrukcjami, symbolizuje 

Pierwszy Raz, kiedy Bóg objawił się swoim dzieciom jako Stwórca, jedyny Bóg, w swojej nieubłaganej 

sprawiedliwości (Bóg Ojciec w Trójcy Świętej). 

  

Po raz drugi. 
Kiedy czas się wypełnił, Bóg posłał swego jednorodzonego Syna. Duch Boży stał się człowiekiem w 

Jezusie i mieszkał wśród ludzi. W Swoich naukach objawił Boską miłość, a Swoim życiem i ofiarniczą 

śmiercią dał ludzkości doskonały przykład; dlatego był Boskim Mistrzem, który wypełnił Dziesięć 

Przykazań Pierwszej Ery przez miłość, która znalazła swój najwyższy wyraz na krzyżu, gdy ofiarował się za 

ludzkość. Jezus symbolizuje Drugą Erę (Bóg Syn Trójcy Świętej). 

Trzeci raz. 
Jezus nie mógł objawić wszystkiego w czasie swojego pobytu na ziemi, ponieważ ludzkość nie była 

jeszcze na to gotowa. Ale On zapowiedział, że Ojciec pośle Pocieszyciela, Ducha Świętego. Ten Trzeci Czas 

został zapoczątkowany przez Eliasza, którego Duch oświecił wyznaczone przez Boga narzędzie. Był to 

prosty człowiek o imieniu Roque Rojas; on, podobnie jak Jan Chrzciciel, był zwiastunem dla Bożego Ducha 

Świętego, Ducha Prawdy, aby objawił się wśród ludzi. W 1866 roku Duch Eliasza ogłosił przez swojego 

Pośrednika Słowa: "Ja jestem Eliasz, Prorok Pierwszej Ery, tej z Przemienienia na Górze Tabor; 

przygotujcie się...". Ci słuchacze, którzy mieli dar duchowego widzenia, widzieli Jezusa, Mojżesza i Eliasza, 

tak jak uczniowie doświadczyli tego w czasie przemienienia Jezusa na górze Tabor. Jest to potwierdzenie 

trzech wielkich er i tego, że Eliasz symbolizuje Trzecią Erę, w której komunikuje się Duch Prawdy, czyli 

Drugie Przyjście Chrystusa w Duchu (Bóg Duch Święty Trójca Święta). 

Bóg dostarcza swoich objawień w doskonałej kolejności: Nauka o miłości została nam dana przez 

Jezusa (Drugi Raz) po tym, jak już mieliśmy wystarczającą wiedzę o sprawiedliwości Bożej (Pierwszy Raz). I 

tak będziemy mogli przyjąć nauki prawdy i mądrości w takim stopniu, w jakim wypełnimy nauki miłości 

(Trzeci Czas). 

Siedem pieczęci 
Księga życia" znana z Objawienia Jana z siedmioma pieczęciami zawiera historię ludzkości 

przewidzianą przez Boga. Jest on podzielony na siedem głównych rozdziałów, z których każdy ma 

specjalną pieczęć. Pieczęcie te zostały rozwiązane przez Chrystusa, aby światło zawarte w danym 

rozdziale Księgi Życia, wola i plan wychowawczy Boga, mogły działać i być realizowane w świecie ludzi. W 

ten sposób główna doktryna danego duchowego etapu rozwoju ludzkości jest przedstawiona w 

symbolicznym wydarzeniu przez jednego z wybranych przez Boga, jako przewodnika i wzór tej epoki i 
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wszystkich późniejszych czasów. - Od początku Trzeciej Ery "Księga Życia" jest otwierana przy szóstej 

pieczęci. 

Pierwsza pieczęć: Ofiara 
Pan mówi nam w swoim nowym Słowie: "Pierwszy z tych etapów duchowego rozwoju w świecie jest 

symbolizowany przez Abla, pierwszego sługę Ojca, który złożył Bogu swoją ofiarę przebłagalną. On jest 

symbolem ofiary. Zazdrość powstała przeciwko niemu". (U. 161, 54) 

Z 4 rozdziału Księgi Rodzaju wiemy, że Kain i Abel złożyli Bogu ofiarę całopalną. Że od Abla Bóg 

spojrzał na łaskawie, bo to było dane z niewinnym i czystym sercem. Ale to z Kaina Bóg odrzucił, 

ponieważ Kain nie był czystego serca. To bardzo rozgniewało Kaina, a z zazdrości i nienawiści zabił 

swojego brata Abla. Głęboki sens tej biblijnej narracji polega jednak na tym, że Abel - oprócz materialnej 

ofiary całopalnej - złożył Bogu także duchową ofiarę ze swoich ziemskich ludzkich namiętności. Dlatego 

jego serce było niewinne i czyste. To oczyszczenie jego istoty jest więc symbolem ofiary. Podsumowując, 

możemy powiedzieć, że Pierwsza Pieczęć oznacza, że mamy poświęcić nasze grzeszne namiętności, że 

duch dominuje nad materią i że w ten sposób osiągamy duchową łączność z naszym Ojcem Niebieskim. 

Druga pieczęć: Wiara 
Symbolizuje ją Noe. Ludzie nie posłuchali nauki pierwszej pieczęci, lecz nadużywając swej wolnej woli, 

pozwolili, by rządziły nimi złe namiętności materializmu. W Księdze Rodzaju 6:3 ff czytamy: "Potem rzekł 

Pan: Już nie będzie karał ludzi Duch mój, bo są ciałem. Dam im jeszcze sto dwadzieścia lat. . A gdy Pan 

zobaczył, że niegodziwość ludzi jest wielka na ziemi i że wszystkie myśli i czyny ich serc są złe na wieki. 

...powiedział: Zgładzę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem... . Ale Noe znalazł łaskę w oczach 

Pana... . Noe był bogobojnym człowiekiem i bez winy, i żył bogobojnym życiem w swoich dniach. . . " 

Ludzie wzgardzili ostrzeżeniem Boga i nie uwierzyli w termin wyznaczony dla nich, aby poprawić swoje 

drogi. Tylko jeden wierzył: Noe. Pan wybrał go jako swój instrument, aby zacząć od nowa z nową 

ludzkością po potopie. - Potrzeba było silnej wiary, aby wykonać wszystkie Boże zarządzenia, które w 

tamtych czasach były dość niezwykłe i dlatego były wyśmiewane przez ludzi. Ale Noe zaufał swojemu 

Bogu i postąpił tak, jak mu polecono. Wiara była arką ratunkową dla Noego nie tylko dosłownie, ale i 

duchowo, a do dziś wiara jest siłą ratunkową dla każdego wierzącego. Nie jest też przypadkiem, że 

Abraham, drugi wielki bohater wiary, żył właśnie w czasie Drugiej Pieczęci. 

Trzecia pieczęć: Siła duchowa 
Symbolizuje ją Jakub. Bóg dał Jakubowi duchowe imię "Izrael", co oznacza "silny". Jakub lub Izrael 

napotkał w swoim życiu wiele przeciwności i niebezpieczeństw, z którymi Bóg go testował, ale które był w 

stanie przezwyciężyć dzięki duchowej sile, która w nim była. Stał się dla ludu symbolem duchowej siły, 

którą musimy zdobyć, aby móc cierpliwie i z poddaniem znosić próby, które Bóg nam zsyła. Dzięki 

wspomnianej jakości duchowej Bóg wybrał go na protoplastę ludu Izraela, w ten sposób, że z jego 12 

synów powstało 12 plemion. Jehowa mógł też za jego pośrednictwem dokonać wielkiego duchowego 

objawienia.  

Ze Starego Testamentu znamy historię znaną jako "drabina do nieba" (Rdz 28,10 nn.): Jakub ujrzał we 

śnie drabinę stojącą na ziemi i sięgającą aż do nieba, po której wchodzili i schodzili aniołowie Boży. Na 

szczycie drabiny stał Pan. W symbolicznym obrazie Bóg pokazywał w ten sposób rozwój ducha. Nasz duch 

musi stać się bardziej dojrzały i czysty, abyśmy mogli wznosić się krok po kroku. Możemy ocenić, że nie 

jest możliwe dla naszego ducha osiągnięcie czystości koniecznej do wspinania się po drabinie, dopóki nie 

znajdziemy się z Bogiem w jednym ludzkim życiu, przy pierwszej próbie, że tak powiemy. Potrzeba wielu 

prób, wielu inkantacji, aby za każdym razem przejść o kilka stopni w górę, zgodnie z dojrzałością, jaką 

osiągnął nasz duch. Czyniąc to, Pan napomina nas, abyśmy nie stali w miejscu na drabinie, tj. abyśmy 

stale postępowali w naszym duchowym rozwoju, ponieważ w przeciwnym razie przeszkadzamy tym, 
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którzy przyjdą po nas w ich duchowym rozwoju. - Aniołowie Boży zstępujący po drabinie są 

zaawansowanymi duchami światłości, które Pan zsyła na dół, aby pomagały wstępującym. Tutaj znowu 

jest wyrażone, że Bóg nie zostawia nas samych w drodze do domu do Niego, ale oferuje nam swoją 

pomoc.  

Drogą do osiągnięcia jakości Trzeciej Pieczęci jest słuchanie nauk dwóch poprzednich: tylko przez 

poświęcenie niższych namiętności i niezachwianą wiarę Bóg może sprawić, że iskra ducha, która w nas 

żyje, stanie się wielką siłą. 

 

Czwarta pieczęć Prawo 
Symbolizuje ją Mojżesz. Bóg wybrał go, aby wyzwolił naród izraelski z niewoli egipskiej, a przez niego 

dał ludziom Dziesięć Przykazań i wiele dekretów, dzięki którym wola Boża stała się znana ludzkości. 

Dziesięć przykazań stało się podstawą wszystkich ludzkich praw i gdyby były one wiernie przestrzegane, 

ludzkość obrałaby dobrą drogę: drogę prawdziwego uwielbienia Boga, sprawiedliwości, porządku i 

szacunku dla bliźniego. Ale nieprzestrzeganie prawa Bożego, czyli nieposłuszeństwo człowieka wobec woli 

Bożej, doprowadziło ludzkość na skraj przepaści. 

Piąta pieczęć: Miłość 
Jest ona reprezentowana przez Jezusa. W Nim Bóg stał się człowiekiem z miłości do nas. Jego życie 

było doskonałym przykładem, a Jego nauczanie pojedynczą gloryfikacją miłości, która znalazła swoje 

najwyższe spełnienie, gdy oddał za nas swoje życie. Dlatego mógł On podsumować swoje nauczanie 

słowami: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem, abyście i 

wy się wzajemnie miłowali" (J 13,34). I rzeczywiście, w tym nowym przykazaniu miłości zawarte jest całe 

prawo. Jego przestrzeganie do ostatniego skutku przyniesie duchowe Królestwo Boże na tej ziemi. W 

zaświatach już tak jest, ponieważ miłość jest warunkiem wstępnym i fundamentem duchowego 

królestwa. 

  

Szósta pieczęć: Mądrość 
Szósta pieczęć jest symbolizowana przez Eliasza, proroka i wielkiego wojownika w Starym 

Testamencie, który po zakończeniu swojej misji udał się do nieba w rydwanie ognia (2 Krl 2:11). Przez to 

obrazowe przedstawienie pokazane jest, że duch Eliasza jest napełnionym światłem wojownikiem Bożym. 

Ten cherubin 

Według świadectwa Jezusa, Duch Święty wcielił się również w Jana Chrzciciela (Mt 11, 7-14), który 

przygotował serca, aby Jezus mógł w nich złożyć swoją naukę. On także utorował drogę Panu w naszych 

czasach podczas Jego duchowego powrotu i jako potężny książę anielski przekazuje wszystkim duchom i 

światom światło Ducha Świętego, Boską Mądrość, która wypływa z otwartej Szóstej Pieczęci, czyli 

Rozdziału Księgi Życia, której nauki i objawienia Pan sam podał do wiadomości przez wybrane narzędzia 

aż do roku 1950. Ale czas szóstej pieczęci nie skończył się na tym. Światło szóstej pieczęci będzie nadal 

świecić na ludzkość, dopóki nie uznają oni objawień Chrystusa w Jego powtórnym przyjściu i nie 

uduchowią się. Wizytacje odbywające się w tym samym czasie będą wspomagać ten rozwój, aby duchy 

mogły przyjąć prawdę i mądrość Bożą. W ten sposób ludzkość będzie przygotowana na Siódmą Pieczęć. 

Siódma pieczęć: Zakończenie 
Wraz z siódmą pieczęcią dzieło odkupienia zostało zakończone, tak jak siódmego dnia - mówiąc 

obrazowo - zakończyło się dzieło stworzenia. Duch przebył długą i bolesną drogę i znów jest w 

najściślejszej komunii ze swoim Ojcem od Ducha do Ducha. Nieposłuszny syn wraca do domu Ojca, 

pokonał siebie i świat. - Symbolem Siódmej Pieczęci jest sam Ojciec Niebieski, który będzie ostatecznie 

osiągniętym celem tej trudnej drogi rozwoju i oczyszczenia duchów. Siódma pieczęć nie została jeszcze 

otwarta. Być może już teraz jednemu czy drugiemu duchowi, dzięki jego duchowej dojrzałości, dane jest 



 

14 

doświadczyć małej zapowiedzi tego, co przyniesie Siódma Pieczęć. Ale dla całego Izraela i całej ludzkości 

będą musiały przychodzić i odchodzić pokolenia, będzie musiało upłynąć wiele lat prób, wiele łez będzie 

musiało oczyścić serca, aż nadejdzie dla wszystkich najwspanialszy czas: czas stałej społeczności z Ojcem. 

  

III. naród izraelski 
  

W naukach Pan często mówi o "narodzie izraelskim", "moim narodzie" lub po prostu "ludzie". Nie 

odnosi się to w żaden sposób do narodu meksykańskiego, pośród którego odbywały się te wiece. Czy 

oznacza to państwo Izrael? - Nie. - Aby uniknąć błędów, oto krótkie wyjaśnienie o pochodzeniu nazwy 

"Izrael" i o tym, do kogo w objawieniach mówi się "naród izraelski". 

Badacze Biblii znają opowiadanie ze Starego Testamentu, według którego Jakub, w trudnej sytuacji 

życiowej, zmagał się w nocy z "mężczyzną" aż do świtu. "Człowiek" nie mógł go pokonać i w końcu 

powiedział: "Nie będziesz się już nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i uległeś". I 

Bóg odnowił Jakubowi swoją obietnicę: "Nasienie twoje będzie jako proch ziemi, a ty będziesz 

rozprzestrzeniony ku wieczorowi i ku porankowi, i ku północy, i ku południowi; i przez ciebie i przez twoje 

nasienie będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi" - Izrael jest duchowym imieniem i oznacza 

"mocny". Miała to być silna, duchowa wspólnota obejmująca wszystkich ludzi, liczny, silny naród izraelski. 

I Bóg dał Ziemię Obiecaną ludziom, aby żyli w niej w pokoju i aby mieli duchowe 

Aby móc pogłębiać więź z Nim. Jednakże został do niej dołączony warunek, zgodnie z paktem 

zawartym z Bogiem, że powinna ona głosić prawdziwy kult jedynego Boga i prawdę Jego nauki wszystkim 

ludom ziemi, a więc być ludem kapłańskim. 

Stary Testament daje żywy obraz rozwoju narodu izraelskiego na przestrzeni wieków. Wkrótce 

uwidocznił się w nim podział: z jednej strony mała grupa, którą nazwiemy Izraelem duchowym, ponieważ 

utrzymywała duchowy kontakt z Bogiem i z której wywodzili się mądrzy przywódcy ludu i wielcy prorocy. 

Z drugiej strony, większość, którą nazwiemy Materialistycznym Izraelem, ponieważ oni używali Boskich 

błogosławieństw wielkiej mądrości, wytrwałości i energii wyłącznie do zdobycia władzy i bogactwa. To 

nieposłuszeństwo do przymierza zawartego z Bogiem często przyniósł poważne próby na lud Izraela, 

które były ich własne winy, dla ich bogactwa, władzy i dumy praktycznie wyzwał sąsiednich narodów do 

wojny przeciwko nim. W ucisku i niepokoju ludzie wołali do swego Boga, ale pokuta trwała tylko do czasu, 

gdy odzyskali wolność i przyszedł do bogactwa. 

Podczas wielu prób mniejszość duchowego Izraela żyła niezauważona, ale pełna wiary i nadziei w 

Mesjasza. Dlatego mógł stać się człowiekiem pośród nich w Jezusie, aby jeszcze raz zwrócić uwagę swego 

ludu na Jego duchową misję wśród narodów i przygotować ich do niej. Duchowy Izrael podążał za Nim i 

był szczęśliwy, gdy słyszał Jego Słowo. Większość, materialistyczny Izrael, prawie w ogóle nie zwracała na 

Niego uwagi, a oficjalny Kościół stanowczo Go odrzucił. Oczekiwało silnego człowieka, potężnego 

wojownika, który złamie panowanie Rzymian i wzbudzi ziemski, chwalebny i niezwyciężony Izrael. Ale 

Mesjasz był pokorny i wyznał: "Królestwo moje nie jest z tego świata". Tak wielkie było ich rozczarowanie 

wtedy, że potępili Go jako agitatora i bluźniercę i kazali Go ukrzyżować. - W ten sposób miało miejsce 

wydarzenie o ogromnym znaczeniu: widoczny rozdział pomiędzy duchowym i materialistycznym 

Izraelem.  

Duchowy Izrael zgromadził się wokół apostołów, a w małej rzeszy wkrótce dojrzała wiedza, którą 

apostoł Piotr zawarł w słowach: "Teraz pojmuję z prawdą, że Bóg nie zważa na osobę, ale we wszystkich 

rodzajach ludzi ten, kto się Go boi i czyni dobrze, jest Mu przyjemny." - Tak więc nie tylko Żydzi należą do 

Izraela duchowego, ale ze wszystkich religii i narodów ci, którzy wierzą i postępują według słów 

Chrystusa; ponieważ jest to społeczność duchowa, a więc nie związana z narodami. 

Materialistyczny Izrael, w swym fanatycznym wysiłku odrzucenia rzymskiego panowania, poniósł 

dotkliwą klęskę wojenną i po zniszczeniu Jerozolimy w 70 r. n.e. przestał być narodem, a Żydzi zostali 

rozproszeni po całym świecie. Straszny sąd materialistyczny Izrael spowodował sam przez swoje 

nieposłuszeństwo wobec Boskich praw i przez odrzucenie Mesjasza. Nieubłaganie proroctwo Jezusa 
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wypełniło się na widok wspaniałej świątyni w Jerozolimie: "Zaprawdę powiadam wam: Nie pozostanie tu 

kamień na kamieniu, który by nie był zbity." I znowu: "Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i 

kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani; ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kwoka 

gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście! Oto dom twój zostanie ci opuszczony". - W ciągu 

następnych stuleci wszędzie była to mniejszość, która nie była mile widziana i doznawała ucisku, 

upokorzeń i trudności. 

Ale teraz, prawie 2.000 lat po tych strasznych wydarzeniach i wynikającym z nich widocznym podziale 

na duchowy i materialistyczny Izrael, znów dokonuje się zmiana o niewyobrażalnym znaczeniu. Duchowy 

Izrael, który jako ledwie zauważalna mniejszość wśród narodów ziemi był słabą, mało wpływową grupą, 

jest budzony i gromadzony razem. Chrystus w swoim duchowym powrocie przemawia do "Izraela według 

Ducha". Teraz jednoczy wszystkie "rozproszone plemiona Izraela", aby wyposażyć jego ducha i wysłać go 

do walki, aż osiągnie zbawienie i uduchowienie rodzaju ludzkiego. Nauką do tego są nowe objawienia 

Chrystusa zebrane w 12 tomach "Księgi Prawdziwego Życia". 

Po drugiej stronie mamy materialistyczny Izrael. Długa i bolesna była jego pielgrzymka, odkąd wyrzucił 

ze swego łona Tego, który ofiarował mu swoje Królestwo jako nowe dziedzictwo. Ale czasy najcięższego 

ucisku minęły; stał się bogaty, a dzięki pieniądzom wywiera wielki wpływ. Wzrosła w siłę i dumę, a 

nacjonalistyczny odłam znów osiadł jako naród, obudziły się stare tradycje religijne. Uważa, że wypełnia 

prawa Jehowy i Mojżesza, ale w rzeczywistości nadal czci złotego cielca. Jest daleki od zrozumienia i 

wypełnienia swojej duchowej misji. Nie może to być brane jako jednostronny zarzut wobec Żydów lub 

narodu izraelskiego; wszystkie narody ziemi - może z wyjątkiem małych mniejszości - zmaterializowały się 

i "tańczą wokół złotego cielca". - Jeśli w tym wyjaśnieniu wspomina się szczególnie o Izraelu 

materialistycznym, to dlatego, że traktat ten zajmuje się Izraelem duchowym i materialistycznym, i 

stwierdza, że ten ostatni nie wypełnia jeszcze swego zadania wyznaczonego przez Boga, jakim jest bycie 

ludem kapłańskim pośród narodów ziemi. Mimowolnie zadajemy sobie pytanie: co będzie dalej? - Nie 

wolno nam zapominać, że Bóg złożył wielkie obietnice narodowi izraelskiemu i nigdy ich nie złamie. 

Czyniąc to musimy być jednak również świadomi, że obietnice błogosławieństwa, jakie Bóg uczynił 

Jakubowi odnośnie jego potomstwa, dotyczą ducha, tak jak już późniejsze imię Jakuba, mianowicie Izrael, 

jest imieniem duchowym. Błędem jest myśleć, że obietnice te odnoszą się do materii, to jest do plemienia 

ludu, lub do obecnego stanu Izraela. Gdyby tak było, wówczas prorocy i posłańcy Boga ciągle by w nim 

powstawali. - Ale nadejdzie czas, kiedy Izrael, który teraz jest jeszcze materialistyczny, zjednoczy się z 

Izraelem duchowym i ci dwaj znów będą tworzyć jedność, jeden naród izraelski. Ale kiedy to nastąpi? - 

Gdy materialistyczny Izrael wyrzeknie się pieniędzy, władzy i pychy, a uzna nowe objawienia Pana - co 

będzie możliwe zapewne dopiero po kolejnym najsurowszym nawiedzeniu - i ze łzami bólu zawoła: Jezus 

był Mesjaszem, a Chrystus jest także dla nas "drogą, prawdą i życiem".  



 

16 

Instrukcja 1  
1 Na początku czasów Ja, jako Ojciec, nakazałem człowiekowi czynić dobro. Lecz ludzie odwrócili się 

od Boskich przykazań i popadli w bałwochwalstwo, i popełnili obrzydliwe czyny przeciwko mnie. Silni 
zwyciężyli, słabi zostali pokonani, a mężczyzna wziął kobietę za swoją niewolnicę. Dlatego konieczne 
stało się nadanie Mojżeszowi dziesięciu przykazań Prawa na górze Synaj. Prawo to zawierało 
przykazania, które miały rządzić narodem izraelskim. Z nimi należało mu powiedzieć: Ktokolwiek 
zabije, poniesie taki sam wyrok. Kto kradnie, powinien oddać bratu swemu. Kto czyni zło, zapłaci oko 
za oko i ząb za ząb. 

2 Zbliżała się Druga Era, a ja przyszedłem zamieszkać wśród was w Jezusie, mówiąc wam w Moim 
Słowie: "Jeśli ktoś zostanie uderzony w prawy policzek, niech nadstawi i lewy. Przebacz swoim 
wrogom". A w Trzecim Czasie, w którym się znajdujecie, przyszedłem wam powiedzieć: co byście 
zrobili, gdyby morderca waszego ojca, prześladowany przez ludzką sprawiedliwość, zapukał do 
waszych drzwi i prosił o pomoc? - Daj mu schronienie. Jeśli będziecie postępować w ten sposób, 
udowodnicie, że osiągnęliście duchowy rozwój, który pozwoli wam wypełnić Boskie Prawo waszego 
Ojca Niebieskiego, które nakazuje wam: Miłujcie się wzajemnie, ożywiajcie duchy umarłe do życia w 
łasce, bo każdy duch stanie się cały. 

3 Dziś przychodzę przemówić do waszego ducha i objawić wam zawartość Siedmiu Pieczęci, księgi 
waszej historii, proroctw, objawień i sprawiedliwości. 

4 To ja przyszedłem powiedzieć wam, że żyjecie teraz w czasie, który należy do Szóstej Pieczęci. 
5 Rok 1866 wyznacza początek tego czasu światła. Posłałem Eliasza, aby uchylił zasłonę tajemnicy i 

zainaugurował czas Mojego objawienia się jako Duch Święty wśród ludzkości. Eliasz oświecił człowieka 
wyznaczonego przeze mnie, aby mógł być zwiastunem. To właśnie ten wybrany, nazwiskiem Roque 
Rojas, usłyszał z ducha na ducha głos Proroka, który nakazał mu w Moje Imię zwołać i zgromadzić 
swoich braci*, ponieważ Boskie Objawienie było gotowe, aby rozświetlić losy ludzkości. Roque Rojas, 
łagodny i pokorny jak baranek, był posłuszny duchowemu głosowi i odpowiedział: "Bądź wola mojego 
Pana dla mnie".  
Zob. uwaga 1 w załączniku. 

6 Roque Rojas zgromadził grupę mężczyzn i kobiet pełnych wiary i dobrej woli i tam, na łonie 
pierwszych zgromadzeń, Eliasz objawił się poprzez umysł posłańca, mówiąc: "Ja jestem prorok Eliasz, 
ten z Przemienienia na górze Tabor." Pierwszych nauk udzielił swoim pierwszym uczniom, 
jednocześnie zapowiadając im wiek uduchowienia i prorokując, że wkrótce promień Boskiego Mistrza 
przyjdzie, by przekazać Siebie Swemu ludowi. 

7 Pewnego dnia, gdy skromne miejsce zgromadzeń Roque Rojasa było pełne zwolenników, którzy 
wierzyli w słowa tego człowieka, Eliasz zstąpił, aby oświecić umysł swego rzecznika i zainspirowany 
przeze mnie namaścił siedmiu z tych wierzących, aby reprezentowali lub symbolizowali siedem 
pieczęci. 

8 Później, gdy nadszedł obiecany moment Mojego objawienia się, stwierdziłam, że z tych siedmiu 
wybranych tylko jedna czuwała w oczekiwaniu na przyjście czystego Oblubieńca, a tym sercem była 
Damiana Oviedo, dziewica, której umysł jako pierwszy otrzymał światło Boskiego Promienia jako 
nagrodę za jej wytrwałość i przygotowanie. 

9 Damiana Oviedo reprezentowała szóstą pieczęć. Był to kolejny dowód na to, że światło szóstej 
pieczęci jest tym, które oświetla tę epokę. 

10 W Drugiej Erze odnalazłem kobiece łono, matczyne łono, a w obecnej Erze spoczywam w czystym 
i niewinnym sercu Damiany Oviedo. Jej dziewicze łono było jak matka dla ludu Izraela, a przez jej 
pośrednictwo przygotowałem przywódców*, "głosicieli" i "robotników "**. Kazałem jej stanąć na 
progu starości i powiedziałem jej: Ty, któraś się wzniosła jako źródło miłości i zapaliłaś pochodnię 
wiary w sercach, spocznij teraz. 
* Liderzy wspólnot 

** W oparciu o przypowieść Jezusa o "robotnikach w winnicy 
11 Prosiła Mnie, abym pozwolił jej przyjść w duchu do pracy, ponieważ z gorliwością czuwała nad 

Moim Prawem i nie chciała, aby zostało ono zbezczeszczone; i Ja jej to umożliwiłem. 
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12 Równocześnie dałem jej inne zadanie, mówiąc do niej: Damianie, nie jest Moją wolą, aby wody 
mętne mieszały się z kryształowymi. Bądźcie po prawicy liderów, aby pochodnia wiary wzrastała w 
nich codziennie. Rozkoszuj się i odświeżaj się w tych ludziach z miejsca, w którym jesteś. Oto rzesze, 
które cie kochaja i które mnie znaja. Oni podazaja droga, która dla nich pozostawiles. Oto pochodnia 
wciąż płonie. Mistrz powiedział: kto sieje miłość, ten zbiera miłość; kto sieje światło, zbiera światło. Ty 
walczyłeś, aby przygotować umysły głosicieli* i oczyścić drogi Moich wybranych; oto jest twoje 
nasienie. 
jako instytucja pośrednicząca 

13 Zaprawdę powiadam wam, ludzie: Damiana jest czystą dziewicą, która przyszła w Trzeciej Erze 
jako przedstawicielka Maryi, aby obdarzyć was czułością i pieszczotą. Błogosławione są dziewice, które 
idą tą drogą, bo obsypię je Moją łaską. I jest Moim Boskim pragnieniem, aby was wszystkich, którzy 
jesteście Moimi dziećmi, przemienić w Moich uczniów, ponieważ zbliża się moment Mojego odejścia i 
chcę was zostawić jako mistrzów wśród ludzkości. 

14 Idźcie pewnym krokiem, abyście mogli osiągnąć cel waszej drogi i być silni na ziemi przez waszą 
pokorę i uczynność. 

15 Materialistyczni ludzie tego wieku również mnie wzywali. Mój głos znalazł w nich duchowy 
oddźwięk, a Mistrz dał pokój w obfitości; tylko, choć jestem z nimi, nie chcieli mnie przyjąć i chcieli siać 
ziarno inaczej. 

16 W tej chwili przyjmuję was i daję wam Moją Istotę i Moje Światło, na które tak bardzo czekaliście. 
Nie potępiajcie waszych braci, którzy zeszli z drogi prawdy, bo nie wiecie, czy jutro i wy nie zbłądzicie 
na inne ścieżki. Chronię was przed błądzeniem i daję wam mleko i miód. 

17 Dziś przychodzę, aby opowiedzieć wam raz jeszcze Moje słowo, aby przypomnieć wam nauki z 
przeszłości. Ale ja nie przychodzę, aby przypomnieć wam o Komunii Świętej w formie, w jakiej Jezus 
symbolizował ją w Drugiej Erze za pomocą chleba i wina z ziemi. Minął już czas, kiedy ofiarowano wam 
chleb materialny jako substytut Mojego Słowa. Dzisiaj Moje Słowo jest chlebem, a jego Boskie 
znaczenie jest świętym winem, które ofiaruję wam duchowo w każdej chwili. 

18 Zbliżcie się, zbliżcie się, taka jest Moja Wola. Daj prawdę temu, który żywi się szczątkami. 
Przyprowadźcie do Mnie niewierzących i niech zniknie niezgoda i rozłam, aby Chleb Życia Wiecznego 
dotarł do wszystkich Moich dzieci, bo Moja Miłość przyszła wam na ratunek, gdy byliście bliscy 
upadku. Jak lina ratunkowa w czasie burzy, Mój Duch, pełen miłosierdzia, ratuje cię. 

19 Ilekroć wydawało ci się, że jesteś opuszczona w godzinie próby, pozwalałem ci odczuć Moją 
obecność, aby wzmocnić twoją wiarę. 

20 Wtedy zamilkły twoje usta, gotowe już do bluźnierstwa, czyniąc Mi wyrzuty: "Panie, dlaczego 
pozwalasz, aby krzywdzili Mnie moi bracia, skoro mówisz, że jestem Twoim Wybrańcem?". 

21 O małe dzieci, które jeszcze nie postanowiły być Moimi uczniami, choć powiedziałem: 
Błogosławiony, który doznaje utrapienia i okazuje się mocny w próbie, przebaczając swemu bratu i 
błogosławiąc Moje imię; albowiem z jego istoty wyjdzie światło, które nawróci na Moją naukę nawet 
tego, który się jej zaparł. 

22 Każdy dobry uczynek znajduje swoją nagrodę, która nie jest odbierana na ziemi, ale w zaświatach. 
Ale jak wielu chciałoby cieszyć się tą błogością tu na ziemi, nie wiedząc, że ten, kto nie robi nic dla 
swego życia duchowego, będzie bez zasługi, gdy wejdzie do niego, a jego pokuta będzie wtedy wielka. 

23 Stopniowo Moja nauka sprawi, że ludzie zrozumieją istotę lub znaczenie życia; wtedy ten krótki 
kurs na ziemi zostanie wykorzystany dla dobra ducha. Tylko w tym celu jest konieczne, abyście sobie 
nawzajem przebaczali, aby światło i pokój zajaśniały wśród ludzi. 

24 Ale jeśli nawet wy, Moi uczniowie, nie dacie przykładu tych cnót w tym czasie, w kim ludzkość 
może jeszcze pokładać nadzieję? 

25 Bądź świadomy, że to jest to, co mówi do ciebie, który dał swoją krew i swoje życie za ciebie, i 
który kochał i przebaczył tłumu, mimo że osądził, potępił i zabił go. 

26 Lecz prawda, która jest życiem, która jest miłością, jest nieśmiertelna, a oto jest ona na nowo 
wśród was w objawieniu się Ducha Mojego przez umysł człowieka. Moje Słowo z tego czasu powtarza 
dla was tę lekcję: "Miłujcie się wzajemnie, jak Mistrz miłuje swoich uczniów". Wyjaśnię ją także, aby 
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każda tajemnica została rozjaśniona, a księga, którą zostawiłem wam jako testament, a którą ludzie 
później ukryli lub zamknęli, została na nowo przed wami otwarta. 

27 Objawienie Jana, który był często kwestionowane i częściowo odrzucone ze względu na jego trudne do 
zrozumienia treści, jest w pełni potwierdzone i wyjaśnione przez Pana w jego znaczeniu. 

28 Wiele zasłon zostanie rozerwanych. Moje Słowo jest mieczem świetlanym, który niszczy 
ciemność. 

29 Ukryta wiedza wyjdzie na światło dzienne, a nieznane nauki zostaną wam objawione. Wiele 
tajemnic zostanie rozwikłanych, ale tych objawień nie znajdziecie w księgach świata, lecz w tym Moim 
Słowie. 

30 Każdy, kto chce być dzieckiem światłości w prawdzie, z pietyzmem zgłębia głębiny Mojego Słowa, 
a tam rozpozna swego Mistrza, który czeka na niego, aby go uczyć. 

31 Zaprawdę, zaprawdę, to nie nauki ludzkie przyniosą światu pokój i ocalą ludzkość przed 
przepaścią. 

32 Oto religie, które zaprzeczają sobie nawzajem i twierdzą, że głoszą Moją naukę. 
33 Dlatego wszyscy, którzy są powołani, aby być Moimi wysłannikami, Moimi nowymi uczniami w 

tym czasie, zostaną oczyszczeni i oczyszczą się, aby byli godni zanieść tę Dobrą Nowinę swoim 
braciom. 

34 W Drugiej Erze było dwunastu uczniów, którzy szerzyli Moją Naukę na całym świecie. W Trzeciej 
Erze będzie dwanaście tysięcy z każdego "plemienia Izraela", którzy będą głosić Moją naukę prawdy i 
miłości całej ludzkości. 

35 Gdzie są te sto czterdzieści cztery tysiące? - Eliasz jest w trakcie ich zbierania, czy jedni są w stanie 
duchowym, a inni są wcieleni. Wszyscy oni będą duchowo zjednoczeni w tym Boskim Dziele. 

36 Będziecie świadkami wielkich wydarzeń, z których wiele was zadziwi, lecz Ja dam wam światło 
Moimi naukami, abyście nigdy nie byli w zamieszaniu. Studiujcie Moje Słowo, które zaszczepi w was 
miłość do Ojca i do braci. Nie jest konieczne, aby należeć do stu czterdziestu czterech tysięcy, aby móc 
służyć Ojcu lub nazywać się uczniami Mistrza. Ci, którzy należą do tej liczby, są tymi, których zadaniem 
jest być pionierami i obrońcami Mojego Dzieła. 

37 Dziś przychodzę w duchu. W Drugiej Erze byłem widoczny dla oczu ludzi, ponieważ stałem się 
człowiekiem. 

38 Wielu, gdy Mnie zobaczyło, pytało: "Kim jest Ten, który mówi w imię Boga?". A inni mówili do 
nich: "To jest syn Maryi i Józefa cieśli; to jest Galilejczyk". Potem naśmiewali się z Jezusa. 

39 Ale Syn Stolarza sprawił, że ci, którzy byli niewidomi od urodzenia, ujrzeli światło, a pośród niego 
oblicze Jezusa, który ich uzdrowił. Kiedy poczuli cud pieszczoty Mistrza, padli do Jego stóp i wołali na 
najwyższych głosach, że uznali Go za obiecanego Zbawiciela. 

40 Zaalarmowany, niewiernych następnie zapytał siebie: Jak to było możliwe, że ten prosty człowiek, 
którego znali jako jednego z wielu, mógł czynić tak wielkie cuda? 

41 Dziś przychodzę w Duchu Świętym, a ludzie nie mogą mnie już nazywać Synem Stolarza, ale 
zaprawdę powiadam wam, że nawet w tamtych czasach nie byli usprawiedliwieni w nazywaniu mnie 
tak. Było napisane, że dziewica pocznie i że w jej łonie "Słowo" stanie się ciałem. Józef, głowa rodziny, 
był tylko aniołem stróżem w życiu dziewicy i dziecka, widocznym dla ludzkich oczu; Maryja natomiast 
była wcieleniem matczynej miłości Boga i matką Jezusa, który był ludzką częścią Chrystusa. 

42 Poprzez proste nauki, krok po kroku, sprawię, że zrozumiecie objawienia, które nazywacie 
tajemnicami, a które nimi nie są. Nauczę was modlić się, abyście w godzinach próby mogli wznieść 
wasze myśli do Ojca waszego.  

43 Przez cały czas uczono was modlitwy. 
44 Mojżesz kazał wam się modlić* podczas ostatniej nocy spędzonej w Egipcie i w czasie waszej 

wędrówki przez pustynię.  
Znaczy to wszystkich tych, którzy byli wcieleni wśród ludu Izraela w czasach Mojżesza. 

45 W Drugiej Erze nauczyłem was Modlitwy Pańskiej, abyście natchnieni nią zwracali się do Ojca w 
waszych potrzebach i zawsze mieli przy sobie obietnicę Jego nadchodzącego Królestwa; abyście 
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przychodzili do Niego z prośbą o przebaczenie, a czyniąc to, radzili się sumienia, czy sami nie 
przebaczyliście już w podobny sposób swoim dłużnikom. 

46 Teraz uczę was modlitwy duchowej, która wypływa nie z ust, ale z najgłębszego dna waszego 
ducha, i która mówi do Mnie w pokorze i ufności: "Panie, niech się stanie wola Twoja w nas". 

47 Nauczyłem cię uzdrawiać. Jezus był balsamem, był zdrowiem; Jego słowo uzdrawiało tego, kto je 
usłyszał; Jego ręka przynosiła zdrowie temu, kogo dotknęła; Jego spojrzenie przekazywało 
nieskończoną pociechę temu, kto je otrzymał; nawet Jego spódnica, gdy dotknięta w wierze, 
przywracała pokój tym, którzy przychodzili do Niego gnębieni goryczą i cierpieniem; i nawet Jego 
krew, gdy kapała na twarz setnika, przywracała utracony wzrok jego oczom. 

48 Takich cudów może dokonać tylko Miłość i miłosierdzie, które jest córką tej miłości. Dzięki nim 
możesz się wyleczyć.  

49 Poczujcie Mnie bardzo blisko siebie, daję wam tego dowód w trudnych chwilach waszego życia. 
Pragnieniem Moim było, abyście przygotowali Moje mieszkanie z waszych serc, abyście mogli w nim 
odczuć Moją obecność. 

50 Jak to jest, że nie możecie mnie poczuć, choć jestem w was? Jedni widzą mnie w przyrodzie, inni 
czują mnie tylko poza wszelką materią, lecz zaprawdę powiadam wam, że jestem we wszystkim i 
wszędzie. Dlaczego zawsze szukasz mnie poza sobą, skoro jestem także w tobie? 

51 Kiedy mówiłem wam, kim jestem, nie słyszeliście ani nie rozumieliście głosu, który do was mówił, 
a kiedy mnie widzieliście, nie wiedzieliście, na kogo patrzycie. To był dowód na twój brak duchowej 
wrażliwości. 

52 Ale w końcu przychodzisz do mnie, abym cię uczył, a nie tylko wytykał twoje niedoskonałości. 
Nosisz w swoim duchu swoją przeszłość jako ciężar pokuty. 
Zob. uwaga 2 w załączniku. 

53 Wtedy zdejmę z ciebie ciężar i pozwolę ci odpocząć, usunę twój smutek i ofiaruję ci pokarm, który 
rozpali światło nadziei w twoim sercu. 

54 Ileż serc zatwardziałych przez próby życia poczuło się pokonanych łagodnością Mojego Słowa. 
Czują, że znajdują ukojenie, stają się zdrowi i budzą się do nowego życia. Tak się dzieje, że ci, którzy idą 
za Mną, przypisują Mojej mocy i miłości to, co otrzymali, a ich duch nie może się już ode Mnie 
odłączyć, gdyż ich serce jest pełne wdzięczności i miłości, i nie zamieniliby czystej bieli swej duchowej 
szaty na szaty królewskie najbogatszego monarchy. 

55 Są jednak tacy, którzy pozostają ze Mną, a którzy, choć przyjmują Moje Słowo jak strumień 
krystalicznie czystej wody, zachowują swoje złe skłonności. Wśród nich są ci, którzy działają jak 
zazdrosny Kain; kiedy widzą, że ich ofiara jest mniej miła Panu niż pokornego, który działa jak 
sprawiedliwy Abel, ich serca płoną gniewem i zazdrością, a oni wyciągnąć miecz obosieczny, które 
posiadają z ich językami, aby boleśnie zranić swoich braci. Po pozostawieniu ich szlochających w bólu 
lub zabiciu ich, przychodzą do Mojego Sanktuarium, wznoszą swoje myśli ku Mnie i mówią z obłudą, 
że Mnie kochają. 

56 Niemniej jednak nie odsuwam od siebie tych małych dzieci, których umysły i serca są 
zatwardziałe; poddaję je wielkim próbom i sprawiam, że dokładnie odczuwają Moje Słowo. Jeżeli się 
podporządkują, to wygrali; jeżeli się zbuntują, to muszą na nowo zbłądzić i czekać na inną okazję. 

57 O tym wszystkim mówię do was, abyście stali się Moimi dobrymi uczniami i zdołali posiąść 
prawdziwą mądrość. 

58 Nigdy nie należy chwalić się swoją wiedzą, bo tajemnica Ojca objawia się tylko do tego, kto puka 
do Jego drzwi w pokorze. 

59 Gdyby ludzie nauki, którzy kierują i zmieniają wasz świat, byli natchnieni miłością i dobrocią, to już 
odkryliby, jak wiele mam w zanadrzu dla nauki tego czasu w zakresie wiedzy, a nie tylko tę bardzo 
małą część, na którą tak bardzo się powołują. 

60 Salomon został nazwany mądry, ponieważ jego sądy, rady i powiedzenia były oznaczone przez 
mądrość, jego sława rozprzestrzenił się poza granice swojego królestwa i osiągnął inne ziemie. 

61 Ale ten człowiek, choć król, pokornie uklęknął przed swoim Panem i poprosił o mądrość, siłę i 
ochronę, bo uznał, że był tylko moim sługą, a przede mną położył swoje berło i koronę. Gdyby wszyscy 
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uczeni, wszyscy naukowcy postępowali w ten sam sposób - jak wielka byłaby ich mądrość, jak wiele 
nieznanych dotąd nauk wciąż byłoby im objawionych z Mojego tajemnego skarbu wiedzy! 

62 Wy, niscy w materiale, otrzymaliście już wiele wiedzy, której nie ujawnili wam ani uczeni, ani 
uczeni. 

63 Tajemnica "zmartwychwstania ciała" została wyjaśniona przez objawienie reinkarnacji ducha. Dziś 
wiecie, że znaczenie tego prawa miłości i sprawiedliwości polega na tym, że duch doskonali się, że 
nigdy nie jest zagubiony, ponieważ zawsze znajdzie otwarte drzwi jako możliwość zbawienia, 
ofiarowaną mu przez Ojca. 

64 Mój sąd nad każdym duchem z powodu tego prawa jest doskonały i nieubłagany. 
65 Tylko ja wiem, jak cię osądzić, bo każde przeznaczenie jest niepojęte dla ludzi. Dlatego nikt nie 

jest narażony ani zdradzony innym. 
66 Po tym, jak duchy zatraciły się w swoich grzechach, po tylu zmaganiach i perypetiach, po długich 

wędrówkach, przyjdą do mnie pełne mądrości z powodu swoich doświadczeń, oczyszczone przez ból, 
wywyższone przez swoje zasługi, zmęczone długą pielgrzymką, ale proste i radosne jak dzieci. 

67 Ludzie, rozważcie czas, który jest przed wami, i słuchajcie Mojego Słowa, bo ono jest "Drogą". 
Poznaj i wypełnij swoje zadanie, i znosić swoje cierpienia z cierpliwością, bo nie ma ścieżki wolnej od 
cierni, aby osiągnąć szczyt doskonałości. 

68 Światło Mojego Słowa zjednoczy ludzi w tej Trzeciej Erze. Moja prawda zajaśnieje w każdym 
umyśle, sprawiając, że znikną różnice wyznań i kultów. 

69 Podczas gdy dziś jedni kochają Mnie w Jehowie, a wypierają się Chrystusa, inni kochają Mnie w 
Chrystusie, a nie znają Jehowy; podczas gdy jedni uznają Moje istnienie jako Ducha Świętego, inni 
kłócą się i dzielą o Moją Trójcę. 

70 A teraz proszę tę ludzkość i tych, którzy ją duchowo prowadzą: Dlaczego oddalacie się od siebie 
nawzajem, skoro wszyscy wyznajecie prawdziwego Boga? Jeśli kochasz mnie w Jehowie, to jesteś w 
prawdzie. Jeśli kochasz mnie przez Chrystusa - On jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli kochasz mnie jako 
Ducha Świętego, zbliżasz się do światła. Masz tylko jednego Boga, tylko jednego Ojca. W Bogu nie 
istnieją trzy Osoby Boskie, lecz tylko jeden Boski Duch, który objawił się ludzkości na trzech różnych 
etapach ewolucji. Wnikając w tę głębię, ten ostatni, w swej dziecinności, wierzył, że widzi trzy Osoby, 
podczas gdy istnieje tylko jeden Boski Duch. Dlatego, kiedy słyszysz imię Jehowa, myśl o Bogu jako 
Ojcu i Sędzim. Jeśli myślisz o Chrystusie, rozpoznaj w Nim Boga jako Mistrza, jako Miłość; a jeśli starasz 
się zgłębić pochodzenie Ducha Świętego, wiedz, że nie jest On nikim innym jak Bogiem, gdy objawia 
swoją ogromną mądrość bardziej zaawansowanym uczniom. 

71 Gdybym zastał ludzkość pierwszych czasów tak rozwiniętą duchowo, jak jest dzisiaj, objawiłbym 
się jej jako Ojciec, jako Mistrz i jako Duch Święty; wtedy ludzie nie widzieliby trzech Bóstw tam, gdzie 
jest tylko jedno. Ale oni nie byli w stanie poprawnie interpretować Mojej nauki, i byliby 
zdezorientowani, i pozostaliby z dala od Mojej drogi, kontynuując tworzenie dostępnych i małych 
bogów według swoich pomysłów. 

72 Kiedy ludzie uświadomią sobie i zaakceptują tę prawdę, będzie im przykro, że źle ocenili siebie 
nawzajem z powodu błędu, którego mogliby uniknąć przy odrobinie miłości. 

73 Uczcie się Prawa, kochajcie to, co dobre, niech miłość i miłosierdzie staną się czynem, dajcie 
waszemu duchowi świętą wolność wzniesienia się do ojczyzny, a będziecie Mnie kochać. Czy chcesz 
mieć doskonały przykład tego, jak masz postępować i jak masz się ukonstytuować, aby mnie osiągnąć? 
- Bierzcie Jezusa za wzór, kochajcie Mnie w Nim, szukajcie Mnie przez Niego, chodźcie do Mnie Jego 
Boskimi śladami, lecz nie kochajcie Mnie w Jego cielesnej postaci lub na Jego podobieństwo, ani nawet 
nie zastępujcie obrzędów lub zewnętrznych form praktykowaniem Jego nauk, inaczej pozostaniecie na 
zawsze w waszych różnicach, w waszej wrogości i fanatyzmie. 

74 Kochaj Mnie w Jezusie, ale w Jego Duchu, w Jego nauce, a wypełnisz prawo wieczne; w Chrystusie 
bowiem sprawiedliwość, miłość i mądrość zjednoczyły się w jedno, dzięki czemu dałem poznać 
ludzkości istnienie i wszechmoc Mojego Ducha. 

75 Jeśli Chrystus jest miłością, to czy możesz wierzyć, że jest niezależny od Jehowy, skoro ja jestem 
miłością? 
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76 Jeśli Duch Święty jest mądrością, czy wierzysz, że ten Duch istnieje niezależnie od Chrystusa, 
ponieważ ja jestem mądrością? Czy uważasz, że "Słowo" i Duch Święty to dwie różne rzeczy? 

77 Wystarczy znać tylko coś ze Słowa, którego Jezus nauczał ludzkość, aby zrozumieć, że tylko jeden 
Bóg istniał i będzie wiecznie tylko jeden. Dlatego powiedziałem przez Niego: "Kto zna Syna, zna Ojca, 
bo On jest we Mnie, a Ja w Nim". Później, kiedy zapowiedział, że powróci do człowieka w innym czasie, 
nie tylko powiedział: "Przyjdę ponownie", ale obiecał zesłać Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, 
Ducha Prawdy. 

78 Dlaczego Chrystus powinien przyjść oprócz Ducha Świętego? Czy nie mógłby On przynieść ze sobą 
w swoim Duchu prawdy, światła i pociechy? 

79 Jak mało ludzie przeniknęli Mojej prawdy i jak bardzo się pogubili w tym, co przeniknęli! Wierzą, 
że doszli do najgłębszych prawd, lecz dopóki używają prawdy, by zwodzić, zabijać, niszczyć pokój i źle 
oceniać jedni drugich, a wszystko to jest przeciwieństwem tego, czego uczy Moje Słowo, dopóty ludzie 
nie mogą mówić, że chodzą drogą prawdy. 

80 Do was wszystkich kieruję Moje przesłanie w tym czasie, przesłanie obiecane ludzkości przez usta 
Jezusa, gdy mieszkał wśród ludzi. 

81 Wiem, że na początku nauka ta będzie miała niski szacunek, ponieważ została ona wygłoszona 
przez proste stworzenia i grzeszników, jakimi są Moi przekaziciele Słowa. Ale prawda zawarta w tym 
objawieniu zwycięży, a nauka ta zostanie wysłuchana, gdyż w jej istocie obecny jest Duch Święty, 
Pocieszyciel i obiecana prawda. 

82 Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 2  
1 Oto jestem znowu wśród was w tej godzinie, gdy duch wasz słucha mnie i dziękuje mi. 

2 Za każdym razem, gdy zaczyna się nowy rok, ludzkość czerpie nową nadzieję, choć są i tacy, którzy 

odczuwają strach. Dlaczego boisz się życia i czasu? Oni zawsze pozostają tacy sami, to ty przechodzisz 

obok. Dziś jesteście dziećmi, a jutro będziecie dorosłymi; dziś jesteście na ziemi, a jutro już was nie 

będzie; dziś się rodzicie, a jutro umrzecie. 

3 Żyjecie w czasach ostatecznych. Już teraz wasz duch nie podlega życiu materialnemu, wszedł do 

wieczności. Jesteście atomami Mojej Boskości. Ja jestem wieczny. Zawsze byłem. Boski Duch nigdy się nie 

starzeje. Ja jestem niezmienny i nieprzemijający, początek i koniec, Alfa i Omega. Ode mnie wyszliście i 

dlatego do mnie powrócicie. 

4 Oczywiście, każdy nowy rok jest tajemnicą dla ludzi, lecz zaprawdę powiadam wam, jest to nowy 

krok, który powinniście uczynić na drodze waszej ewolucji. 

5 Nie lękajcie się przyszłości, bo jej nie znacie, nie widzicie jej spowitej w ciemności. Pamiętaj, że 

jestem czasem i wiecznością, myśl, że jestem w przyszłości. 

6 Wy, mój ludu, wiecie coś o tym, co czeka was w przyszłości, ponieważ Ja wam to objawiam, a wy 

macie wśród siebie proroków, którzy wnikają w przyszłość zgodnie z moją wolą i dają wam o niej 

świadectwo. 

7 Nie macie prawa wątpić; nie jesteście ślepcami, którzy muszą obawiać się potknięcia na drodze. 

8 Dla wszystkich ludzi uczyniłem ścieżki, aby mogli znaleźć pokój. Wytyczyłem im ścieżki, aby mogli 

mnie odnaleźć w całej mojej prawdzie. 

9 O ludzkości, jestem tak blisko ciebie, a ty mnie nie czujesz! 

10 Przekazałem wam tajemnicę pokoju, którą jest miłość wzajemna. 

11 Nadejdzie godzina, kiedy pokój będzie tak upragniony przez ludzi, że będą go szukać wszelkimi 

sposobami: w religiach, w nauce i w różnych doktrynach. Wierzący i ci, którzy nazywają siebie ateistami i 

wolnomyślicielami, wszyscy będą zmierzać do tego samego punktu w poszukiwaniu tego pokoju, a kiedy 

go osiągną, skonfrontują się ze mną. 

12 Zwróćcie uwagę, wy, którzy w tej chwili słuchacie mojego słowa, ale wkrótce już go nie usłyszycie. 

Nie w tym roku zakończy się to objawienie, ale dopiero w czasie, który wyznaczyła Moja Wola, czyli w 

1950 roku. 

13 Niech ci, którzy od dawna Mnie słuchają, przypomną sobie, że powiedziałem wam: Słowo Moje 

zstąpi ze szczytu góry, a wy będziecie u jej podnóża, aby je przyjąć. 

14 Od pierwszego "rzecznika", którego umysłu użyłem do tej manifestacji, powiedziałem wam, że ta 

Boska manifestacja, która rozpoczęła się w 1866 roku, zakończy się w 1950 roku i że po tym roku nie 

zostaniecie osieroceni, ponieważ Moja obecność będzie odczuwalna jeszcze mocniej, jeśli będziecie 

wiedzieli jak się przygotować. 

15 Dzisiaj jest pierwszy dzień 1941 roku, więc będziecie słyszeć Moje Słowo przez następne dziesięć 

lat, wystarczająco dużo czasu, aby wielu z waszych braci poznało tę Naukę, aby wielu, którzy nie wierzyli, 

przyszło do wiary i aby wielu, którzy nie byli posłuszni, wyszło i wypełniło Moje rozkazy. 

16 Moje skromne i łagodne słowo będzie rozkoszą dla cierpiącego i jak rosa i zapach dla każdego 

ducha. To słowo, które tak wielu odrzuciło i które tak wielu zbezcześciło dla własnej przyjemności, będzie 

się wszystkim wydawało jak pieszczota. 

17 Nie myślcie, że wasz kraj będzie jedynym, który otrzyma Moje duchowe dobrodziejstwa. Nie, od 

początku posiadam dziedzictwo dla każdego narodu tej ziemi. 

18 Moja prawda znów wejdzie do wszystkich mieszkań, tak jak kiedyś Jezus wszedł do świątyń 

poświęconych kultowi Boga i zadziwił swoim słowem kapłanów, starszych i nauczycieli prawa. 

19 Kto weźmie mnie za przykład w obecnym czasie? Kim są ci, którzy nie boją się ludzkości? - Ci, 

którzy świadczą o prawdzie przez swoje dzieła. Zaprawdę, powiadam wam: Ten, kto mówi prawdę, jak 

jego Mistrz sam, nie będzie obawiać się śmierci. 
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20 Już dawno minął czas, aby to słowo rozbrzmiewało w świątyniach i kościołach, a jego echo dotarło 

do możnych ziemi. Ale konieczne jest, aby nosiciele go oczyścić i poprawić się być godnymi posłańcami 

go. Zobacz, ile czasu upłynęło, zanim uczyniłeś ten preparat swoim własnym. 

21 Nie żądam od was ofiary, chcę tylko, aby wasze działania były spontaniczne, a wasza miłość 

prawdziwa. Niemniej jednak, nie zapominaj o przykładzie posłuszeństwa i uległości Abrahama, kiedy 

Ojciec poprosił go o życie Izaaka, ukochanego syna. 

Kto z ludzi obecnego czasu, z tych, którzy Mnie kochają, dałby Mi taki dowód posłuszeństwa, miłości i 

wiary? 

22 Apostołowie Moi głosili Moją prawdę, a gdy ludzie ich potępiali, nie uciekali przed śmiercią. 

23 Ten, kto żyje w prawdzie, nie może się niczego obawiać. 

24 Wasza droga, ludu Mój, jest usłana pięknymi przykładami. 

25 Światło szóstej latarni przynosi światło ludziom tego czasu; lecz pięć pieczęci, które już 

przeminęły, również pozostawiły swoje światło w duchach. 

26 Kiedy przybyliście do tego promiennego światła, niektórzy w duchu, inni w ciele, pytaliście, do 

czego zostaliście powołani. Wtedy usłyszeliście ten głos mówiący do was: Ja jestem Baranek, który 

ofiarował się z miłości do was, i przyszedłem oświecić waszego ducha, abyście się wzajemnie miłowali i 

przyszli do Mnie. 
* jako duch bez materialnego ciała. 

27 W tym czasie przychodzę w Duchu. Światło moje zstępuje na ludzi jak języki ognia, aby mówili o 

Moim Prawie we wszystkich językach. 

28 Sto czterdzieści cztery tysiące duchów wcielonych i nie wcielonych będzie torować drogę w tym 

czasie. Będą oni prekursorami, prorokami i posłańcami. To są ci, którzy są naznaczeni przeze mnie, którzy 

będą poprzedzać wojska. 

29 Tym naznaczonym zostało objawione imię plemienia, do którego należeli w Pierwszej Erze, aby 

wiedzieli, że zawarli przymierze ze swoim Bogiem w tamtym czasie i byli na drodze Pana przez długi czas. 

Ale w obecnym czasie, każda nazwa plemienna zniknął, bo to nie Pan, który rysuje granice, aby oddzielić 

ludzi od siebie. 

30 W 1950 roku, kiedy Mój promień zstąpi po raz ostatni przez głos-nosiciela, wszyscy będą 

przygotowani na nadchodzące czasy. Ale dopóki nie nadejdzie ten czas, będę cię nadal uczyć. Zanim to 

jednak nastąpi, złóż swój smutek na Mnie i odpocznij. A gdy ból wasz ustąpi i łzy wasze wyschną, 

podnieście się na duchu, aby w nich była nauka Moja. 

31 Nie chcę widzieć żadnego z Moich uczniów głodnym ani spragnionym; chcę widzieć was 

nasyconych, bo jedliście i piliście chleb i wino Mojej miłości. Tylko w ten sposób możecie dokonywać 

wśród ludzkości dzieł, które są Mnie godne. Nie zapominaj, że z każdym dniem zbliża się chwila Mojego 

odejścia, a kto nie skorzysta z tego czasu pouczenia, będzie się później czuł osierocony. 

32 To nie przypadek przywiódł was do tej manifestacji. Mój głos wzywał was na wasze drogi i 

prowadził was aż tutaj. Teraz wiecie, że poznaliście zadanie, które macie do spełnienia na ziemi. 

W Moim słowie dowiedzieliście się, co jest waszym początkiem i waszym celem. Zostało wam 

objawione, że jesteście częścią ludu, który otrzymał mannę Ducha w trzech epokach. 

33 Jeśli duchowo zbadacie wszystko, co miało miejsce wśród ludu Izraela w pierwszych dwóch 

czasach, zrozumiecie, że to samo ma miejsce wśród was w obecnym czasie. 

34 Życie tego narodu, jego historia, jest lekcją, przypowieścią dla całej ludzkości. Jest to podręcznik, 

którego prawo objawiłem wam na górze Synaj. 

35 Dziś ta księga otwiera się przed waszym duchem i widzicie, jak wyrastają z niej nowe nauki, bo to, 

czego nie rozumieliście w tamtych czasach, uczycie się rozumieć dopiero dziś. 

36 Wasz duch może pulsować u bram zaświatów w pragnieniu mądrości, wasze duchowe możliwości 

pozwalają wam zbliżyć się do Mistrza, aby On mógł udzielić wam nowych nauk, które zawiera Jego 

tajemny skarbiec. 
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37 Mój ludu, gdy widzę was idących drogami świata, ciągnących za sobą łańcuchy trudów i 

niedoskonałości, posyłam wam Moją miłość, by pomóc wam na drodze ewolucji. 

38 Idziecie przez pustynię, a pośród niej pozwalam rosnąć palmom, abyście znaleźli cień i 

orzeźwienie. 

39 Z jałowej skały twego serca sprawiłem, że wytrysnęło niewyczerpane źródło, abyś mógł pić i już 

nigdy nie był spragniony. 

40 Dziś nie dam wam pól na świecie do uprawiania. Znajdziesz swoje pola w sercach. Niektórzy 

dopiero zaczęli uprawiać, inni kończą siew. 

41 Ojcowie nie powinni używać wymówki, że aby wypełnić swoje obowiązki rodzinne, nie mogą 

myśleć o czynieniu dobra dla innych. 

42 Niech ludzie nie mówią Mi, że czują się niezdolni do nauczania Mojego Prawa. Wszystkim wam 

mówię, że na waszej drodze życia jest wiele okazji do rozrzucenia Mojego ziarna bez marnowania czasu i 

zaniedbywania swoich obowiązków. 

43 Służcie mi, a ja będę wam służył. 

44 Nie bądź rozczarowany, jeśli siać miłość w sercach swoich synów lub swoich braci i żniwa 

niewdzięczności. Wiecie, co Jezus zasiał na świecie i co zebrał. Ale On powiedział wam, że żniwo nie jest 

na tej ziemi, ale tylko w niebie, kiedy nadejdzie czas. 

Wy również, Moi uczniowie, powinniście brać przykład z cierpliwości Mistrza. Nie szukajcie nagród lub 

wynagrodzenia na tej ziemi, ale raczej czekajcie na godzinę waszej błogości w zaświatach. 

45 Pamiętajcie, że zstąpiłem, aby osądzić wasze dzieła i ujawnić wasze zasługi i ułomności. Wylewam 

moją łaskę na każdego ducha, poddając was próbie i prosząc was: Dlaczego nie masz dziś żniwa, aby Mi je 

pokazać, skoro wróciłeś na ziemię w doskonałości czasów, skoro posiadasz Moje Prawo od początku 

czasów, a Ja ci powierzyłem czuwanie nad* narodami, aby je nawrócić na Moją naukę? 
* Obejmuje to: duchową gotowość do pomocy w formie wstawiennictwa, przykładu i głoszenia Bożej prawdy. 

46 W tym wieku przyszedłem w duchu, żądając od was wypełnienia przykazań, które zostawiłem 

wam w Drugiej Erze, gdy mieszkałem wśród was. Szukam w waszych duszach echa Moich słów, a na 

waszych drogach śladu Moich kroków, a nie znajduję ich. Czy praktykowałeś i uczyłeś miłości? - Mimo 

wszystko, możecie naprawić swoje przewinienia i nadrobić stracony czas, ponieważ daję wam nową 

szansę. Czyniąc to, powinniście pracować nie tylko dla siebie, ale także dla waszych braci, którzy w 

nadchodzących dniach pokoju powinni zjednoczyć się ze Mną w sposób bardziej doskonały. 

47 Masz we mnie niestrudzonego Mistrza i doskonały Ojciec, który cię kocha i upomina cię. Co byś 

uczynił, gdybym ci udzielał dobrodziejstw tylko za ścisłe wypełnianie Mojego Prawa? 

48 Kiedy mówię do was w ten sposób, płaczecie wewnętrznie nad waszymi przewinieniami i szukacie 

miłej ofiary: stawiacie przede Mną błogosławione dzieci i prosicie Mnie o przebaczenie waszych 

grzechów ze względu na ich niewinność. Na to odpowiadam: Jeśli wiesz, jak kultywować ich serca i 

utrzymać je w cnocie, przyjmę twoją ofiarę. 

49 Nie będę was sądził z surowością; przedtem przygotuję was w odpowiednim czasie do 

podniesienia waszego ducha, abyście mogli pracować i karmić się Moim Słowem. W międzyczasie 

będziecie świadkami wielkich nieszczęść, w których rozpętują się żywioły; wiele ludów będzie 

biczowanych przez silne wichry i uzyska przebaczenie jedynie za wstawiennictwem macierzyńskiej miłości 

Boga w postaci Maryi. 

50 Szukając Boskich znaków i dowodów, zobaczycie, że tłumy przyjdą do tego narodu, a Ja ich 

przyjmę, wymażę z ich umysłów każdą fałszywą interpretację Mojego Słowa i pokażę im prawdę. Wtedy 

oddadzą pokłon Mojej miłości. 

51 Macie Maryję, waszą czułą Matkę, która czeka na wasze posłuszeństwo. Ona wie, że Mój Duch 

jest zasmucony niedoskonałościami ludzi i zbliża się do was, aby zaszczepić w was dobroć, walcząc, aby 

doprowadzić was do osiągnięcia doskonałego pokoju. 

52 Gdy ludzkość oczyszcza się i płacze w tym czasie, wy będziecie przygotowani przez Moje Słowo, 

aby przynieść pocieszenie i pokój do serc. Cierpienie będzie jak tygiel, w którym duch będzie się 
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oczyszczał, aby uczynić się godnym przyjścia do Mnie. Wszyscy otrzymali Moją siłę i w największych 

próbach będą postępować naprzód. 

53 Przyjmuję twoje spełnienie jednego roku, tak jak przyjąłem spełnienie wszystkich Moich 

stworzeń. Błogosławię wasze dobre intencje i zostawiam w was każde ziarno, które nie było dobrze 

pielęgnowane, abyście mogli je nadal czynić owocnym aż do doskonałości. Wiedzcie, co jest Mi miłe, 

abyście zawsze żyli zgodnie z Moim Prawem. 

54 Nie naruszajcie Prawa, nie wypowiadajcie Mojego imienia, jeśli nie jesteście przygotowani. 

Uczyńcie się godnymi, abyście byli uznani i aby wasz przykład zachęcił waszych braci do pójścia za Mną, a 

Ja mógł im powiedzieć: Bądźcie przyjęci, uczniowie, którzy z pokorą przychodzicie do tych miejsc spotkań, 

jak owce przychodzące do swojej owczarni, prowadzone głosem swego Pasterza. 

55 Ten, kto idzie tą drogą, przyobleczony w dobrą wolę, nigdy nie poczuje się zmęczony. 

56 Jeśli na tej drodze pojawią się reperkusje, dałem wam broń do obrony: nie broń do zabijania, 

abyście mogli ranić waszych braci, ale modlitwę, dzięki której jesteście silni i niezwyciężeni. 

57 Ja jestem waszym celem i dlatego wszyscy do Mnie powrócicie, gdy wypełnicie Moje prawo. Lecz 

sami musicie wnieść swój wkład, żebyście mogli postępować na drodze waszego rozwoju. 

58 Uczyńcie Moje Słowo swoim, bo ono jest waszym dziedzictwem. Poznajcie moc, która w nim 

spoczywa. Ten, kto ją posiada, będzie w stanie uratować ziemię w środku nawiedzenia. 

59 Jest napisane: "Ziemia drżeć będzie od końca do końca" i konieczne jest, aby w tych dniach 

ciemności znaleźli się ludzie pełni wiary, aby mogli być jako pochodnie oświetlające drogę innym. 

60 Nie chcę, aby ten lud, który obudziłem w teraźniejszości, ponownie zapadł w sen, ponieważ w 

przeciwnym razie obudzą go pełne bólu bóle ludzkości. A kiedy potem wzniesie się do góry, by nieść 

pociechę swoim sąsiadom, odkryje, że nie są oni już na ziemi, lecz w zaświatach. 

61 Kto z was, słysząc głosy zamętu, strachu i bólu ludzi, zechce odwrócić się od nich i zejść z drogi, 

nie ufając 

Siła, którą daje ci praktyka Mojej Nauki, abyś mógł coś dla nich zrobić? Czy nie wierzycie Mojemu słowu, 

gdy powiedziałem wam, że w godzinie próby to Ja będę mówił przez wasze usta i objawię swoją moc w 

waszych dziełach? 

62 Ten, kto wątpi, będzie tak samo bezsilny i potrzebujący pomocy, jak ten, który nie ma nic do dania 

temu, kto prosi. 

63 Jest to Trzeci Czas, kiedy wasz duch ma przeczucie, że musi otrzymać od Ojca niezbędne dary i 

moce, aby wznieść się ponad panowanie materializmu i korupcji. Ale zaprawdę powiadam wam, te dary 

spoczywały w waszym duchu od początku. 

64 Niektórzy przychodzili do Mnie osłabieni chorobą, a inni żądali ode Mnie dowodu, aby mogli 

uwierzyć w Moją Obecność. Ci pierwsi uznali, że ich oczyszczenie było konieczne, aby mogli przyjść do 

Mnie oczyszczeni. Ci są na drodze, aby pójść za mną. 

65 Ci ostatni odeszli, gdy otrzymali to, czego szukali, nie przywiązując wagi do moich słów i nie 

podejrzewając nawet, gdzie i z kim byli. 

66 Inni znowu, którzy przyszli z przekonaniem, że znajdą w ten sposób tylko dobra materialne, 

poczuli się zawiedzeni wobec tej uczty duchowego pokarmu i odeszli ponownie w poszukiwaniu lepszych 

dróg. Dla nich będzie to długi czas, zanim zrozumieją, że królestwo ducha nie jest z tego świata. 

67 Ale ja odbieram wszystko. Nie było takiego, który by zapukał do Moich drzwi, a one by mu nie 

zostały otwarte. Mówię wam to, bo i ktoś będzie szukał wejścia do waszych drzwi, i to ja będę pukał 

pokornie, jak to czynią potrzebujący. 

68 Mówicie do Mnie: "Mistrzu, jak to możliwe, żebyś zjawił się u naszych drzwi jako potrzebujący?". 

Ale ja wam mówię: Marvel nie, i nie myśleć, że to niemożliwe, przyjdę ukryte w sercu ubogich, chorych, 

pokonanych i smutku, aby zapukać do drzwi Twojego miłosierdzia. Oto ja wam mówię: Stańcie się uparci 

w waszym umyśle i duchu, abyście mogli skorzystać z nauki, którą wam przyniosłem. 

69 Jest to czas, w którym nauczycie się praktykować, wyjaśniać i żyć Moją Nauką, którą otrzymujecie 

dzisiaj w tych salach zgromadzeń, a jutro wyruszycie, by szerzyć ją wśród ludzkości. 
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70 W Moim Słowie przemawiam do wszystkich Moich dzieci, czy są obecne przy tym objawieniu, czy 

nie, czy już były na ziemi, czy dopiero mają przyjść. Każdy przyjmie to, co go dotyczy. 

71 W tym czasie ta nauka będzie światłem, które poprowadzi ludzkość na ścieżkę prawdy; ponieważ 

ludzie zamknęli oczy na to światło. Zaprawdę powiadam wam: Ślepy nie może prowadzić ślepego bez 

potknięcia się lub wpadnięcia w przepaść. 

72 Duch prawdy jest w każdej z Moich nauk. Wykorzystajcie ten czas Moich objawień, czuwajcie 

zazdrośnie nad Moim słowem i nigdy nie pozbawiajcie się tego dziedzictwa. 

73 Moja miłość przezwycięży twardość twojego serca. Tak jak w tamtej Drugiej Erze, brama do 

zbawienia jest otwarta. Przyjdź, a przez nią krocz ścieżką, która doprowadzi twego ducha do Ziemi 

Obiecanej. 

74 Żaden liść drzewa nie porusza się bez Mojej Woli. - Gdy dawałem wam znać o sobie, to dlatego, że 

taka była Moja Wola, a w jej głębi spoczywają bardzo wielkie zamiary wobec każdego z was i wobec 

całego wszechświata. 

75 Ludzie oczyszczają się w tym czasie przez wielkie cierpienia, ale z tej ludzkości, tak grzesznej 

dzisiaj, wyjdą jutro pokolenia, które będą w łączności z Moją Boskością z ducha na ducha. 

76 Ci, którzy przeżyją ten czas, będą podziwiać wielkość Mojego dzieła i spełnienie Mojego słowa. 

Wtedy zobaczą, jak dzieci będą uczyć, pouczać i świadczyć o Mnie z prawdziwą duchowością, jak młodzi i 

dorośli pozostawią za sobą przyjemności i rozrywki tego świata, aby poświęcić się praktyce Mojej Nauki, 

oświadczając, że czas, w którym żyją, jest czasem zapowiedzianym przez proroków. 

77 Ale ci, którzy słuchają Mojego Słowa dzisiaj, a są opieszali lub niedowierzający, będą czuli się 

zawstydzeni w obliczu tych przykładów. 

78 Ci nie usłyszą Mojego Słowa przez ludzkiego głosiciela, który jest grzeszny i niedoskonały, ale 

usłyszą głos swego Pana w swoim sumieniu. 

79 Wy, Moi słuchacze, zostaliście przeznaczeni do słuchania Mnie na tej drodze zrozumienia, która 

jest bardzo wysoka, ale nie najdoskonalsza. Dziesięć lat jest jeszcze do Twojej dyspozycji. Korzystajcie z 

nich, abyście jutro nie musieli płakać nad straconym czasem, gdyż dla was, ludu Mój, nadejdzie później 

czas większego rozwoju duchowego. 

80 Jeżeli nie zachowacie Mojego Słowa teraz, to później, gdy ta manifestacja już nie będzie istnieć, 

będziecie przychodzić do tych miejsc modlitwy z bólem w waszych sercach, by prosić Ojca, by do was 

przemówił i by zechciał ponownie komunikować się poprzez ludzki umysł, lecz nie usłyszycie Go 

ponownie. Wtedy zwrócicie się do Moich dawnych pośredników słowa, którzy pozostaną niemi przy tym 

przejawie i powiedzą wam tylko żebyście podnieśli się duchowo. 

81 Wolą Moją jest, abyście nie profanowali Mojego zakonu. Nie chcę, abyście po przyjściu do Mnie 

musieli powiedzieć do siebie: "Odejdź ode Mnie, nie znam cię", a potem, aby w waszym duchu pozostał 

ciężki ciężar zadośćuczynienia. 

82 Mówię do was o duchowych naukach, które są w zasięgu waszej wiedzy, a jednak jest jeszcze ten, 

kto wątpi w Moje słowo. A gdybym mówił wam o Boskich przejawach lub opisał wam wieczność? Wtedy 

powiedzielibyście Mi: "O czym do nas mówisz, Ojcze, nic z tego nie rozumiemy". 

83 Powierzam wam Moich nowych proroków, którzy dokonają czegoś 

Mieć wgląd w to, co poza nią. Będą oni świadczyć wam o tych duchowych naukach i zapowiadać wam 

wydarzenia, które dopiero mają nadejść. 

84 Oto Moja nauka, uczniowie, nie przedłużam jej, abyście się nie zmęczyli i abym nie musiał jej 

powtarzać przy innej okazji. Lecz jeśli chcecie korzystać z Moich nauk, odnawiajcie się i porzućcie wszelką 

niegodziwość i wady. 

85 Wtedy zobaczycie jak samolubstwo, obłuda, próżność i materializm niepostrzeżenie opuszczą 

wasze serca, a zamiast tego zaczniecie praktykować prawdziwą miłość, która nie oczekuje żadnej 

nagrody. 

86 Będziesz urażony i będziesz się nad tym zastanawiać. 
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Nie będziesz odwzajemniał policzka, jak to miało miejsce w przeszłości. Wtedy, przepełnieni 

dziękczynieniem dla waszego Mistrza, powstaniecie i powiecie Mi: "Panie, tylko Ty naucz nas tych lekcji i 

uczyń nas silnymi w tych próbach". 

87 Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami; przynoście więc te same owoce, które Ja 

przyniosłem wam. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 3  
1 Oto jest chleb żywota wiecznego; długo go nie jedliście. 

2 Długo na mnie czekaliście, a kiedy ledwie o tym pomyśleliście, zabłysło światło na firmamencie. 

Kiedy pytaliście, skąd to się wzięło i co oznacza, odpowiadano wam: To Eliasz, który przychodzi, aby 

przygotować ludzkość i uczynić ją godną zjednoczenia z Mistrzem. 

3 Jak pasterz, który zbiera swoje owce i liczy je, szukając pośpiesznie tych, które zbłądziły, aby 

przedstawić pełną liczbę swojemu panu, tak Eliasz kochał cię, prowadził cię i sprawił, że poczułeś ciepło 

stajni. 

4 Gdy ujrzałem was tak przygotowanych, ofiarowałem wam Mój Chleb, którym będziecie się karmić 

na wieki. 

5 Kto spożywa ten chleb w prawdzie, cieszy się i ucztuje na Moim pokoju. 

6 Ten pokarm, którym jest Moje Boskie Słowo, pochodzi z ust człowieka jako kolejny przejaw tego, 

że Bóg mieszka w prawdzie w sumieniu człowieka. 

7 Dlaczego miałbym odmówić wam rozkoszy odczuwania Mnie w sobie? 

8 Ten, kto pielęgnuje pokój i czystość w swoim sercu, czuje mnie w sobie, choć jestem we 

wszystkich duszach, choćby nie wiem jak bardzo zgrzeszyły. Ten, kto był, nigdy nie zginie, a kto żyje, nosi 

Mnie w sobie, bo Ja jestem Życiem. 

9 Między Bogiem a Jego stworzeniami istnieją więzi, które nigdy nie mogą zostać zerwane. Ale jeśli 

ludzie czują się oddzieleni od ich Ojca Niebieskiego, to z powodu ich braku spirytualizacji lub braku wiary. 

10 Ani śmierć, ani brak miłości nie może zniszczyć więzi, która łączy was ze Mną. 

11 Nikt nie może uciec przed Moją obecnością. Nie ma mieszkania ani miejsca, w którym moglibyście 

się ukryć przede Mną, bo Ja jestem z wami, dokądkolwiek idziecie, a wy jesteście we Mnie, gdziekolwiek 

jesteście. 

12 Nie zadowalajcie się wiedzą na ten temat. Musicie mnie czuć, abym mógł się objawić w waszych 

dziełach. 

13 Zastanów się: Jeśli Ja jestem w tobie, dokąd mnie zaprowadziłeś, gdy zgrzeszyłeś? 

14 Mówię ci to, ponieważ muszę usunąć popiół, który leży w twoim sercu, dopóki nie znajdę w nim 

iskry światła. 

15 Daję wam siłę, abyście przetrwali tę próbę. 

16 Widzę waszych krewnych, którzy rozdzierają wasze serca i wystawiają was na próby. Dla jednych 

byli to ich ojcowie, a dla innych ich synowie, którzy najbardziej przeszkadzali im w naśladowaniu Mnie. 

17 Wielu przyszło na ten wiec we łzach, wiedząc, że będą musieli opuścić swoje domy w atmosferze 

wrogości, aby mnie usłyszeć, a jednak nalegali, aby mnie usłyszeć. 

18 Ileż łez, ile modlitw, ileż cierpliwości w nadziei, że ci uznają tę prawdę! 

19 Są tacy, którzy szukając wolności do słuchania Moich Słów, zostali zmuszeni do rozstania się ze 

swoimi domami; tacy, którzy musieli opuścić swoje bliższe domy, aby uniknąć napiętnowania przez 

rodziców i przyjaciół; tacy, którzy stracili pracę, zostali wyśmiani i nazwani czarownikami; są też tacy, 

którym odmówiono chleba. 

20 Jakże miałbym nie przyjąć cię z czułością, jakże miałbym nie wlać Mojego uzdrawiającego balsamu 

w twoje rany, kiedy cierpisz, aby pójść za Mną! 

Nigdy jednak nie skarżcie się na nikogo, nie oskarżajcie żadnego z waszych braci. Zostawcie wasze 

sprawy Mnie, który mówię wam w prawdzie: Ci, którzy was najbardziej skrzywdzili, przyjdą do Mnie 

najbardziej skruszeni i pokorni w swoim pragnieniu uzdrowienia i przebaczenia. Ci wtedy powiedzą do 

Mnie: "Panie, przebacz mi, jak zraniłem serce mojego dziecka". Inny powie: "Panie, byłem lekceważący 

wobec mojego współmałżonka, ponieważ poszedł za Tobą. Ukarałem go, odłączając się od jego łóżka i 

śpiąc w innym pokoju; potępiłem go bowiem ciemnym sercem." 
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Będą mnie prosić o przebaczenie, wyznają swoje winy i uznają, że wiele razy otrzymali korzyści dzięki 

tym, których źle ocenili. Wtedy im powiem: Podczas gdy wy myśleliście o tym, jak utrudnić życie tym 

Moim robotnikom, oni w ciszy i samotności "czuwali" przy was. 

Zaprawde, powiadam wam, uczniowie, uzyskaliście Moje przebaczenie! Ale czy wy również 

przebaczyć im z waszych serc? 

21 Jezus nauczył was, od tamtego czasu, doskonałego przebaczenia, które rodzi się z miłości. Dzisiaj 

przychodzę w duchu, ale Moja nauka jest taka sama. 

22 Radujcie się, że przez Mistrza posiadacie doskonały przykład. Zaprawdę powiadam wam, nie 

mieliście przed ani po Jezusie takiego przykładu jak ten, który On wam dał. 

23 Czy Mistrz byłby doskonały, gdyby uczeń przewyższał go w mądrości? - Nie. 

24 Wasz duch stanie się bardzo wielki, ale nigdy nie większy niż ten waszego Pana. Im większe jest 

wasze duchowe wzniesienie, tym wyżej i wyżej będziecie oglądać swojego Boga. 

25 Wyniosły człowiek zawsze upadnie w końcu, sprowadzony przez swoje własne dzieła, bo wierząc, 

że walczy o siebie, tak naprawdę walczył przeciwko sobie. 

26 Pycha jest przyczyną wielu zła i cierpień wśród Bożych stworzeń. 

27 Ileż nieszczęść i ileż ciemności pozostawił na swoich śladach pierwszy nieposłuszny, skoro 

zbuntował się przeciwko Mojemu Prawu! Od tego czasu zło istniało jako niewidzialna siła. Pozwoliłem na 

utrzymywanie się tej mocy tylko po to, by poddać was próbie, a przez was samych ją wykorzenię. 

28 Nie obwiniajcie jednak za swoje błędy i upadki konkretnego człowieka, który uosabia tę moc. 

Pamiętajcie, że przeciwko każdej pokusie jest w waszym duchu cnota do walki ze złem. 

29 Zrozumcie i dokładnie zbadajcie czas, w którym żyjecie. Zapowiedziałem wam w Drugiej Erze, że 

powrócę, i powiedziałem wam, jakie będą znaki Mojego przyjścia. Chcę, aby ludzkość uznała, że te znaki 

już się pojawiły. 

30 Jeśli powiedziałem wam, że przyjdę ponownie, to dlatego, że miałem wam jeszcze coś do 

powiedzenia i nie mogłem wam tego ujawnić w tym czasie, ponieważ nie zrozumielibyście tego. 

31 Dziś przychodzę w duchu i zaprawdę powiadam wam: Niektórzy sądzą, że w pierwszych czasach 

byłem bliżej was niż dziś. Mylą się, bo z każdym kolejnym przyjściem coraz bardziej zbliżałem się do 

Ciebie. 

Pamiętajcie, że w Pierwszej Erze ustanowiłem Siebie na górze i stamtąd zesłałem wam Moje Prawo 

wyryte w kamieniu. W Drugiej Erze opuściłem szczyty gór i zstąpiłem w wasze doliny, stając się 

człowiekiem, by żyć wśród was. A w obecnym czasie, aby być jeszcze bliżej ciebie, uczyniłem twoje serce 

Moim mieszkaniem, aby się w nim ujawnić i przemówić do ludzi z jego wnętrza. 

32 Niektórzy wątpią, chociaż słyszą te nauki; a z tych wątpiących, niektórzy przyjdą do wiary, a inni 

pozostaną w swej niewierze. Lecz nadejdzie rok 1950 i jakiż chłód odczują wtedy w swych duszach, jak 

ujrzą siebie targanych burzami podobnymi do huraganów, bo wtedy wielkie cierpienia i nawiedzenia 

powstaną wśród ludzkości! 

33 Po Moim odejściu w 1950 roku, ziemia zadrży, a zawodzenie ludzi wzniesie się do nieba.* 

Wszystko to będzie przypominało ciemność i huragan, które zaciemniły Jerozolimę w dniu śmierci Syna 

Bożego. 
* Patrz uwaga 3 w Załączniku. 

34 Dla wielu będzie to czas zmartwychwstania. Duchy, które popadły w ciemność, powstaną do życia 

w świetle. 

35 Czas ten został przepowiedziany. Jest napisane, że wrócę. A oto po usłyszeniu Mojej nauki z ust 

człowieka, wielu zwątpiło i zaparło się Mnie. Inni nie przywiązywali najmniejszej wagi do Mojego 

objawienia. 

36 Wobec nieczułości i zatwardziałości ludzi na Moje słowo, musiałem dokonywać tych dzieł, które 

wy nazywacie cudami, aby jednych pobudzić do wiary, a innych przyciągnąć do siebie. 
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37 Dziś jeden, a jutro drugi, stopniowo gromadzili się wokół Mojego Słowa; tych symbolicznie 

naznaczyłem na ich czołach. Jest to Boski znak, który noszą w swoim duchu, a później nazwałem ich 

"robotnikami na Moich polach". 

38 Te nie będą potrzebowały książek naukowych, ani filozofii, ani doktryn wiary do nauczania. 

Światło Mojego Ducha Świętego oświeci ich umysły, a ich jedyną księgą będzie Moje Słowo. 

39 Błogosławieni ci, którzy zaufali i pozostali przy Mnie, bo doznali wielkiego orzeźwienia przez boski 

koncert Mojej nauki. 

40 To, że jesteście dziećmi Bożymi, czyni was godnymi tej łaski, ponieważ wasze zasługi są jeszcze 

nikłe. Nie patrzyłem na wasze skazy, bo był płaszcz, który je ukrywał. Ale do kogo należy ten miłosierny 

płaszcz? - Maryjo, Twoja kochająca Matko, która niestrudzenie czuwasz nad każdym ze swoich dzieci. 

41 Zostało wam dane żyć w tym Trzecim Czasie na ziemi, który będzie czasem doskonałości, a który 

Eliasz zainaugurował objawiając swojego ducha poprzez pośrednictwo ludzkiego umysłu, wskazując wam 

moje objawienie, które odbywa się w tej samej formie. 

42 Ale czas przygotowania przez ludzkich pośredników dobiega końca. Wkrótce Moje Słowo nie 

będzie już słyszane w tych salach zgromadzeń, a ci, którzy nie wiedzieli, jak je zachować w swoich 

sercach, poczują się osieroceni. Niektórzy, myśląc, że ich Pan jest daleko, będą później biegać za religiami, 

aby mnie znaleźć. 

43 Z drugiej strony, ci, którzy uczynili moje boskie zasady swoimi, będą silni w Trzeciej Erze, 

ponieważ będą widzieć swoją drogę wyraźnie przed sobą. 

44 Nazwałam ten wiek Wiekiem Światła; zobaczcie teraz, Moje dzieci, jak narody są chętne do 

prowadzenia okrutnych i bratobójczych wojen. 

45 Wy, którzy zostaliście przeze Mnie nazwani dziećmi światłości - módlcie się za waszych braci 

"czuwających" nad narodami, aby to światło dotarło do ich ducha i aby jutro obrali drogę Mojego prawa. 
46 Kiedy ludzie staną się prawdziwymi uczniami Chrystusa? Zawsze uczyłam was przez Jezusa 

posłuszeństwa, pokory i miłości. To jest droga. 

47 Zapowiedziałem wam przybycie wielkich rzesz, które przyjdą z innych krajów ziemi. Z pozoru 

materialne powody sprowadzą ich do waszego narodu, lecz w istocie stanie się to po to, by mogli przyjąć 

Dobrą Nowinę Słowa, które dałem wam w tym czasie. 

48 Ale zastanówcie się poważnie nad tym zadaniem: co przekażecie, czego będziecie uczyć, o czym 

będziecie świadczyć, jeśli nie przygotujecie siebie i swoich dzieci? 

49 Pamiętajcie o waszej odpowiedzialności, abyście zwiększyli waszą gorliwość w zgłębianiu Mojego 

Słowa i abyście, gdy nadejdzie godzina, gdy zapukają do waszych drzwi, byli gotowi ofiarować Boski 

Pokarm poprzez wasze myśli, słowa i uczynki. 

50 Miejcie wiarę, poddając się Mi, a Ja będę mówił przez wasze usta. 

51 Wiedzcie też, że ojcom rodzin, którzy wiedzą, jak wznieść się i uduchowić swoje życie, rodzą się 

takie dzieci, które przynoszą zdrowie i siłę w swoich ciałach, a w swoich duchach przesłanie mądrości. 

52 W tym domu modlitwy, gdzie gromadzicie się, by Mnie słuchać, znajdziecie pociechę w cierpieniu 

i odwagę, by przetrwać nawiedzenia, które muszą nadejść. Ale i wasz duch, gdy jest podnoszony, 

pokazuje mi ziarno, które wnosi trochę po trochę przez swoją pracę. 

53 Zaprawdę powiadam wam, duch nigdy nie będzie czuł się zmęczony, pracując na Moich polach; 

dlatego nie będzie dla niego odpoczynku w grobie. Nawet po rozpadzie jego materii, będzie on nadal 

pracował dla swojego wyższego rozwoju i swojej doskonałości. 

54 Jeśli Moje Słowo oświetliło wam drogę waszej duchowej walki na ziemi, to w zaświatach 

napotkacie jeszcze jaśniejsze światło, gdy będziecie kontynuować swoją podróż do waszego Stwórcy. 

55 Moje boskie światło świeci w całym wszechświecie. 

56 Bądźcie posłuszni Mojemu Prawu, ale niech wasze posłuszeństwo wypływa ze zrozumienia 

bezgranicznej miłości Ojca do was. Słuchajcie mnie i módlcie się, ale nie wychodźcie na świat, dopóki nie 

poczujecie się silni, bo inaczej nie będziecie mogli wytrzymać huraganów i wichrów. 
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57 Pokazuję wam i toruję drogę, abyście nigdy jej nie opuścili. Zaprawdę, powiadam wam: Kto sieje 

dobro w imię Moje, którym jest miłosierdzie, miłość i pokój, idzie drogą Moją i znajdzie zbawienie. 

58 Jedyną pokutą, o jaką was proszę, jest przezwyciężenie egoizmu, abyście mogli służyć bliźniemu 

ze szczerością i dobrą wolą. 

59 Z uwagą studiujcie to słowo, które wam daję za pośrednictwem wielu głosicieli, gdyż każdy z nich 

ma swój własny dar. Nie pogardzajcie tym, który wydaje się wam nieumiejętny, bo jakże wielu po 

zakończeniu tego objawienia na końcu 1950 roku, będzie chciało usłyszeć mnie ponownie, nawet jeśli 

przez tego, który ich nie zadowolił. 

60 Ale daję ci łaskę, że Moje Słowo będzie zachowane na piśmie przez tych, których wyznaczyłem i 

przygotowałem do tego zadania, abyś jutro nie czuł się jak sierota, który utracił swoje dziedzictwo. 

Wtedy, gdy przyjdą do was tłumy i "ostatni", przedstawicie im księgę Moich nauk jako najwierniejsze i 

najprawdziwsze świadectwo tego, co wam mówiłem. Bo jeszcze wiele wam brakuje, by być jak prawdziwa 

księga i przykład w waszym życiu i słowach. 

61 Ta książka obudzi wiele śpiących duchów, a ich ukryte dary się ujawnią. Jej lektura będzie 

inspirować i wyposażać kolejne pokolenia, prowadząc je krok po kroku do duchowego zjednoczenia z 

Moją Boskością. 

62 Moi pracownicy, odświeżajcie się myślą, że wybrałem was, grzeszników, aby was przekształcić w 

moje narzędzia i zbawić innych, którzy się zagubili. 

Czy można kiedykolwiek rosnąć znużony lub zmęczony przynosząc pokój, ulgę, lub radość do tych, 

którzy cierpią z powodu braku tych dóbr? 

Nigdy nie szukaj pustkowia lub samotności w swojej komnacie, aby zapobiec lamentom, które mogą 

cię dosięgnąć. Uświadom sobie, że jest to kluczowy czas dla każdego ducha i musisz stawić czoła bólowi. 

Wkrótce, zgodnie z Moją wolą, będziecie sadzić "drzewa" w różnych miejscach - tak nazwałem w 

Moim Słowie miejsca spotkań i domy modlitwy. Przygotujcie się do tego i pozwólcie, żeby świat duchowy 

przejawił się wśród was w sposób całościowy, żebyście mogli prawidłowo interpretować Moje nauki. 

63 Krótki jest czas, który jeszcze pozostał wam do wysłuchania tych posłańców Mojej Boskości. Rok 

1950 jest już niedaleko, a jaki postęp w Moim Dziele masz Mi do pokazania? Uznajcie, że obudziłem was z 

najgłębszego letargu, abyście nie byli jak panny z przypowieści, którym zgasły lampy. Jeśli śpisz, gdy 

usłyszysz ostatnie słowo swojego Pana, będzie dla ciebie brutalne przebudzenie. 

64 Zwróćcie uwagę na tych z Was, którzy przybywają zmęczeni po wędrówce. Niektórzy przychodzą z 

czystym sumieniem, a inni z wyrzutami sumienia. 

65 Przybyliście tu wszyscy, ponieważ przyciągnęła was wieść, że obecnie przemawiam do ludzkości, a 

słuchając tego słowa, słyszycie, jak Ojciec mówi do was: Oto jestem wśród ludzi, aby dać posłuch moim 

naukom i wypełnić obietnicę. 

66 Oto nowa sposobność, by usłyszeć Mistrza i przyjąć Jego nauki. Przypominam każdemu z nich o 

jego darach i daję mu znać, jakie ma zadanie. Kto okaże się wytrwały i silny na Mojej drodze, ten wkrótce 

pozna Moje królestwo. 

67 Nikt nie będzie mógł wyrwać światła temu, kto czuwa nad nim z gorliwością i sprawia, że świeci 

ono swoją cnotą. 

68 Jesteście przejściowi w tej ziemskiej egzystencji i jako studenci tej duchowej nauki powinniście to 

zrozumieć. Przyjmuję was wszystkich z doskonałą miłością i z tą miłością was osądzam. Jakże inny jest sąd 

waszego Pana od sądu ludzi! 

69 Ze stu czterdziestu czterech tysięcy naznaczonych przeze Mnie, część usłyszy Moje Słowo przez 

tych nosicieli głosu dla wypełnienia duchowego zadania, inna część otrzyma Moje polecenia duchowo, 

wsparta darem intuicji, a jeszcze inna, która jest w zaświatach, wypełni swoją misję dla ludzkości w 

sposób duchowy. 

70 Moje światło musi świecić wszędzie na ziemi. 

71 Niektórzy pytają Mistrza, kiedy te wydarzenia będą miały miejsce. Zaprawdę powiadam wam, że i 

w tym wiele zależy od waszej woli i waszej wytrwałości. 
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72 Ci, którzy nie obudzą się, będąc w ciele, są zabierani z ziemi, aby ich duch pozbył się wszystkiego, 

co go wiąże lub przeszkadza mu w rozpoznaniu mojego dzieła. 

73 Wiele razy mówiłem wam: Nie czekajcie na lepsze czasy do pracy, bo nie wiecie, czy te 

nadchodzące nie będą jeszcze trudniejsze. 

74 Wypełnijcie swoje zadanie, abym nie musiał was później wzywać do rozliczenia się z wielu 

błędów, które popełnia ludzkość. 

75 Niektórzy mówią do mnie: "Ojcze, poczekaj na mnie jeszcze chwilę". 

zważcie na to, co wam powiem w tej sprawie: mogę długo czekać na powrót Syna, bo jestem 

Wiecznością; ale pamiętajcie, że wysłałem was, abyście to zdobyli dla siebie; wysłałem was, abyście to 

zdobyli dla siebie 

76 Inni mówią do Mnie: "Panie, lepiej zabierz mnie z tego świata, bo ja już więcej nie zniosę!". 

77 Kiedy będziecie żyć w harmonii z waszym przeznaczeniem, kiedy zrozumiecie, że wiele waszych 

cierpień jest zadośćuczynieniem, dzięki któremu pozbywacie się ciężkiego brzemienia niedoskonałości? 

Tylko zrozumienie i poddanie się może przynieść ci pokój. 

78 Jakże powoli wędrowaliście po ścieżce poznania ducha! 

79 Przeżyliście wiele wieków objawień i doświadczeń, a wciąż spotykam się z wami jak z kruchymi 

niemowlętami, gdy widzę, że nie potraficie odpowiedzieć na pytanie, lub gdy okazujecie się niezdolni do 

postępu w próbach, które stoją na waszej drodze życia. 

80 Pragnę, abyście wszyscy stali się Moimi uczniami, abyście potrafili porzucić to, co przeszkadzało 

wam stanąć w obliczu prawdy. 

81 Zawsze myślcie w sposób duchowy, abyście nie mieli trudności ze zrozumieniem Mojego Słowa. 

Zapomnijcie, że to wy nie mogliście sobie wyobrazić, że Bóg jest niewidzialny, i że kiedy myśleliście o 

mnie, od razu tworzyliście w swoim umyśle postać człowieka o gigantycznych rozmiarach, Istoty, która 

miała postać, ale której nie można było zobaczyć i która zawsze była ukryta za grubą zasłoną tajemnicy. 

82 Kiedy w Jezusie stałem się człowiekiem, to nie po to, byście zrozumieli, że Bóg ma ludzką postać, 

ale po to, by uczynić Mnie widzialnym i słyszalnym dla tych, którzy byli ślepi i głusi na wszystko, co boskie. 

Zaprawdę, powiadam wam: Gdyby ciało Jezusa miało postać Jehowy, nie krwawiłoby i nie umarłoby. 

Było to ciało doskonałe, a jednak ludzkie i wrażliwe, aby ludzkość mogła je widzieć i słyszeć przez nie głos 

Ojca Niebieskiego. 

83 Ilekroć wasze wyobrażenie o Boskości było dalekie od rzeczywistości, przychodziłem wam z 

pomocą, by zniszczyć fantazje i nierealność i nakłonić was do podążania prawdziwą drogą. 

84 Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Moja doktryna nie dotyczy śmierci. Kiedy często mówię wam o 

istnieniu duchowego królestwa, to dlatego, że jest tam życie i wieczne szczęście jako obietnica dla 

waszego ducha, a nie dlatego, żebyście tęsknili za śmiercią i nienawidzili tego życia. 

85 Moje słowo w tym czasie mówi do was o życiu duchowym, a to dlatego, że w waszym rozwoju 

doszliście już do tego rozdziału księgi życia, który ukazuje nie ujawnione tajemnice ducha. 

86 Ponieważ człowiek posiada ducha, jest rzeczą naturalną, że powinien on ujawnić mu pewne cechy 

jego istoty; ale powiedziałem wam już, że dopóki wpływ materii nie podda się panowaniu i podszeptom 

ducha, człowiek będzie w stanie przeniknąć bardzo niewiele w głąb siebie, aby ujrzeć swoje wewnętrzne 

światło i usłyszeć swój duchowy głos. 

87 Kiedy udaje się wam przeżyć chwilę skupienia i refleksji, nieświadomie wchodzicie w kontakt z 

tym, co duchowe i odczuwacie wieczność oraz fakt, że coś z tej wieczności żyje i porusza się w waszej 

istocie. Tak też było, gdy człowiek w pierwszych czasach odkrył, że nosi w sobie istotę, byt, który nie jest z 

tego świata, lecz należy do innej płaszczyzny. Nie przeraziło go to wcale, lecz przeciwnie, napełniło 

nadzieją, ponieważ zobaczył, że jego życie nie ogranicza się do krótkiej egzystencji na tej ziemi. Domyślał 

się, że kiedy zostanie odłączony od ciała, jego duch wzniesie się do świata, w którym doświadczy błogości, 

jakiej nie znalazł na tym świecie, sprawiedliwego zaspokojenia dla swojego wysokiego ideału. 
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88 Przyszedłem na ziemię, aby potwierdzić Moją nauką wszystkie te natchnienia; a tym marzycielom 

o świecie mądrości, miłości i sprawiedliwości, w którym nie ma łez, nędzy i niezgody, poświęciłem Moje 

Kazanie na Górze, aby wytrwali w swojej nadziei. 

89 Z jaką dobrocią i miłością uczyli ludzkość pierwsi mistrzowie chrześcijaństwa. Moc ich słowa 

została założona w prawdziwości ich dzieł, przez które nawrócili i zaprosił do duchowości. 

90 Nazywam ich mistrzami, ponieważ nauczali według Mojego przykładu. Jeśli ktoś później chciał 

nauczać pod przymusem wiary, nie rozumiejąc znaczenia Mojej Nauki, to nie był mistrzem. Jeśli używał 

tej władzy, aby pozbawić swoich braci wolności myśli, wiary i sądu, to nie używał Mnie jako wzoru, ale w 

rzeczywistości uniemożliwiał duchom przeniknięcie znaczenia Moich objawień. 

91 Mówię do was: Ilekroć Moje imię i Moja nauka były używane do podporządkowania narodów lub 

do wzbudzenia strachu, a przez ten strach ludzie byli zmuszani do wiary, cel, do którego dążono, nie był 

duchowy, lecz chodziło o ziemską władzę. Jakże inna była intencja Mistrza, gdy dawał wam swoje słowo i 

przykład, który możecie podsumować w tym zdaniu: "Królestwo moje nie jest z tego świata". 

92 Wejdź na Moją barkę, bo ona nigdy się nie wywróci. Ale nie wątpcie, jak Piotr, gdy myślał, że 

Mistrz śpi; bo inaczej nie byłby to już głos Mój, lecz ból, mówiący do was: O wy małej wiary! 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 4  
1 Za każdym razem, gdy słyszysz Moje słowo, czujesz, że zostawiasz swój ból ze Mną. Ale dlaczego 

jest tak, że za każdym razem, gdy do mnie wracasz, twoje serce na nowo wypełnia się po brzegi 

przepełniony goryczą? 

2 Nadszedł czas, abyście nauczyli się zachowywać Mój pokój. 

3 Jest to czas przygotowań, a wszędzie, we wsiach, miastach i dzielnicach, wyrastają "drzewa", 

które dają wędrowcom duchowy cień. 

4 Ci wędrowcy to rzesze, które przychodzą coraz bliżej tej manifestacji; kiedy słyszą Moje Słowo, 

które mówi im, że w innych czasach znaleźli już cień pod liśćmi Drzewa Życia, głęboko uświadamiają 

sobie, że nie wiedzieli, jak wykorzystać ten czas, aby zbliżyć się do Ziemi Obiecanej. 

5 Któż z was odrzuci Mnie ponownie, jak to czynił w minionych czasach, gdy czuje, że stoi przed 

nową szansą zbawienia? Kto będzie unikał swojego obowiązku i ignorował głos swojego sumienia? Kto po 

obudzeniu przez ten głos będzie nadal oddawał się swoim materialistycznym marzeniom? 

6 Twój duch zadrżał, gdy mimo niepokoju, usłyszałeś Ojca, który mówi, że cię kocha, że ci przebacza 

i pomaga ci się odnowić, abyś mógł przyjść do Niego. 

7 Poddaliście się Bożej miłości i z radością wyruszyliście na poszukiwanie chorych, aby mogli 

pośpieszyć do obecności Mistrza i znaleźć u Niego uzdrowienie swoich dolegliwości. 

8 Oto drzewo, które oferuje swoje duchowe owoce dla ludzi. 

9 Ja jestem Drzewem Życia Wiecznego. Pamiętaj o Chrystusie na krzyżu. Był jak drzewo, którego 

ramiona, jak gałęzie, były z miłością rozpostarte, aby dać cień ludzkości. Jego słowa, które powoli 

spływały na ten tłum, i Jego Krew, która spadała kropla po kropli, były jak owoce, które zeszły z boskiego 

drzewa. 

10 Zbliża się rok 1950, kiedy to po raz ostatni usłyszycie to słowo, które jest dla was owocem 

niebieskim. Wtedy drzewo, owoc i cień będą w twoim duchu. 

11 Ci, którzy w tym czasie są jeszcze materialistycznie nastawieni i sfanatyzowani przez moje słowo, 

będą próbowali mnie powstrzymać i prosić, abym jeszcze przez jakiś czas przemawiał do nich w tej 

formie, lecz nie będzie to możliwe, ponieważ ogłosiłem wam moją wolę i jest ona zapisana. 

12 Słowiki", które wygłosiły Moje Słowo, zamilkną na tę manifestację, a Ja nagrodzę ich 

posłuszeństwo darem Słowa i natchnieniem. 

13 Jeszcze nie wiecie, co Ja mam w zapasie na te czasy w Moich wysokich dekretach. Już dziś mówię 

wam, że w tych błogosławionych czasach oczekuję od was wszystkich wypełnienia Mojej woli i abyście 

byli posłuszni i łagodni jak owce. 

14 Nie jest jednak Moją wolą, abyście się wzajemnie osądzali. To będzie Moja doskonała 

sprawiedliwość, która osądzi każde z Moich dzieci. 

15 Słuchajcie Mnie, ludu Mój, nie pozwólcie Mi tylko mówić w pustkę. Masz jeszcze czas na myślenie 

i naukę. 

16 Niech nikt nie twierdzi, że postępuje zgodnie ze swoją wolą, chociaż człowiek będzie miał czasową 

możliwość, aby to czynić, bo dosięgnie go sprawiedliwość Pana i wtedy stanie się tylko to, co jest mu 

przeznaczone. 

17 Przygotujcie się, prorocy Trzeciej Ery, abyście mogli ostrzec tłumy i aby nie dały się zwieść 

fałszywym Chrystusom i fałszywym głoszeniom. 

18 Nie wątpcie w te Moje słowa tylko dlatego, że przekazuję je wam przez niewykształconego i 

prostego głosiciela. 

19 Powstańcie i głoście te nauki wszystkim, bo czasu pozostało bardzo mało. 

20 Wystarczy jedno słowo światła, aby twoi bracia nie zasnęli. 

21 Zastąpienie wad dobrymi cechami będzie szlachetnym dążeniem spirytualistów przyszłości, tych, 

którzy mają zbudować wyższe królestwo nad ruinami ludzkiego życia. 
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22 To pokolenia przyszłości będą budować ten świat wyższej moralności, głębszej wiedzy i większej 

duchowości. Ale wy, ludzie teraźniejsi, też możecie wiele zrobić. Przy odrobinie dobrej woli usuniesz 

ruiny, gruzy przeszłości pełnej aberracji i hańby, tak że pozostanie tylko światło długiego i bolesnego 

doświadczenia. Będę wam błogosławił i sprawię, że zobaczycie promyk światła tego królestwa pokoju, 

które razem zbudujecie, jeśli będziecie starali się prowadzić dobry tryb życia, aby wasze myślenie było 

ukierunkowane na cnoty, a wasze usta były niezawodnym narzędziem prawdy i natchnienia, które 

kiełkują w waszym duchu. 

23 Chociaż wasze stopy dotykają ziemi, nie pozwólcie, aby wasze dążenia zostały przez nią 

zatrzymane. Stawiajcie sobie coraz wyższe cele, nie zapominając o oddawaniu Bogu tego, co Boże, a 

światu tego, co jego. 

24 Moje słowo jest przeznaczone dla wszystkich, ale nie wszyscy przyjmują je w ten sam sposób. 

Wielu słucha go z obojętnością, ale są też tacy, którzy nie mogliby już żyć bez rozkoszy słuchania mnie. 

Wśród nich widziałem także tego, który przychodzi nie zażywszy pokarmu materialnego, a słysząc Moje 

Słowo zapomniał o swoich potrzebach i niedostatkach, a wychodząc z sali zebrań czuł się tak napełniony 

siłą i nadzieją, pokojem i pociechą, że zaczął szemrać: "Zaprawdę, nie samym chlebem żyje człowiek, ale 

każdym słowem, które pochodzi od Boga". 

25 Tylko ja widzę, co kryje każde serce, a nikt o tym nie wie. Znajduję owce smutne, spragnione, 

chore lub zmęczone; istoty bez miłości i bez domu, które jednak, gdy mnie słyszą, mówią: "Jestem 

szczęśliwy, gdy słucham Boskiego Mistrza, bo wtedy wszystkie moje troski wyparowują, a moje serce 

napełnia się światłem i radością". 

26 Inni jednak zapadają w letarg i nie pozwalają, aby ich serca były zmiękczone, jak w pierwszych 

dniach, gdy usłyszeli głos swego Pana. 

Ale jak kontynuować to nauczanie, dopóki jedni słuchają, a inni nie, dopóki jedni mnie czują, a inni 

pozostają odrętwiali? 

27 Uczniowie, wejdźcie w siebie, usłyszcie i odczujcie mnie tak, jak to robiliście wcześniej. Przypomnij 

sobie, jak wyznałeś, że to Słowo jest twoim życiem i światłem twojego przeznaczenia. Nie zapominajcie, 

że dziś wam mówię: To, czego potrzebujecie, będzie wam dane we właściwym czasie. 

28 Nalejcie na nowo oliwy do waszych lamp, aby płomień wiary i wiedzy znów zajaśniał. 

29 Nie śpijcie, obudźcie się i módlcie się, bo Mistrz może was zaskoczyć, gdy wejdzie do waszego 

domu, jak to zwykł czynić w tych dniach duchowego uniesienia, gdy czuliście Moją obecność na każdym 

kroku. 

Zobaczycie wtedy, jak wasze życie zostanie na nowo oświetlone tym światłem, które przestało was 

oświetlać, a którego nie byliście świadomi, i przywróci wam ono pewność przyszłości pełnej obfitości i 

mądrości. 

30 powierz mi wszystkie swoje myśli; ofiaruj mi swoje serce; każda gorycz i cierpienie będą jak 

kwiaty, które otrzymam; kwiaty bólu, goryczy i rozczarowania, ale w końcu kwiaty, ponieważ świadczą o 

oczyszczeniu i wydzielają zapach, który wznosi się do mnie 

31 Zanurzcie się w ciszy, o duchy, które przyjmują Moje światło, podczas gdy wasze serce lamentuje 

przede Mną nad swoim smutkiem. Zostawcie swoje łzy u mnie i weźcie dla nich Mój uzdrawiający balsam. 

32 Ojciec, Najwyższa Istota, utkwił swoje oczy na ciebie. Nie pokazujcie się pokonani lub bezsilni 

przed Nim, bo kiedy was stworzył, dał wam swoją siłę. 

33 Jeśli twoje cierpienia są ciężkie, Jego miłosierdzie jest większe. Dokonaj zasługi wiary i miłości, i 

nie wątpię, że On przyniesie Ci do królestwa Jego dobroci i mądrości na zawsze. 

34 Ludzie, zaufajcie Mi, a gdy zabraknie wam sił, dajcie Mi ciężar waszego krzyża, a sami nabierzcie 

nowych sił. 

35 Zrozum, że ten świat jest oczyszczającym źródłem i że twój duch będzie świecił jak światło w 

przestrzeni, kiedy go opuści, aby powrócić do swojego prawdziwego domu. Pamiętajcie, że powiedziałem 

wam: "Kto Mnie szuka, znajduje Mnie; kto szuka, znajduje". - Szukaliście mnie i teraz stoicie przede mną. 
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36 Ale są też tacy, którzy mnie szukają, a nie znajdują, bo czynią to tam, gdzie mnie nie może być. 

Wtedy zaczynają nawet wątpić w Moje istnienie, nie wiedząc, że są bardzo blisko Mnie, że Ja jestem w 

nich samych. 

37 Nie znajdują mnie w swoich sercach, bo są one jak zamknięte świątynie. Pokój i światło, które są 

w nich, pozostały ukryte. 

Ale tam jest prawdziwe sanktuarium, gdzie mieszkam, czekając na was, by wejść i mówić wam o 

głębokich objawieniach i wyjaśnić wam "dlaczego" wielu tajemnic. Kiedy wejdziecie, wiecie skąd 

przyszliście i dokąd prowadzi was przeznaczenie, i jesteście zdumieni, że znaleźliście mnie tam, gdzie 

wcześniej nic nie widzieliście. 

Ale kto nie zna tego sanktuarium buduje swoją świątynię w materiale, wznosi w nim ołtarz i umieszcza 

na nim boga, którego uczynił własnymi rękami. Dopiero z biegiem czasu, kiedy przekonał się o 

niedoskonałości swojego kultu, budzi się i wyrusza na poszukiwanie Boga duchowego, Boga prawdy, 

jedynego Boga, bo ten, którego wymyślił, nie mógł mu nic dać, bo nie miał życia. 

38 To Bóg dał życie człowiekowi, stworzył go; i to nie człowiek może tworzyć bogów i dawać im życie. 

39 Gdy słyszycie to słowo stopniowo, zbliżacie się do zrozumienia. Wtedy, gdy to oświecenie 

całkowicie wypełni waszego ducha, powiecie do Mnie: "Panie, cud się stał". 

40 Zrozumiecie więc, jakie są prace, które wykonuję w tym czasie w duchu. 

41 Wasze uduchowienie nie będzie potrzebowało cudów i dowodów Pierwszego i Drugiego Czasu, 

aby we mnie uwierzyć. 

42 Dziś zobaczycie niebiańską mannę zstępującą w postaci duchowej. Zobaczysz wody nawrócenia 

wiosną od skał, które są serca wielkich grzeszników. Ujrzysz, jak umarli w wierze i cnocie 

zmartwychwstają do życia, chorzy na choroby moralne zostają oczyszczeni, a ślepi na prawdę otwierają 

oczy, by ujrzeć Mój blask. 

43 Jeśli w Drugiej Erze Moje narodzenie jako człowieka było cudem, a Moje duchowe 

zmartwychwstanie po Mojej cielesnej śmierci innym cudem - zaprawdę powiadam wam - to Moje 

objawienie się w tym czasie za pomocą ludzkiego umysłu jest duchowym cudem. 

44 Moje proroctwa będą się wypełniać w tym czasie aż do ostatka. Zostawiam wam Moje trzy 

testamenty, które tworzą jedno. 

45 Ci, którzy znali Ojca wcześniej jako miłość, ofiarę i przebaczenie, powinni poznać Go doskonale w 

tym czasie, aby mogli Go kochać i czcić, a nie obawiać się Jego sprawiedliwości. 

46 Jeśli w Pierwszej Erze trzymaliście się Prawa, to z obawy, że Boska Sprawiedliwość będzie was 

karać, dlatego posłałem wam Moje Słowo, żebyście wiedzieli, że Bóg jest Miłością. 

47 Dziś moje światło przychodzi do ciebie, abyś nie zbłądził i abyś mógł dojść do końca drogi w 

wierności wobec mojego prawa. 

48 Wy dlugo sluzyliscie swiatu, a on wam nieszczesliwie zaplacil. Ale kiedy powiedziano wam, że 

człowiek powinien być sługą świata? Czy nie wiecie, lub nie pamiętacie, że powiedziano wam: "Poddajcie 

sobie ziemię"? Jakże często musieliście stawać przede mną jak syn marnotrawny! 

49 Pragnieniem Moim jest, abyś przyszła do Mnie pełna zasług, cnoty i pokory. 

50 Znalazłem cię pokrytego duchowym trądem i uzdrowiłem cię z mojej woli. Chcę, abyście w ten 

sam sposób uzdrawiali swoich braci, nie czując obrzydzenia do ich grzechów. Wtedy to wasze dzieła będą 

świadczyć o tym, że mnie kochacie, a nie wasze usta, które głoszą to bez uczucia serca. 

51 Nie masz zachowywać się jak faryzeusze, którzy przechwalali się w synagodze, że są godni przed 

Bogiem i którzy popisywali się dobroczynnością na ulicach. 

52 Zachowajcie Moje nauki, aby je dogłębnie studiować, bo zbliża się dzień, kiedy nie będziecie już 

słyszeć tego słowa przez umysł głosiciela, a wtedy ci, którzy poznali i zrozumieli, będą silni jak 

niezwyciężeni żołnierze. 

53 Jeśli jesteście przygotowani, będziecie mówić natchnieni przeze mnie i w ten prosty sposób 

nauczać ludzkość. Podczas gdy niektórzy z Moich nowych uczniów będą musieli szukać ludzi, inni będą 

musieli czekać, aż ich bracia przyjdą, aby usłyszeć od nich Moją naukę. 
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54 Ludzie, objaśniajcie Moje słowo i Moją naukę także dzieciom. Pamiętaj, że Moje nauczanie nie 

zatrzymuje się na wieku ani na płci, bo jest dla ducha. 

55 Daj Moją naukę dzieciom, upraszczając ją i przybliżając do ich zrozumienia. Ale nigdy nie 

zapominaj, że najlepszym sposobem wyjaśnienia Mojej nauki jest cnota twojego życia, w której zobaczą 

twoje dzieła miłosierdzia, cierpliwości, pokory i uduchowienia. To będzie najlepsza forma nauczania. 

56 Opowiedz im o Jezusie, opowiedz im o Maryi i o tych wszystkich mężczyznach i kobietach, którzy 

przynieśli światu przesłanie światła. W ten sposób wskażecie im drogę do Mnie. 

57 Powiedz im, że w dniu odpoczynku twój duch wchodzi do Mojego Sanktuarium, aby Mnie wielbić. 

Przez sześć dni poświęcacie się swoim ludzkim obowiązkom i skłonnościom, potem jeden dzień 

odpoczywacie, a z niego poświęcacie kilka chwil kontemplacji i adoracji waszemu Panu. 

58 Tam znajdziecie mnie czekającego na was, zawsze oczekującego waszej modlitwy, która jest 

językiem, w którym mówicie mi o waszych troskach, o waszej miłości lub dziękujecie mi. 

59 Weszliście do Mojego sanktuarium uformowanego przez tłumy pragnące usłyszeć Moje Boskie 

Słowo. Zaprawdę powiadam wam, zalałem was potopem nauk. To słowo stanie się płodnym ziarnem w 

waszym duchu, abyście mogli przemienić się w Moich robotników. 

60 Przychodzicie z wdzięcznymi sercami, bo zanim powiedziałem wam, że macie szerzyć czynne 

miłosierdzie, obdarzyłem was cudem, przywracając wam zdrowie, pokój lub jakieś inne utracone dobro. 

61 Dzisiaj, w swojej wdzięczności, mówisz do Mnie: "Mistrzu, co mogę zrobić, aby odwdzięczyć się za 

tyle miłości?". Następnie pokazuję wam rozległe "pola", abyście mogli oczyścić je z pokrzyw i głazów i 

zasiać nasiona miłości, pokoju i miłosierdzia. 

62 Zanim wyślę cię do przodu, napełniam cię siłą i wiarą, abyś nie załamał się ani nie stracił ducha w 

walce. Często zobaczycie, że wasza pszenica wzrasta i rośnie wśród ostów i cierni, i tam będziecie ją 

pielęgnować aż do czasu żniwa, a potem oddzielicie pszenicę od kąkolu. 

63 Im więcej cierpienia kosztuje cię uprawianie pól, tym większa będzie twoja miłość do nich i 

zadowolenie, gdy zobaczysz, jak kwitną. 

64 Prawdę mówiąc, mówię wam: Ta duchowa pszenica, którą uprawiacie podług Mojej nauki, będzie 

chlebem życia wiecznego dla waszych potomków aż do siódmego pokolenia. 

65 Nie męczcie się słuchaniem Mnie, o uczniowie, którzy jesteście zjednoczeni w radości. 

Przemawiam do twego ducha przez te nieczyste usta ludzkie, przez które się objawiam. Zaprawdę 

powiadam wam: Słowo moje nie jest splamione tą nieczystością, ono dociera do waszego ducha czyste. 

66 Studiujcie Moją naukę, abyście mogli zrozumieć, czym jest pole, nasienie, woda i narzędzia 

polowe, i abyście wiedzieli, jaki jest doskonały sposób przygotowania, siania, podlewania i pielęgnowania 

gleby. 

67 Rolnik, który pracuje w ten sposób, będzie wiedział, jak odróżnić dobre owoce od złych. 

68 Zobaczcie, jak wielu wyruszyło, myśląc, że już mogą siać, a zamiast tej pszenicy zasiali dziwne 

nasienie, które dało im ciernie, gdy dojrzało. 

69 Chcę, aby robotnicy Trzeciej Ery byli na swoim miejscu. Dlatego kieruję wezwanie do wielkich 

rzesz, aby spośród nich wyruszyli ci, którzy mają iść za Mną w tym czasie. 

70 Tak więc stopniowo, podczas gdy ja daję wam jedną lekcję po drugiej, zbliża się czas, kiedy 

powinniście całkowicie przejąć swoje zadanie. 

71 W swoich wędrówkach napotkasz pola, które zostały zasiane w innych czasach, a które tylko 

czekają na nawodnienie i opiekę. To są te duchy, w których jest to ziarno wiary, które otrzymali od 

czasów proroków i Moich apostołów. 

72 Niektórzy noszą w sobie nasienie Pierwszej Ery, inni Pierwszej i Drugiej Ery, a wy umieścicie w 

nich nasienie, które dałem wam w tej Trzeciej Erze, ponieważ posiadacie nasienie Trzeciej Ery, dlatego 

nazywam was Trynitarzami. 

73 To jest życie i praca, która czeka na Ciebie. Dlaczego boicie się walki, skoro daję wam wszystko? 

Dlaczego widzę łzy w oczach niektórych Moich robotników, choć najcięższa część walki jeszcze się nie 

rozpoczęła? 
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Chcę, abyście uwierzyli, że jestem blisko was, że wasze dary duchowe są rzeczywistością, że udzielę 

wam wszystkiego, o co będziecie Mnie prosić w chwilach próby, w chwilach krytycznych dla waszej 

duchowej doskonałości. Nie chcę więcej widzieć cię małostkowego. 

74 Większość z nich, zapominając o swoim duchu, przychodzi prosić o chleb, o uzdrowienie lub o 

pracę dla ciała, i we wszystkich dokonuję cudu, ponieważ oni również będą świadectwami, które jutro 

rozpalą wiarę i nadzieję w sercach waszych braci. 

Ale nie proś mnie o tak mało. To, co wydaje ci się tak wielkie, wkrótce się skończy. Proście mnie raczej 

o wieczne korzyści, dobra duchowe. Wtedy dam ci to, co należy do świata, jako dodatek. 

75 Mogę dać ci więcej, niż możesz ode mnie wymagać. Dlatego nie pogódźcie się z tym, że jest was 

tak mało. 

76 Mogę przemienić serca w źródła niewyczerpanego miłosierdzia, mogę napełnić umysł 

natchnieniem, a usta słowem. Mogę dać wam dar uzdrawiania i władzę rozpraszania ciemności i 

pokonywania zła. 

77 Ten, kto szuka takich rzeczy, doświadczy, jak siły wychodzą z niego, które były nieświadomie w 

jego duchu. Kto zamknie swoje drzwi przed tym, który puka, choć posiada tak wielkie dary? Jakie drogi 

mogą wydawać się wyboiste i długie dla tego, który cieszy się Moją mocą? Jaka pogoda może wydawać 

się dla niego bezlitosna, skoro może mieć władzę nawet nad żywiołami? 

78 O uczniowie, waszym najwyższym zadaniem będzie działalność w miłości! Często będziecie to 

robić w tajemnicy, bez chwalenia się, bez informowania lewej ręki o tym, co zrobiła prawa ręka. Będą 

jednak okazje, gdy wasza działalność miłości będzie widoczna dla waszych bliźnich, aby mogli nauczyć się 

w niej uczestniczyć. 

79 Nie bądźcie niespokojni o nagrodę! Ja jestem Ojcem, który wynagradza sprawiedliwie uczynki 

swoich dzieci, nie zapominając o żadnym z nich. 

80 Mówiłem wam, że jeśli dacie szklankę wody z prawdziwą miłością, nie pozostanie to bez nagrody. 

81 Błogosławieni, którzy Mi powiedzą, gdy do Mnie przyjdą: "Panie, nie oczekuję niczego w nagrodę 

za moje uczynki; wystarczy mi istnienie i świadomość, że jestem Twoim dzieckiem, i już jest moją 

nagrodą. 

Umysł wypełniony szczęściem". 

Mówię ci: Przychodzicie płacząc, bo straciliście drogę, zdrowie i klucze do waszej pracy. Tylko wtedy 

będziecie pamiętać o swoim Ojcu Niebieskim. 

82 No cóż, oto jestem wśród was. Jesteś z Mistrzem, a powód, który cię tu sprowadził, jest 

nieistotny. 

83 Słuchajcie Moich nauk! Niektóre z nich są dla uczniów, ale są też inne dla dzieci. 

84 Nie wstydźcie się przebywać wśród braci i sióstr, którzy są zaawansowani w Moich naukach, a 

przed którymi staracie się ukryć swoją niewiedzę. Przyszli tak samo jak ty. 

85 Wy, którzy przychodzicie tutaj w najbliższym czasie, uczcie się Boskiej lekcji, abyście mogli mieć 

coś do zaoferowania tym, którzy przyjdą po was. 

86 Nikt się nie dziwi, że szukałem Moich nowych uczniów wśród śmieci, odnawiając ich Moim 

Słowem, aby później posłać ich do ludzkości z przesłaniem odnowy, życia i światła dla ich braci. 

87 Wśród grzechów, niedoskonałości i splugawień tego ludu, światło Mojego Ducha objawiło się w 

tym czasie. Dlatego przyszedłem, walcząc, aby pokonać te ciemności, aż przyniosę światło, aby świecić. 

88 Błogosławieni są ci wszyscy, którzy zamknęli oczy na tak wielką ludzką niedoskonałość i wznieśli 

się ponad tak wielką nędzę, którzy umieli odnaleźć Moją Obecność w Moim nowym przejawie. 

89 Ten niewykształcony i grzeszny lud będzie coraz bardziej szlifowany i oczyszczany, ponieważ jego 

zadaniem jest, aby moje duchowe dzieło z pokolenia na pokolenie ujawniało się z coraz większą 

doskonałością. 

90 Nie bądź już tym, kim byłeś wczoraj. Porzućcie przeterminowane kulty, złe nawyki i dążcie do 

poprawy waszego ducha. 
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91 Zaskoczyłem was dokładnie w czasie, który został zapowiedziany przez Jezusa i proroków jako 

moje nowe przyjście. 

Teraz, gdy Moja obietnica się wypełnia, widzicie grzech na najwyższym poziomie deprawacji, widzicie 

ludzką ambicję i nienawiść przejawiające się w wojnach, jako konsekwencje ciemności, które ogarniają 

ducha ludzi w tym czasie. 

92 Ale oto, gdy ciemność była najbardziej nieprzenikniona, boski promień zstąpił, aby ją rozerwać i, 

stając się ludzkim słowem, powiedzieć ludziom: "Miłujcie się wzajemnie". 

93 Czuwajcie i módlcie się, i nie sądźcie samych siebie, abym znowu nie rzekł do was: "Kto z was jest 

bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 5  
1 Jest to moment radości dla Boskiego Ducha, ponieważ lud izraelski zgromadził się przed arką 

Nowego Przymierza. 

2 Przyszedłem na nowo, aby zostawić wam Mój ślad, a wy poszliście za nim. Karmiłem cię i 

przyozdabiałem Moją łaską. 

3 Jest to dzień, który Eliasz przygotował i na który z niecierpliwością oczekiwał; nadszedł moment, 

w którym jego duch się raduje. Czysty Eliasz pokazuje swoje owce, ponieważ wcześniej wykąpał je w 

źródle łaski, które jest pokutą, odnowieniem i podniesieniem. Liczba tych, których Pasterz mi dziś 

pokazuje, jest niewielka, to ledwie początek w przybieraniu formy Mojego ludu, ale chcę, aby "pierwsi" 

byli zjednoczeni, aby mogli dać dobry przykład "ostatnim". 

4 Nie chcę, abyś przychodził do mnie z pochyloną głową i pełen wstydu, jak syn marnotrawny. Chcę, 

abyście uważali dom waszego Ojca za swój własny dom. 

5 Dzwoni dzwonek, nadeszła godzina, zbliżają się tłumy. Zbudzą się śpiące owce, gdyż Eliasz zbliża 

się, aby przygotować ducha dzieci, młodzieży i dorosłych na przyjęcie światła Mojego Słowa i 

przygotować ich do zjednoczenia z Moim Duchem. 

6 Tłumy wysłuchały Mojego wezwania i przyszły spragnione Mojego słowa, które jest dla nich jak 

dotarcie do Ziemi Obiecanej. Pragnąc usłyszeć Mój głos, który jest pokojem i pociechą, przychodzą, bo 

utrapienia, lęki i bóle czynią ich drogę smutną. Są to ci, którzy przynoszą petycje zamiast ofiary. Jedni 

przedstawiają mi swoje choroby, inni swoje bezrobocie, a jeszcze inni biedę i łzy. Wszystkim im udzielę 

dodatkowych darów i uświadomię, że duch jest przed ciałem. Dziś są jeszcze Moimi małymi dziećmi, ale 

w wyniku tych błogosławieństw pójdą za Mną, aż w końcu staną się Moimi uczniami. 

7 Daję wam Moją siłę, abyście nie zostali pokonani przez pokusy, które będą na was czyhać na tej 

drodze. Chcę, aby wśród was panowała miłość, uczynność i harmonia. Jest Moją Wolą, aby ludzkość 

szukała Mnie swoim duchem w tym czasie szóstej pieczęci. 

8 Chcę cię wynieść do Siebie. Jeśli po to stałem się człowiekiem w Drugiej Erze i oddałem za was 

Moje Życie, to teraz, gdy komunikuję się poprzez ludzki umysł, dam wam Moją Boską Istotę. Ale nie 

pozwolę wam spać w waszym spełnieniu, kiedy ja noszę krzyż na plecach. Polecę wam, abyście nosili na 

swoich barkach część, która należy do każdego z nich. Ścieżka zostanie przez Was rozpoznana, jest 

naznaczona śladami krwi i poświęcenia. Jeśli pragniecie ścieżki obsianej kwiatami i pełnej przyjemności, 

nie doprowadzi was ona na szczyt góry, gdzie wasza podróż życia znajdzie swój punkt kulminacyjny. 

9 Nazwałem was "ludem maryjnym", ponieważ umiecie kochać i uznawać Boską Matkę i 

przychodzić do Niej jak dziecko, które prosi o czułość, lub jak grzesznik, który szuka wstawiennictwa. 

10 Obecność Maryi na świecie jest dowodem Mojej miłości do ludzkości. Jej czystość jest 

niebiańskim cudem, który został ci objawiony. Ze mnie zstąpiła na ziemię, aby stać się kobietą i aby w jej 

łonie mogło zakiełkować Boskie nasienie, ciało Jezusa, przez które przemówi "Słowo". W tej 

teraźniejszości objawia się na nowo. 

11 Miłość Maryi będzie dla ciebie jak niebiańska arka. Zgromadzicie się wokół niej, jak dzieci 

gromadzą się wokół swojej matki. Słuchajcie Jej słodkiego słowa i nie pozwólcie, aby zastała wasze serca 

zatwardziałe; wejdźcie w siebie i czujcie skruchę, aby Jej światło mogło was przeniknąć i abyście mogli 

odczuć Jej czułość. Kiedy będziecie tak przygotowani, ślubujcie przed waszym Bogiem, przed Maryją i 

przed Eliaszem, że będziecie tworzyć jedno ciało i jedną wolę; ślubujcie przy Arce Nowego Przymierza, że 

będziecie niestrudzenie walczyć o wykorzenienie z waszych serc egoizmu, nienawiści i fanatyzmu. 

Zaprawdę powiadam wam, jeśli spełnicie swoją obietnicę, czas oczyszczenia, którego doświadczacie w 

bólu, minie. 

12 Ludu mój, jeśli nawet skały odczuwają wyrok Mojego Słowa, jakże ty miałbyś go nie odczuwać? 

Jeśli nawet na Mój głos ziemia drży i wody są poruszone, to jakże nie miałby się zachwiać twój duch, 

skoro jest najwyższym stworzeniem? 
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13 Mistrz będzie przychodził niestrudzenie, by nauczać i przekazywać wam swoją dobroć za pomocą 

najpiękniejszych nauk. 

14 Spróbujcie rozeznać znaczenie Arki Nowego Przymierza, bo zbliża się czas bitwy. Jeśli Jezus mówił 

z krzyża: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", a tobie została przebaczona twoja niewiedza, to 

dzisiaj Moją wolą jest, abyś kontemplował Moje światło, abyś już nie łamał Prawa. 

15 Bliski jest czas, kiedy ci, których nazywacie obcokrajowcami, przyjdą w poszukiwaniu Mojego 

słowa i kiedy nowe pokolenia będą wzrastać z większą duchowością. Wkrótce ujrzycie wśród was ludzi 

różnych kolorów i języków, którzy będą Mnie słuchać z miłością i przemienią się w Moich uczniów, bo 

Moje Słowo będzie musiało odbić się echem aż po krańce ziemi. Następnie, gdy zostaną nauczeni, 

powrócą do swoich ojczyzn i zabiorą to przesłanie ze sobą. 

16 Uczniowie, wy, którzy wsłuchujecie się z zachwytem w Moje słowo, bo wasz duch zdołał się 

wznieść: tam, gdzie weszliście duchowo, jest sanktuarium, świątynia Ducha Świętego. Przygotowaliście 

się w pokorze, uważacie się za braci i siostry, kochacie się w Mojej Boskości i otrzymaliście tę łaskę. 

17 Bądźcie apostołami tej Sprawy, aby pracować nad przywróceniem wszystkiego, co Ja 

ustanowiłem, a wy zbezcześciliście. Nie bądźcie słabi, bo każdy, kto ma Boski znak, będzie niezwyciężony. 

Jeśli chcesz zachować tę łaskę na zawsze, nie zbaczaj na ścieżki bagna. Nie wchodźcie więcej w ciemne 

lasy, bo inaczej Boski Pasterz znajdzie was lamentujących jak zagubione owce. 

18 Pracujcie, wszyscy, przy budowie tego sanktuarium, bo żadna zasługa nie pozostanie przede mną 

nieznana. Moje słowo będzie cię uczyć, twoje sumienie będzie cię prowadzić, a twoja intuicja podpowie 

ci, w jakim momencie i w jakim miejscu masz dać wyraz Mojemu słowu i czynić dobro. 

19 Szukajcie "pól" do zasiewu i uprawiajcie je, usuwając głazy. Uczyńcie jałowe pola żyznymi, bo 

spodziewam się wspaniałych owoców waszej pracy. W ten sposób będzie radość zarówno u tego, kto 

daje, jak i u tego, kto otrzymuje. Nazywam was Moimi żołnierzami i błogosławię was. 

20 Trąbka trzymana przez anioła szóstej pieczęci została usłyszana, a wasze ślubowanie, które 

duchowo złożyliście przede mną, pozostaje zapisane w Księdze Życia. 

21 Pracuj, bo nagroda czeka na ciebie, gdy skończysz swoją pracę. 

22 Wy jesteście robotnikami, którzy otrzymaliście Moje nasienie w Trzech Czasach. A jednak 

jesteście też tymi, którzy zapadli w letarg, gdy zobaczyli swoje pola ozłocone pszenicą, i którzy pozwalają 

robakowi zgrzytać korzeniami roślin, czyniąc ich owoce głuchymi. 

23 Przypomnijcie sobie wasze spory w Pierwszych Czasach, wasze niewierności, wasze upadki. 

Dlatego właśnie w tym czasie znajduję was rozproszonych i osłabionych. Pamiętajcie, że zapowiedziałem 

wam, iż przyjdę znowu, aby was zgromadzić na nowo; a oto jestem. Jako Mistrz, nie przyszedłem patrzeć 

na wasze hańby czy zniewagi. Przyszedłem, aby ci przebaczyć, aby cię poświęcić i aby dać ci jeszcze raz 

Moją mądrość. 

24 To jest nowe przymierze, które zawieracie z Moją Boskością. To Objawienie jest Arką Nowego 

Przymierza. Jeśli chcesz iść swoją drogą, nie błądząc już nigdy więcej, idź i pocieszaj smutnych, 

"namaszczaj" chorych,* ratuj zagubionych, prowadź niewidomych i daj pokarm tym, którzy łakną 

sprawiedliwości, zrozumienia i pokoju. Zróbcie drogę tym, którzy są chorzy na ciele lub na duchu; niech 

przyjdą do Mnie, a Ja dam im balsam uzdrowienia; ale nie powiem im, że ich grzech jest przyczyną ich 

bólu. 
Oznacza nie tylko zastosowanie środka leczniczego, ale przede wszystkim nałożenie rąk z modlitwą. 

25 Gdy przyjdę do przybytku ubogich, przyjdę też do przybytku możnych. Zaprawdę powiadam wam, 

w obu miejscach spotkałem się z bratobójczą wrogością, a na tych polach zasieję ziarno pokoju. 

26 Daję wam to pouczenie, które obejmuje prawo i sprawiedliwość, abyście naśladując waszego 

Mistrza mogli zaprowadzić pokój tam, gdzie panuje nieprzyjaźń, i miłość tam, gdzie panuje egoizm. W 

życiu waszych braci bądźcie jak gwiazdy, które oświetlają im drogę. 

27 Nigdy nie fałszujcie Moich nauk. Przedstawcie Moje Dzieło jako książkę, która zawiera tylko 

czystość, a kiedy zakończycie swoją podróż, przyjmę was. Nie będę patrzył na plamy w waszym duchu i 

dam wam Mój Boski Pocałunek, który będzie największą nagrodą, gdy przybędziecie do Ziemi Obiecanej. 
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Dałem wam bowiem w tym czasie garść ziarna, abyście się nauczyli siać na polach owocujących i tam je 

rozmnażać. 

28 Nauczyłem was, abyście nie zbierali owocu przed jego czasem, lecz pozostawili go na roślinie, aż 

dojrzeje. 

29 Nie wiecie, ile wieków trzeba było, abyście zostali ponownie wezwani przeze Mnie i stali się 

robotnikami na Moich polach. Błąkałaś się po ulicach świata, dopóki Moja miłość nie wyszukała cię 

spośród wielkiego tłumu. 

30 Dziś przyozdobiłem cię i sprawiłem, że znasz swoje dziedzictwo. 

31 Nikt nie ma ochoty być znowu jak syn marnotrawny, bo każdy powrót będzie bardziej bolesny. 

32 Nie pozwólcie, aby egoizm wejść do serca na nowo i zachować to dziedzictwo tylko dla siebie. 

33 Nie żyjcie duchowo oddzieleni i tylko na pozór zjednoczeni, bo rzeczywiście możecie oszukać 

ludzi, ale nie możecie okłamać mnie. 

34 Jeśli umiecie się modlić, nie zbłądzicie, bo oprócz Eliasza, Duchowego Pasterza, który się wami 

opiekuje i was prowadzi, są jeszcze wasi bracia, ci, których postawiłem przed wami na ziemi, aby wam 

doradzali i was poprawiali. 

35 Dążcie do zjednoczenia wszystkich zgromadzeń i do tego, aby to samo było sztandarem pokoju, 

jedności i dobrej woli. W waszych rękach nigdy nie znajdzie się bratobójcza broń. Broń, którą wam dałem, 

jest zrobiona z miłości. 

36 Obecnie uczycie się, jak "namaszczać" chorych i jak ożywiać tych, którzy umarli do życia w łasce. 

Stopniowo uczycie się również walczyć i szerzyć Moją naukę; są jednak tacy, którzy nawet w ten sposób 

wciąż szukają bogactw, zewnętrznego splendoru i zaszczytów, ponieważ nie wiedzą, z jak wielkim bólem 

te plamy są oczyszczane. 

37 Jakże wielki jest dar powierzony Pośrednikowi Słowa! Jakiż strumień mądrości, miłości i pociechy 

płynie przez jego umysł i przez jego usta! On jest "pośrednikiem" między Bogiem a ludźmi, aby mogli 

mnie usłyszeć. Próżność lub duma nie może zagnieździć się w nich, bo jeśli tak się stanie, że wpadną w 

pokusę. Ich przykład powinien być łagodnością, prostotą i uczynnością, aby mogli korzystać z pełni 

Boskiego natchnienia. Będą jednak wśród nich tacy, którzy czują się jak królowie, szukają swoich sług i 

otaczają się pochlebcami. Ale czy ludzie będą w stanie im uwierzyć? Czy będą one w stanie podnieść 

"martwych ludzi" do życia łaski i dać pocieszenie strapionych serc? - Nie, oni tylko wywołają szyderstwo, 

które nie będzie dla nich, ale dla Mojej Nauki. 

38 Twoim zadaniem jest nauczanie. Ale jeśli nie uczycie się ode Mnie, to czego możecie uczyć? 

39 Miłuję was wszystkich jednakowo; zarówno tego, kto Mnie miłuje i pilnie przestrzega Mojego 

Prawa, jak i tego, kto je fałszuje lub narusza. Tych ostatnich utrapię i poprawię, a w końcu będą moimi 

dobrymi robotnikami. 

40 Pomogę ci wypełnić ślub, który złożyłeś przed arką Nowego Przymierza, a stanie się to wtedy, gdy 

zakończysz zadanie, które przyniosłeś ze sobą na świat. 

41 Cały czas wczuwam się w was, abyście żyli czujnie, a wasz umysł i serce były zawsze otwarte na 

duchowe wskazówki. 

42 Tłumy przyjdą zgodnie z upływem czasu, a spojrzenie "ostatnich" będzie coraz bardziej 

przenikliwe, aby ocenić charakter Mojego Słowa i waszego przygotowania. 

43 Oczyszczajcie się! Bez odnowy nie można przynosić dobrych owoców. Światło Mojego Ducha 

Świętego jest w waszych sumieniach, aby wasze uczynki były świadectwem Mojej prawdy. 

44 Wykorzystujcie lata, wieki, stulecia, aby zbliżyć się do Mnie. 

45 Mówię wam to, ponieważ widzę, że jesteście obojętni na Moją naukę; z drugiej strony, kiedy 

czujecie, że zbliża się śmierć, płaczecie, ponieważ chcecie wypełnić i odzyskać stracony czas. 

46 Nie bójcie się wspinać na górę. Wiecie, że czekam na was na jej szczytach. 

47 Weszłam na Kalwarię w Jezusie, wiedząc, że na jej szczycie czeka na mnie krzyż, i pozostałam 

odważna; nie zapominajcie tej mojej nauki! 
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48 Posługuję się tobą, aby objawić się ludzkości; przez twoje usta wypowiadam Moje niebiańskie 

Słowo. Ale jeśli ludzie powinni wątpić w to, kiedy to słyszą, to nie z powodu jego treści, ale z powodu 

twoich niedoskonałości. 

49 Uczę was, poprzez modlitwę i myślenie, stawiać się w duchu w każdym miejscu, gdzie chcecie 

wysłać pomoc. Musicie również iść fizycznie, aby zanieść Moją naukę do różnych obszarów. 

50 Muszę skorzystać z całej twojej istoty. 

51 Aby uformować ten lud, musiałem zmiękczyć kamienne serca, za którymi kryjecie waszego ducha, 

a zwyciężyło was Moje słowo miłości. Później dałem wam broń - to są Moje nauki - abyście w walce 

pokonywali przeszkody, i dałem wam do zrozumienia, że trzeba praktykować Moją naukę w czystości i 

nauczać Mojego Prawa w niezmienionej postaci, abyście mogli nazywać się dziećmi Izraela. 

52 To, o co Mnie prosicie i na co Mi odpowiadacie, dokonuje się w ciszy, w najgłębszym wnętrzu 

waszego serca. Minęły lata, kiedy pozwalałem, aby każdy z Moich uczniów stawał fizycznie przed swoimi 

braćmi, aby omawiać Moje słowo i odpowiadać na Moje pytania. 

53 Jak możesz pozwolić, aby czas wymazał wspomnienia i zabrał Moje Słowo z twojej pamięci. 

54 Moje instrukcje wygładzają was jak delikatne dłuto, gdy życie ze swoimi perypetiami i próbami 

przygotowuje was. 

55 W gorzkich i trudnych chwilach waszego życia pocieszajcie się myślą, że Moje mądre i doskonałe 

prawo osądza wszystko. 

56 Byłem w twoim bólu, abyś przez niego mógł mnie szukać. Utrapiłem cię ubóstwem, abyś nauczył 

się prosić, być pokornym i rozumieć innych. 

57 Wstrzymałem nawet chleb powszedni, aby wam pokazać, że kto pozostaje ufny, jest jak ptaki, 

które nie martwią się o jutro; widzą one wschodzący świt jako symbol Mojej Obecności, a po 

przebudzeniu pierwszą rzeczą, jaką robią, jest wysłanie w górę swoich trylów jako modlitwy dziękczynnej 

i dowodu swojej ufności. 

58 Dałem się odczuć w najbardziej umiłowanych z was, aby was sprawdzić, aby duch stał się silny i z 

tą siłą mógł podtrzymać swoje ciało w wielkich próbach tego życia. 

59 Wielka jest buntowniczość ludzkości, a każdy człowiek nosi kamień w swoim sercu, ale do 

wszystkich przyjdę z duchową pieszczotą mojego słowa. 

60 Wśród tych ogromnych tłumów są tacy, którzy nie byliby wstrząśnięci widząc Jezusa przybitego na 

nowo do drewna i wykrwawiającego się na śmierć. Jeszcze mniej poruszają ich krzyki bólu i rzeki krwi, 

które wypływają z ich sąsiadów w tych godzinach próby dla ludzkości. 

61 Nic już nie wzrusza ludzi. Widzą wszystko powierzchownie i o niczym nie myślą. 

62 Trzeba, aby światło Mojego słowa dotarło do duchów, aby się przebudziły do prawdy, do miłości i 

do miłosierdzia. Wtedy zrozumieją przyczynę tak wielu cierpień. 

63 Wszyscy musicie zrozumieć, że przygotowałem dla każdego z was miejsce w wieczności, a to 

miejsce nie jest na tym świecie. 

64 Wypełniacie na waszej drodze życia przykazanie Ojca, które mówi: "Rośnijcie i rozmnażajcie się". 

Lecz teraz nadszedł czas, by wasz duch przygotował swój powrót do Mnie. 

65 Wielu nauk udzielę wam i pozostawię je zapisane na ten czas, gdyż wkrótce nie będziecie mnie już 

słyszeć w tej postaci. Potem wyposażycie się i Moje światło przyjdzie bezpośrednio do waszego ducha. 

Będzie to czas, kiedy powstaniecie jako prawdziwi uczniowie Ducha Świętego. 

66 Sądziliście, że dar proroctwa, słowa i natchnienia był przywilejem sprawiedliwych i świętych; w 

tym czasie odsunąłem od was ten błąd, mówiąc do pariasów: wy też możecie być Moimi prorokami, 

Moimi wysłannikami i Moimi uczniami. 

67 Kiedy ludzkość gardzi tobą z powodu twojej skromności materialnej, zapraszam cię do Mojego 

stołu, abyś czuł się kochany przeze Mnie. - Czym odpłacisz za miłość, którą mam dla ciebie, ludu mój? Z 

twoją wiernością czy niewdzięcznością? 

68 Nie zadowalajcie się pierwszym sukcesem, starajcie się o więcej i więcej, bo ja czekam na pociąg 

wyposażony, aby wysłać ich na szeroki ląd z tą Dobrą Nowiną. 
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69 Czy boisz się zostawić za sobą ojca, małżonka, dzieci? Czy martwisz się o pozostawienie na ziemi 

tego, co należy do ciebie? Kto chce być Moim uczniem, musi pamiętać Moich apostołów z Drugiej Ery, a 

potem brać z nich przykład. 

70 Błogosławiony ten, którego śmierć cielesna zaskoczy w głoszeniu Mojej nauki, bo światło w jego 

duchu będzie bardzo wielkie. 

71 Zawsze bądźcie przygotowani, bo tej godziny nawet aniołowie nie znają. 

72 Ta Boska Księga, która jest Moim Słowem, udoskonali duchy. Przed nim nie będzie ani starca, ani 

dorosłego, ani dziecka, ale tylko uczniowie. 

73 Przeczytaj tę książkę i zrozum ją, bo da ci wielkie lekcje. Wy jesteście tymi, którzy nie znużyli się 

słuchaniem Mojego słowa, które dałem wam przez pośrednictwo tych, których nazwałem "słowikami". 

74 Ileż to razy czułaś się słaba na swojej drodze, a przypominając sobie tylko niektóre z Moich słów 

odzyskałaś siły. 

75 Dzisiaj, kiedy stajecie w obliczu próby, szukacie bezpośredniego kontaktu z Moją Boskością 

poprzez duchową modlitwę i walczycie w sobie, aby oczyścić swoje umysły, abyście mogli otrzymać łaskę, 

o którą błagacie od Ojca. 

76 Co mi wyznajecie, to tylko Ja wiem. A powiernik, którego macie we Mnie, nigdy nie ujawni 

waszych przewinień, a tym bardziej was nie oskarży. Uczę was na nowo przebaczać. 

77 Przyjmujcie nawiedzenia jako lekcje i korzystajcie z Moich nauk. Czas płynie szybko. Ci, którzy 

przyszli tu jako dzieci, są teraz młodzieńcami; ci, którzy rozpoczęli ten kurs w młodości, osiągnęli 

dojrzałość, a ci, którzy rozpoczęli go w średnim wieku, stali się starcami. 

78 Kto był w stanie zebrać się wewnętrznie, aby usłyszeć Moje Słowo, ten je wchłonął. Ale kto by 

słuchając, pozwolił myślom swoim błądzić ku rzeczom, które nie należą do Mojego dzieła, ten duch jego, 

gdy odchodził, był bez pouczenia, a serce jego było puste. 

79 Uświadomcie sobie, że wezwałem was nie tylko po to, by was obdarzyć łaską, ale że w ten sposób 

powinniście podjąć zobowiązanie wobec waszego Mistrza i waszych braci i sióstr, by przekazać dalej część 

tego, co otrzymaliście. 

80 Nie dam wam poznać Mojego dzieła, gdy jesteście splugawieni. Co mógłbyś w ten sposób dać 

swoim braciom? 

81 Przygotujcie się, bo razem będziecie musieli chronić to, co wam powierzyłem. Czy nie odczuwasz 

wdzięczności wobec Ojca, który jako najwyższy sędzia daje ci możliwość zmycia swoich plam przez 

praktykowanie miłości, zamiast czynić to przez ból? 

82 Jeśli nazywacie to pokutą, to mówię wam, że jest to jedyna pokuta, jaką od was przyjmuję. 

Nadejdzie dla was dzień, kiedy odrzucenie tego, co bezużyteczne i złe, aby czynić to, co dobre i 

dozwolone, zamiast ofiarą, będzie dla was prawdziwą przyjemnością, nie tylko duchową, ale i ludzką. 

83 Jestem w trakcie brukowania dróg, aby Moi wysłannicy mogli po nich podróżować do różnych 

prowincji i narodów. 

84 Moje słowa wypowiedziane w tym czasie przyniosły owoce w ostatnich latach, gdy mnożyły się 

miejsca spotkań i rosły tłumy. 

85 Czujesz się zbyt niezręcznie, by podchodzić do wykonania tak delikatnej misji. Ale zaprawdę 

powiadam wam: Moje niezliczone nauki i natchnienia położą na waszych ustach dar słowa. Żebyście 

jednak mogli otrzymać spełnienie tej obietnicy, konieczne jest, żebyście mieli zaufanie do mnie i do 

siebie. Kto posiada tę ufność i wypełnia Moje Prawo, niech się nie chlubi ze swoich darów, bo inaczej jego 

słowu zabraknie tego, co istotne. 

86 Dlaczego Moje Słowo trafiło do serc ludzi wszelkiego rodzaju? - Ze względu na swoją pokorę, 

czystość i prostotę. 

87 Mój ludu, naucz dzieci modlić się za ludzkość; ich niewinna i czysta modlitwa uniesie się do Mnie 

jak woń kwiatów i trafi także do tych serc, które cierpią. 

88 Przygotujcie dzieci, pokażcie im, jak opanować zasadzki, a jutro będą o krok przed wami. Nie 

wstydziłabyś się bowiem tak mówić o tym Dziele, gdybyś rozumiała Moje Słowo, gdybyś już rozpoznała 
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istotę każdej z myśli, które przybierają formę poprzez różnych pośredników Słowa, poprzez których Ja się 

objawiam, i gdybyś znała wartość pojedynczej z Moich nauk. Czulibyście się zdolni dotrzeć na pole bitwy, 

aby ci ludzie mogli usłyszeć treść jednej z Moich nauk. 

89 Zaprawdę, powiadam wam: ujrzycie ich płaczących, jednych z wyrzutami sumienia, a drugich z 

nadzieją. Dlaczego czasami nie jesteś tak bardzo poruszony? - O twarde serca, które przyzwyczaiły się do 

pieszczot Mojego Słowa! Zasnęliście, zadowoleni, że osiągnęliście pokój i pocieszenie, nie myśląc, że jest 

wielu, którzy nie mają nawet okruszka tego chleba, który marnujecie. 

90 Nie cieszylibyście się na widok skutków, jakie słowo pociechy Mistrza mogłoby wywołać w wielu 

sercach. 

91 O małe dzieci! Kiedy wreszcie wzrośniesz w duchu? Kiedy będziesz gotowy, aby opanować 

słabości swojego ciała? Ja jestem Tym, który przemierza pustynię, głosząc Moje Boskie Słowo i szukając 

zagubionych wędrowców. Ale chcę, aby mężczyźni nauczyli się przekazywać to, co otrzymują ode Mnie. 

Dlatego mówię wam, Mój ludu, abyście się przygotowali do szerzenia miłosierdzia i spowodowania, żeby 

te nauki dotarły na krańce ziemi. Postarajcie się, aby dotarły one do wszystkich narodów, szukając ludzi 

na różne sposoby. 

92 To jest najlepsza woda, jaką możecie ofiarować tym, którzy pragną miłości i prawdy. 

93 Nie masz jeszcze rozpocząć pracę, bo są ukrywanie duchowych skarbów, które powierzyłem wam, 

podczas gdy ludzie giną w innych narodach, ponieważ nie mogli otrzymać tę wiadomość. Są to rzesze 

ludzi, którzy chodzą bez kierunku, wędrowców, którym brakuje wody i światła. 

94 Jeśli nie wyruszycie, ludu Mój, do czego posłuży wam wasza wiedza? Co dobrego i pożytecznego 

zamierzacie uczynić dla swojego przyszłego życia, tego, które czeka was w świecie duchowym? 

95 Miejcie litość nad sobą! Nikt nie wie, kiedy nadejdzie moment, w którym jego duch oddzieli się od 

materii. Nikt nie wie, czy następnego dnia jego oczy będą jeszcze otwarte na Światło. Wszyscy należycie 

do jedynego Właściciela wszystkiego, co zostało stworzone, i nie wiecie, kiedy zostaniecie wezwani. 

96 Weźcie pod uwagę, że nawet włosy z waszej głowy nie należą do was, ani proch, po którym 

stąpacie, że wy sami nie należycie do was, że nie potrzebujecie dóbr nietrwałych, gdyż i wasze królestwo 

nie jest z tego świata. 

97 Uduchowiajcie się, a posiądziecie wszystko ze sprawiedliwością i miarą, tak długo, jak będziecie 

tego potrzebować. Wtedy, gdy nadejdzie moment wyrzeczenia się tego życia, powstaniecie napełnieni 

światłem, by wziąć w posiadanie to, co jest wasze w tamtym świecie. 

98 Cała moja duchowa praca przez te wszystkie czasy miała na celu ustanowienie w wieczności 

królestwa błogości i światła dla wszystkich moich dzieci. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 6  
1 Błogosławieni jesteście wy, którzy słuchacie nauki Mistrza, bo nauka moja jest ziarnem, które 

będziecie przekazywać następnym pokoleniom. Jesteś pierworodnym synem, który przygotowuje drogę 

swoim przykładem dla swoich młodszych braci i sióstr. 

2 to jest Trzeci Czas, kiedy Mój Boski Duch wylewa się na wszelkie ciało i na wszelkiego ducha, w 

wypełnieniu proroctwa, które wam przekazałem, aby wszelkie oko Mnie ujrzało. 

3 Zaprawdę powiadam wam: jeśli połączycie się z Moją Boskością z ducha do ducha, zobaczycie 

Mnie, ponieważ Ja rozwijam wasz duchowy wzrok. 

4 Jesteście dziedzicami Mojego Królestwa. Ojciec dał wam owoc z drzewa życia, abyście byli 

zadowoleni i później uprawiali jego nasienie. 

5 Pan posiadał te ziemie i dał je swoim dzieciom, którymi jesteście wy, nazywając was "robotnikami 

w Jego posiadłości". 

6 Ci, którzy rozumieli swoje zadanie i wiedzieli, jak pracować na polu, odświeżyli się i okazali mi 

swoje zadowolenie; ci, którzy wyobrażali sobie drogę ozdobioną pachnącymi kwiatami i wierzyli, że 

drzewo nie potrzebuje opieki i uwagi, aby wydać owoc, okazują się dziś wyczerpani. W swojej podróży 

przez życie znaleźli tak wiele nędzy, grzechu i bólu, że nie czuli się zdolni do rozluźnienia krzyża swoich 

braci. Gdy tylko zaczęli dzień pracy, poczuli się wyczerpani. Poświęcali się leczeniu chorych i sami stawali 

się chorzy. 

7 Jednak Mistrz wciąż przebywa wśród swoich uczniów, aby udzielać im nowych nauk i pomagać im 

wznosić się. Mówię do was: Proście Mnie, a Ja wam dam, bo Ja jestem waszym Ojcem. 

8 Moje nauczanie, pełne miłości i cierpliwości, przekształci was w łagodne owieczki, które chętnie 

podążają za głosem swojego pasterza. 

9 Nie zapominajcie, że na Arce Nowego Przymierza przysięgaliście wypełniać przykazania Mojego 

Prawa. 

10 tak, uczniowie, waszym zadaniem jest pokój i zjednoczenie; będziecie musieli odbudować Moją 

Świątynię, bo przez was mam Moje Słowo, Moje proroctwa i Moje przykazania do przekazania ludzkości; 

będziecie musieli odbudować Moją Świątynię, bo przez was mam Moje Słowo, Moje proroctwa i Moje 

przykazania do przekazania ludzkości 

11 Ja również mówię do was: Dlaczego ośmielacie się występować przeciwko Mojej woli lub ją 

zniekształcać, skoro jesteście dziedzicami Ojca? Czy nie sądzisz, że czyniąc to, zwiększasz swój ciężar 

zadośćuczynienia? - Oto przyczyna waszych chorób i zrządzeń losu! 

12 Ponieważ uczyniłem cię "pierwszym", nie stań się "ostatnim". Zajmij swoje miejsce i zachowaj tę 

łaskę do końca drogi. 

13 Nie dzielcie się, twórzcie jedną rodzinę, tylko w ten sposób możecie być silni. 

14 Nie bądźcie dumni, pamiętajcie, że wasze pola są małe, a wasze nasiona są jeszcze ograniczone. 

Bądźcie zawsze pokorni, a będziecie wielcy przed Ojcem. 

15 Ci, którzy byli słabi wczoraj, będą silni jutro, to jutro, za którym powinniście tęsknić, które będzie 

jak świt nowego dnia, którego słońce oświeci waszego ducha. Wtedy będziecie dla siebie nawzajem 

pomocnikami, którzy pomogą wam nieść ciężar krzyża. 

16 Nie uważajcie Mojego dzieła za ciężar i nie mówcie, że spełnienie pięknego zadania miłości Ojca i 

bliźnich jest trudne dla waszego ducha. To, co jest naprawdę ciężkie, to krzyż twojej własnej i cudzej 

niegodziwości, za który musisz płakać, krwawić, a nawet umrzeć. Niewdzięczność, brak zrozumienia, 

egoizm, i oszczerstwo będzie leżeć na ciebie jak ciężar, jeśli dać im schronienie. 

17 Niesfornemu człowiekowi wypełnianie Mojego prawa może wydawać się trudne i ciężkie, 

ponieważ jest ono doskonałe i nie sprzyja ani niegodziwości, ani fałszowi. Dla posłusznego, jednak, Prawo 

jest jego obrony, jego wsparcie, i jego zbawienia. 

18 Uprzedzam was o wszystkim i przygotowuję was, abyście wiedzieli, jak szerzyć Moje nauki z 

prawdziwą szczerością. 
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19 Ja oświecam Moich głosicieli, aby Mój promień, zamieniony w ludzkie słowo, a jednak pełen 

niebiańskiej istoty, zstąpił na nich, by karmić, oczyszczać i uzdrawiać tłumy. Wkrótce liczba Moich 

głosicieli wzrośnie, mężczyźni i kobiety będą mówić obszernie, a przez nich objawię wam wielkie nauki. 

20 Mówię do ciebie i czuwam nad tobą. Nie śpij, jak uczniowie Drugiej Ery zrobił, gdy Jezus modlił się 

w ogrodzie oliwnym, bo inaczej wrogowie zaskoczy cię. 

21 Módlcie się zjednoczeni z waszym Mistrzem, aby wasza modlitwa dodała wam odwagi i abyście 

nie rozpaczali z powodu alarmów. 

22 Niektórzy wątpią w Moją obecność nawet wtedy, gdy otrzymują Moją manifestację poprzez swój 

umysł. Dzieje się tak dlatego, że oceniając swoje życie, swoje słowa, a nawet swoje myśli, uważa się za 

niegodnego i nieczystego, i sądzi, że Moja obecność w nim jest niemożliwa. Zaprawdę, powiadam wam: 

Nieczystymi i grzesznikami są oni wszyscy, przez których Ja się komunikuję, ale widzę ich wytrwałe 

wysiłki, aby stawali się coraz bardziej godni przekazywania Mojego Boskiego Słowa, a Moja siła i Moje 

światło są z nimi. 

23 Ten lud, który w obecnym czasie powinien wyglądać jak człowiek w pełni młodości, przyszedł jak 

stary człowiek do obecności swego Ojca. Przychodzi duchowo zmęczony od swojej długiej pielgrzymki, 

zgięty ciężarem swojego brzemienia, uschnięty i rozczarowany. Ale aby pomóc mu w drodze, otworzyłem 

księgę, Księgę Życia, w której odkryje tajemnicę wiecznego pokoju, wiecznej młodości, zdrowia i radości. 

24 Na Moich ziemiach odzyskacie siłę, którą utraciliście, o Moi robotnicy! 

25 Moje Słowo zawsze doradza wam dobroć i cnotę: abyście nie mówili źle o swoich bliźnich i przez 

to nie narażali ich na hańbę; abyście nie patrzyli z pogardą na tych, którzy cierpią na choroby, które 

nazywacie zaraźliwymi; abyście nie sprzyjali wojnom; abyście nie mieli haniebnego zajęcia, które niszczy 

moralność i sprzyja wadom; abyście nie przeklinali niczego, co zostało stworzone, nie zabierali niczego 

obcego bez pozwolenia właściciela ani nie szerzyli przesądów. Będziecie odwiedzać chorych, przebaczać 

tym, którzy was obrażają, chronić cnotę i być dobrym przykładem, i będziecie miłować mnie i waszych 

bliźnich, ponieważ w tych dwóch przykazaniach całe prawo jest podsumowany. 

26 Naucz się Mojej lekcji i nauczaj jej poprzez swoje czyny. Jeśli nie będziecie się uczyć, jak będziecie 

głosić Moją naukę? A jeśli nie czujecie tego, czego się nauczyliście, jak będziecie nauczać jako dobrzy 

apostołowie? 

27 Powiedzcie mi, ludzie: Co do tej pory naprawdę dokładnie zbadaliście i zastosowaliście w 

praktyce? Moje Słowo jest jasne i proste, ale wy jeszcze nie zrozumieliście, jak je interpretować. Ale ja 

was oświecam i prowadzę was drogą światła. Nie opuszczaj tej drogi, ani nie zawracaj, ani nie idź w 

pośpiechu. 

28 Z miłości do was przyszedłem was uczyć i pragnę, abyście przyszli do Mnie i jak aniołowie wznieśli 

waszą pieśń: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". 

29 Chcę też usłyszeć od ciebie słowo skruchy, twoje szczere wyznanie, aby pocieszyć i doradzić ci 

jako ojciec i być twoim najlepszym przyjacielem. 

30 Dziś jeszcze nie wiecie wszystkiego, co wam objawię w tym okresie. Krok po kroku będę cię uczyć. 

Moja Nauka, która jest znana tylko części ludzkości, rozwinie swój blask, gdy nadejdzie czas. 

31 Nie wezwałem uczonych ani filozofów, aby mi pomogli w ich zrozumieniu. Wybrałem pokornych, 

aby uczynić z nich nosicieli Mojego Słowa, przez które Mój Duch daje wam to objawienie, i raduje się, gdy 

widzi, że Mnie rozpoznajecie. 

32 Źródło Mojej miłości jest przepełnione: czy przyjmiesz Mnie? Ja jestem w istocie Mojego Słowa. 

Zjednocz swoją pieśń z pieśnią aniołów i chwalą mnie. Wszystko, o co prosicie dla waszego duchowego 

postępu, udzielę wam. 

33 słyszycie Słowo Ojca, Moje spojrzenie przenika wasze serca i w niektórych widzę twardość skały i 

chłód marmuru; lecz Ja sprawiam, że woda wytryska ze skał, a Moja miłość i czułość da wam ciepło, 

którego potrzebuje wasz duch 

34 Uformowałem wasze ciało z materii i dałem wam Mój Boski Oddech. Obdarzyłem was sumieniem, 

abyście mogli żyć w poznaniu Mojej Istoty, i od czasu do czasu udzielam wam nauk pełnych mądrości, 
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które podnoszą waszego ducha. W Drugiej Erze zasiałem w was Moje ziarno miłości, a dziś przychodzę, 

aby je pielęgnować. Na końcu czasów wszyscy będziecie ze Mną, tak jak Ja byłem z wami. 

35 "Wygładziłem" was po drodze, bo pragnę, abyście byli czyści i cnotliwi, abyście stali się moimi 

dobrymi uczniami. 

36 Żyjcie czujnie i z modlitwą, a każde cierpienie będzie do zniesienia, nie popadniecie w pokusę i 

poczujecie, że blisko was chroni was Mój Duch jako Ojciec. Bądźcie silni w próbach. Pamiętajmy, że w 

Drugiej Erze, gdy podano Mu kielich goryczy i gdy przewidział czekające Go cierpienie, Jezus powiedział: 

"Jeśli to możliwe, zabierz ode Mnie ten kielich; lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie". Wy, 

którzy również cierpicie i znosicie na ziemi - czyż nie uczynicie Mu tego samego? Czy nie pójdziesz za 

Nim? 

37 Dlaczego dzisiaj, gdy mówię do was jako Duch Pocieszyciel, macie mniejszy lęk niż wtedy, gdy 

mówiłem do was jako Sędzia po raz pierwszy i jako Mistrz po raz drugi, chociaż mówiłem do was jako ten 

sam Duch w tych trzech czasach? Może dlatego, że mówię do ciebie z łagodną uprzejmością? 

38 Uczyłem was w Drugiej Erze i dzisiaj daję wam ten sam Pokarm Mojego Słowa, bo jesteście Moimi 

uczniami i chcę, abyście się Mną karmili. Zmartwychwstańcie do życia w łasce i skorzystajcie z tego 

obecnego czasu, w którym was uczę. Później, gdy otrzymacie wszystko, co mam dla was w zanadrzu, 

zażądam od was sprawozdania z waszych uczynków w tym czasie i we wszystkich czasach. Gdy bowiem 

przyszedłem na ziemię, aby stać się człowiekiem, rozmawialiście ze Mną i przyjmowaliście Moje nauki, 

tak jak to czynicie dzisiaj. Lecz gdy w tym czasie niektórzy z was wierzyli, inni wątpili, a ten czas łaski, ta 

sposobność dla postępu waszego ducha przeminęła. Jednak Ojciec daje swoim dzieciom nowe nauki i 

próby dla ich duchowego postępu; i w tym czasie daję wam inną naukę, abyście mogli uważniej patrzeć 

na ziemię obiecaną. 

39 Mówiłem do was poprzez pośrednictwo różnych głosicieli, a ponieważ są oni niedoskonali jako 

istoty ludzkie, wątpiliście. Ale zaprawdę, powiadam wam, posługuję się nimi, bo ich znam i 

przygotowałem od wieków, aby wam ich przedstawić w obecnym czasie jako interpretatorów Mojego 

słowa. 

40 Szukałem was, bo moja miłość do was jest bardzo wielka. Dla każdego stworzenia przeznaczyłem 

los zadośćuczynienia, w którym odbija się miłująca sprawiedliwość Ojca. Pomimo waszych błędów, 

ujawniam wam waszą misję wśród ludzkości, lecz konieczne jest, żebyście się głęboko zastanowili i 

udowodnili, że jesteście jej godni. Pamiętajcie, że objawiam się wam nie tylko w słowach, lecz także w 

natchnieniu i objawieniu poprzez sny i wizje. 

41 Ludu mój: Jeszcze się nie udoskonaliłeś, ale będziesz ze Mną, gdy się oczyścisz przez swoje zasługi. 

Jeśli dziś uważasz się za ignoranta, oświecę cię, a ty będziesz mówił do ludzi i zadziwiał ich. Gdy będziecie 

przygotowani, waszym pragnieniem będzie współpracować ze mną w dziele zbawienia ludzkości. 

42 Ja uczę was prawdy i wskazuję wam drogę, abyście się przygotowali i naśladowali Mnie waszymi 

modlitwami i uczynkami, pamiętając o Moim przykładzie w Drugiej Erze. Wszystkie działania w waszym 

życiu powinny zawierać miłość i prawdę, abyście przez nie mogli świadczyć o Mnie. Pamiętaj, że nie 

każdy, kto wypowiada Moje imię, miłuje Mnie, ani nie każdy, kto wypowiada Moje imię, oddaje Mi cześć. 

Tylko ci, którzy wypełniają Moje Prawo, dają o Mnie świadectwo. 

43 Teraz daję wam kolejną możliwość wejścia na drabinę waszej doskonałości, a czy wiecie, jaki jest 

sekret tego wejścia? - Miłość, szczerość, czystość serca i dobre uczynki. Dlatego powiedziałem wam: 

Oczyśćcie naczynie wewnątrz i na zewnątrz. Czuwajcie, jak mądre panny z Mojej przypowieści; trzymajcie 

wasze lampy w ogniu; mówcie z przekonaniem o Mojej nauce i nie bójcie się, ani nie wstydźcie się być 

Moimi uczniami. Bo jeśli dziś się Mnie wyprzecie, jutro odczujecie ból, gdy będziecie się przekonywać o 

Mojej prawdzie. 

44 Jeśli nie znacie Mnie po moim słowie, to poznajcie Mnie po cudach, które uczyniłem wśród was. 

To co obiecałem wam poprzez pośrednictwo Nosiciela Głosu, spełniłem na waszej drodze życia. Dlaczego 

wielu zaprzecza Moim przejawom jako Boskiego Ducha, choć żyjecie w czasie Ducha Świętego? 
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45 Jeśli poprosilibyście mnie o dowód tych objawień, dałbym wam go. Ale gdybym miał poddać cię 

próbie, co byś zrobił? - Czułbyś się słaby i mały. 

46 Chcę widzieć w was wiarę wyznawaną przez chorych, którzy przychodzili do mnie w Drugiej Erze; 

wiarę paralityka, niewidomego i kobiety nieuleczalnie chorej. Chcę czuć się kochany jako Ojciec, 

pożądany jako Lekarz i wysłuchany jako Mistrz. 

47 Tym razem nie przyszedłem, aby zostać złożony w ofierze, jak w Drugiej Erze. Mój Duch wyleje się 

tylko w świetle, w istocie, na wszystkie Moje dzieci, aby je zbawić. Gdy przejdziecie wyżej na drodze 

waszej ewolucji, utworzycie jednego Ducha dobra, pokoju, który będzie wstawiał się za wszystkimi 

waszymi braćmi. 

48 Zjednoczcie waszą miłość ze wstawiennictwem waszej duchowej matki, bo berło sprawiedliwości 

już bardzo zbliżyło się do ludzi. 

49 Czyńcie uczynki miłości i dawajcie braciom, tak jak Ja wam dałem. 

50 Myśl o Moich słowach i czuj się odpowiedzialny za swoje zadania. - Dlaczego czasem zapominacie, 

że przyszedłem pełen miłości, aby przebaczyć wam wasze winy i dać wam możliwość rozpoczęcia nowego 

życia? Dlaczego popadacie w codzienną rutynę, choć ja pracuję nad wami, abyście mogli iść naprzód 

drogą rozwoju, gdzie odkryjecie nowe i rozległe horyzonty i nieskończone bodźce dla ducha. 

51 Nie wzruszajcie się tylko w chwili, gdy usłyszycie Moje słowo. Nie płaczcie nad swoimi 

przewinieniami bez głębokiego uczucia, i nie róbcie fałszywych postanowień korekty, które bardzo szybko 

złamać. Czuwajcie i bądźcie mocni, abyście trwali w swoich postanowieniach, a gdy ślubujecie poprawę 

swoich dróg, czyńcie to z całą stanowczością, a potem przyjdźcie do Mnie pełni radości, aby Mi 

powiedzieć: "Ojcze, wypełniłem Twoje przykazania, byłem Ci posłuszny i przyniosłem chwałę Twemu 

imieniu". 

52 Jest to zapowiedziany czas, w którym miałem przemówić do ludzkości, i chcę, abyście w 

wypełnieniu Moich proroctw, z tym słowem, które wam dałem, opracowali tomy książek, później robiąc z 

nich wyciągi i analizy, i podając je do wiadomości waszych braci. Czy chcecie wziąć na siebie to zadanie? 

Daję wam czas, abyście wypełnili zadania, które wam dałem w Moim Dziele i poza nim. Pracujcie, a pokój 

i radość będą w waszym duchu. Działajcie bez arogancji, bez izolowania się w kręgu egoizmu. Bądźcie 

wsparciem i przykładem dla waszych materialnych i duchowych braci i sióstr. Wasza misja nie ogranicza 

się do pracy dla istot wcielonych, lecz powinniście również pomagać tym, którzy już nie są wcieleni, tym 

istotom potrzebującym miłości i pomocy, o których niewielu myśli. Nie zadowalajcie się wiarą i uznaniem 

Mojego objawienia w tym czasie, konieczne jest, abyście stosowali Naukę, w której was pouczam. 

53 Nie pozwólcie dzieciom zbaczać z drogi z powodu braku instrukcji. Rozważmy, że ich rozwinięte 

umysły mogą potykać się na kamieniach złej drogi, chociaż byli przygotowani do wykonania wielkich 

zadań. 

54 Przypowieść 

Pośród kwitnącego ogrodu stał czcigodny starzec, który z radością przyglądał się swojej pracy. Źródło, 

z którego tryskała krystalicznie czysta woda, podlewało wypielęgnowany ogród. Starzec chciał się 

podzielić z innymi swoimi owocami i dlatego zapraszał przechodniów do korzystania z jego dóbr. 

55 I przyszedł do niego chory człowiek, trędowaty. Starzec spojrzał na niego z miłością, przyjął go i 

zapytał, jakie jest jego pragnienie. Odpowiedział mu wędrowiec: "Nie zbliżaj się do mnie, bo jestem 

trędowaty". Ale stary człowiek, nie czując obrzydzenia, nakłonił go do wejścia, dał mu schronienie w 

swoim domu i nakarmił go, nie pytając go o przyczynę jego zła. Trędowaty oczyścił swoje ciało pod opieką 

starca i rzekł do niego pełen wdzięczności: "Zostanę z tobą, bo przywróciłeś mi zdrowie". Pomogę ci 

uprawiać twoje pola." 

56 Po tym wydarzeniu przyszła do tego miejsca kobieta z rozpaczą wypisaną na twarzy, a starzec 

zapytał ją: "Co ci dolega?". A ona odpowiedziała, płacząc: "Nie mogę ukryć mojego błędu. Złamałam 

swoje małżeństwo i zostałam wygnana z domu; moje małe dzieci zostały porzucone." Starzec powiedział 

do niej: "Nie cudzołóż więcej, kochaj i czcij swego małżonka, a gdy wrócisz do swego domu, napij się tej 
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krystalicznej wody i oczyść się". Lecz kobieta odpowiedziała: "Nie mogę się cofnąć, ale niech Twoje 

wołanie dotrze także do mojego domu; a ja pozostanę w Twojej służbie." 

57 Mijały dni, a mali, którzy pozostali sami, szukali dobrego starca, bo wiedzieli, że rozdaje on 

dobrodziejstwa; a on rzekł do nich: "Czego szukacie?". Odpowiedzieli: "Zostaliśmy sami w domu, nasi 

rodzice nas opuścili i przychodzimy do Ciebie w poszukiwaniu chleba i schronienia, wiedząc, że 

znajdziemy je u Ciebie." Starzec powiedział do nich: "Wejdźcie, wasi rodzice są ze mną, odpocznijcie i 

zjednoczcie się z nimi". 

58 Wszyscy zjednoczeni w tym błogosławionym gronie odzyskali pokój, zwyciężyło przebaczenie i 

pojednanie, powrócili do codziennego życia. Odnowiony ojciec, oczyszczony z trądu, ponownie 

przygarnął pod swój dach żonę i dał ciepło swoim małym dzieciom. Ona, skruszona i czysta, była łonem 

dla męża i kołyską dla ich dzieci. Dzieci, które myślały, że straciły rodziców na zawsze, dziękowały 

starcowi za to, że przywrócił je do życia i umożliwił odbudowę ich domu.  

(koniec przypowieści) 

59 Prawdę mówiąc, mówię ci: Jeśli będziecie mnie szukać w waszych największych trudnościach, 

zawsze znajdziecie ich rozwiązanie. 

60 Ja jestem Pradawnym. Przyjdź do mnie. Ja nikogo nie odwracam, raczej używam waszych prób, 

aby was oczyścić i przybliżyć do Mnie. Przyjdźcie wszyscy, odzyskajcie spokój i zdrowie. Napij się z 

krystalicznie czystego źródła i odzyskaj zdrowie. Ja bowiem jestem Księgą Życia i wprowadziłem was na 

inną stronę, abyście ją studiowali i umacniali się w Mojej nauce. Czy chcesz dalej podążać tą drogą? - Ucz 

się Mojego Prawa i wypełniaj każde z Moich przykazań. Nie wywołujcie goryczy waszego Ojca, nie każcie 

mi cierpieć. Pamiętaj, że Moja ofiara trwa; przez swoje zwątpienie i brak zrozumienia krzyżujesz Mnie w 

każdej chwili. 

61 Wam, mężczyznom, dałem dziedzictwo, majątek, kobietę powierzoną wam do kochania i opieki. 

A jednak twój towarzysz przyszedł do Mnie, lamentując i płacząc przede Mną z powodu twojego braku 

zrozumienia. Powiedziałem wam, że jesteście silni, że zostaliście stworzeni na Mój obraz i podobieństwo. 

Nie kazałem ci jednak poniżać tej kobiety i robić z niej niewolnicę. Uczyniłem was silnymi, abyście mogli 

Mnie reprezentować w waszym domu: silnymi w cnotach, w talentach, i dałem wam kobietę jako 

dopełnienie w waszym ziemskim życiu, jako towarzyszkę, abyście we wzajemnej miłości znaleźli siłę do 

stawiania czoła próbom i zmiennym losom. 

62 Dziś wzywam was do Mojego Królestwa, aby was zbawić; ale musicie pracować i zasłużyć się, aby 

wspiąć się wyżej na drogę światła, którą wam wyznaczyłem. Oczekuję was z niecierpliwością; przyjdźcie, a 

będziecie przyjęci jak posłuszne dzieci, i uczta będzie w niebiosach. 

63 Dlaczego odczuwasz zmęczenie w swoim duchu, choć daję ci siłę w każdej chwili? Nie oddalajcie 

się ode mnie, nawet jeśli jest w was zmęczenie lub chłód, który pozostawiła w was ludzkość. Ja jestem 

Zmartwychwstaniem i Życiem, jeśli mi zaufacie, odzyskacie siłę i radość. Jeśli potrzebujesz wsparcia, 

oprzyj się na Eliaszu, twoim Pasterzu, a on da ci wsparcie. Jeśli pragniecie pocieszenia i czułości, schroncie 

się w Maryi, waszej niebiańskiej Matce, i poczujcie Jej pieszczotę i Jej uzdrawiającą moc. Zrozumcie jej 

miłość; ona czuje wasz ból i stoi przy was w waszym cierpieniu. Jak wielkie jest jej cierpienie, gdy po 

ujrzeniu tego światła zbłądzisz i będziesz chodził jak ślepiec. 

64 Ból zalał serce ludzkości. Dziś wypełnia się to proroctwo, które mówi: "Ojcowie wyprą się swoich 

synów, a oni swoich ojców". Wśród braci będzie zamieszanie i nienawiść". Widzicie też, jak domy są 

miejscami niezgody i sporów. Lecz Ja was w ten sposób powstrzymuję i mówię wam, abyście odrzucili 

broń zniszczenia i nie zabijali się wzajemnie, abyście uciekali od chaosu, przychodzili do Mnie i szli za Mną 

w dziele odbudowy. 

65 Pytam cię: Czy nie otrzymaliście pociechy i siły w Moim Słowie? Czy nie byliście głęboko poruszeni 

w Mojej obecności? - Tak, uczniowie, jeśli "ciało" tego nie wyznaje, to duch Mnie rozpoznaje, dziękuje Mi 

i odkrywa istotę Mojej miłości na dnie tego Słowa. Czy nie obiecałem wam w Drugiej Erze, że powrócę 

jako Duch Prawdy? Zobacz, jak spełniłem wszystko, co ci ofiarowałem. 



U 6 

51 

66 Uczcie się, uczniowie, abyście nauczali tych, którzy przyjdą po was. Filozofowie i naukowcy będą 

cię szukać, a ja przemówię do nich za twoim pośrednictwem, udowadniając im po raz kolejny, że 

posłużyłem się biednymi i prostymi. Powstańcie, robotnicy, i siejcie na polach, które wam 

przygotowałem, bo niebawem przyjdę jako zarządca i sędzia, aby zażądać od was plonów z ziarna, które 

wam dałem. 

67 Przyoblekam was Moją łaską, abyście stali się pokornymi mistrzami waszych braci i uzdrawiali 

chorych. Przyjmij tych, którzy przychodzą tu w poszukiwaniu światła i bądź światłem dla wszystkich. 

Doradzajcie i nawracajcie grzeszników, ale nie chlubcie się, że jesteście moimi uczniami. Jeśli odczuwacie 

ból waszych braci i umiecie ich pocieszać, jeśli kochacie w prawdzie i bezinteresownie pomagacie bez 

rozgłosu, wtedy możecie nazywać się Moimi uczniami. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 7  
1 Tym, którzy jeszcze nie rozumieją Mojego objawiania się, mówię: Ten człowiek, przez którego Ja 

się objawiam, jest człowiekiem takim jak wy, a to krzesło, które widzicie w rogu sali zgromadzeń, na 

którym spoczywa głosiciel Mojego Słowa, nie jest tronem Pana. 

2 Tronem, którego szukam u ciebie, jest twoje serce i w nim zamieszkam, jeśli ono będzie umiało 

Mnie adorować bez bałwochwalstwa i fanatyzmu. 

3 Jesteście tak słabi i tak skłonni do bałwochwalstwa, że nie zdając sobie z tego sprawy, czcicie 

Mnie w ciałach, przez które się komunikuję, i patrzycie na te miejsca jak na święte. Lecz gdy nie będziecie 

mnie już mieli w tej formie, zrozumiecie, że te ustniki nie były najwznioślejszymi środkami do Mojego 

przejawienia się. Gdy Boski Promień, zamiast zstępować na ludzki umysł, osiądzie w waszym 

odpowiednio przygotowanym duchu, wtedy naprawdę osiągniecie doskonałe zjednoczenie, ponieważ w 

tym nie będzie żadnego błędu ani zaciemnienia mieszającego się ze światłem waszego Mistrza. 

4 Człowiek od wieczności był przeznaczony do zjednoczenia się z Moim Duchem pod wieloma 

postaciami, a ta, którą teraz posiadacie za pośrednictwem ludzkiego umysłu, jest jedną z nich. 

5 Jeśli znajdziecie niedoskonałość w tym słowie, przypiszcie ją do zrozumienia, przez które Ja się 

komunikuję, pamiętając, że wybrałem tych rzeczników spośród prostych, nieświadomych i 

niewykształconych, aby Moje objawienie się przez nich mogło was zadziwić. Jeśli jednak wnikniecie w 

głębsze znaczenie Mojej nauki, nie stańcie się sędziami Moich głosicieli, bo tylko Ja sam jestem 

odpowiedzialny za ich osądzanie, który przemawiam do nich w każdej chwili przez sumienie. Dlatego nie 

mierzcie swoją miarą, bo właśnie tą miarą będziecie mierzeni. 

6 Ci, którzy zostali powołani do bycia Moimi pracownikami, czują, że ich serca poruszają ich do 

słuchania Mnie i do dalszego wchodzenia do tych miejsc modlitwy i czynnej miłości. 

7 Tym, którzy podejrzewają, że należą do wybranych tej Trzeciej Ery, i tym, którzy już są w 

szeregach Moich pracowników, mówię: zachowujcie Moje przykazania, rozważajcie Moje napomnienia i 

nabierzcie jasności w Moich Słowach, abyście byli silnymi żołnierzami, których nie pokonają próby. 

8 Wszyscy powinniście wiedzieć, że z końcem roku 1950 przestanę mówić do was w tej formie i że 

jest to konieczne, abyście mogli odczuć mnie w pełni wśród was, gdy ofiarujecie mi doskonałą adorację 

od ducha do ducha. 

9 Tymi naukami, których wam udzielam, przybliżam was do czasu, który wam zapowiadam, abyście 

mogli stopniowo zrozumieć zmianę, która zajdzie w was po 1950 roku. 

10 W tym czasie powinniście być silni i przygotowani, jeśli chcecie poddać się mojej woli i czynić 

postępy w swoim rozwoju duchowym. 

11 Powinniście być czujni, ponieważ w każdej chwili przyjdzie na was pokusa, by skusić jednych do 

kontynuowania w nieskończoność etapu rozwoju, którego koniec został przeze Mnie wskazany, a innych, 

by przez brak przygotowania i nadmierną próżność mówili, że w duchowym słyszą Moje Boskie Słowo. 

Ale już dziś ostrzegam was i chcę, abyście wiedzieli, że wtedy nie mówię ludzkimi słowami, ale 

natchnieniami, ideami i myślami. 

12 Aby udzielić wam Mojej nauki ludzkimi słowami, przekazałem Siebie przez ludzki umysł; lecz w 

zjednoczeniu ducha z duchem ani wy nie będziecie mówić do Mnie, ani wasz Ojciec do was materialnymi 

słowami. 

13 Jeśli się nie przygotujecie, do waszych uszu dotrą niewyraźne głosy, które was zdezorientują, a 

później wy zdezorientujecie swoich braci. Czynię was czujnymi, abyście po zakończeniu tych zapowiedzi 

nie próbowali przyjmować ich na nowo, gdyż nie będą to duchy światła, które się ujawniają, lecz istoty 

zdezorientowane, które chcą zniszczyć to, co zbudowaliście wcześniej. 

14 Natomiast ten, kto wie, jak się przygotować, kto zamiast dążyć do doskonałości, stara się uczynić 

siebie użytecznym, kto zamiast przyspieszać bieg wydarzeń, czeka z cierpliwością, wyraźnie usłyszy Moją 

naukę, która dotrze do jego ducha poprzez dary, które w nim są: natchnienie, intuicję, dalekowzroczność, 

poprzez modlitwę, widzenie duchowe i sny prorocze. 
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15 Przygotowuję was, Mój ludu, abyście nie sprofanowali Mojego Prawa przez niewiedzę. Otwieram 

wasze oczy na światło prawdy, abyście mogli zrozumieć ogromną odpowiedzialność, która na was ciąży, a 

jednocześnie, abyście mogli zrozumieć, jak nieskończenie delikatne jest zadanie, które wam powierzyłem 

w tym Dziele. 

16 Chcę, aby wasze posłuszeństwo uczyniło was godnymi Mojej opieki, a nie narażaliście się swoimi 

błędami, brakiem zrozumienia i nieposłuszeństwem na niebezpieczeństwo, że to sprawiedliwość ludzka 

zatrzyma wasze kroki na ziemi. 

17 Zaprawdę powiadam wam, kto nie wypełnia Mojego Prawa, które istnieje w jego sumieniu, nie 

przyjdzie do Mnie; ale powiadam wam też, że smutno by było, gdybyście czynili wielkie wysiłki dla 

zasiewu, a gdy nadejdzie czas żniwa, bylibyście rozczarowani swoim plonem, ponieważ uświadomilibyście 

sobie, że wszystko, co robiliście, było dla ciała, a nic nie miało na celu doskonałości waszego ducha. 

18 Ludu mój, nie płaczcie, gdy słyszycie, że tak mówię, nie myślcie, że jestem niesprawiedliwy, gdy 

stawiam wam wymagania, i nie przypisujcie tych słów zatwardziałości głosiciela. Wiem, że mam powód, 

aby was ostrzec i zachować czujność. 

19 Pozostawię cię wśród ludzkości, abyś zbawił wielu, którzy chodzą w ciemności, ponieważ nie są w 

stanie zobaczyć światła prawdy. Ale czy wierzycie, że niewidomy może prowadzić innych niewidomych, 

jeśli nie zdobędziecie przygotowania, jakie powinniście mieć, abyście byli godni nazywać się moimi 

uczniami? 

20 Zaprawdę, powiadam wam, że o cnocie może mówić tylko ten, kto ją na swój sposób praktykował 

i potrafi ją odczuć. 

21 Czuwajcie i módlcie się, ludu Mój, aby obudziło się w was poczucie odpowiedzialności i abyście na 

każdym kroku słyszeli głos sumienia; abyście czuli, że weszliście w czas światła, w którym wasz duch musi 

się przebudzić i być uważnym na Moje przykazania. Przyszłe pokolenia będą uważać was za szczęściarzy, 

gdy dowiedzą się, że zostaliście wybrani, aby stworzyć podstawy nowej ludzkości, aby być zwiastunami 

Mojej Nauki Trzeciej Ery. 

22 Wszyscy odczuwaliście ból w tym czasie, a wasze serca, poruszone na najczulszych strunach, po 

ustąpieniu bólu powróciły do Mnie i postanowiły pójść za Mną. Wystarczyło jedno z Moich słów, abyście 

zrozumieli, że to Ja mówię do was w tej postaci. Głód czułości i miłości, który Mi okazywałaś, osłabł i 

pragniesz jedynie zachować Moją łaskę. Lecz wielu nie będzie umiało interpretować moich przejawów, 

które daję obecnie ludzkości w wielu formach, ani nie zrozumieją mojego słowa, a ta niewiedza będzie jak 

przepaska na ich oczach, która nie pozwala im zobaczyć mojej prawdy. 

23 Jeśli chcesz Mnie znaleźć, szukaj Mnie w ciszy, w pokorze swojej wewnętrznej świątyni, a tam 

będziesz w komunii z Moim Duchem i będę się czuł kochany i uwielbiany przez ciebie. 

24 Nie czyńcie sobie ze mnie obrazu, ani nie starajcie się oglądać mnie w jakimkolwiek przedmiocie. 

Nie budujcie z ostentacją miejsca spotkań, które przeznaczacie na Moją cześć; gdziekolwiek jesteście, 

możecie wznieść waszego ducha. Jeśli chcecie się zebrać, wystarczy wam zwykły pokój, a jeśli wznieśliście 

w swoim sercu prawdziwe sanktuarium dla Mnie, nauczcie swoich braci, by również je wznieśli. 

25 Pokazujecie mi swoje ubóstwo i mówicie, że nie macie dóbr na ziemi, ale pamiętajcie, że dałem 

wam pokój, miłość, duchowe podniesienie, które są większym skarbem. Bądźcie silnym, mądrym 

Izraelem, a jeśli czujecie się natchnieni Moim Duchem, mówcie o Mnie waszym braciom, uzdrawiajcie 

chorych, umacniajcie słabych, chrońcie bezbronnych; w tych działaniach doświadczycie bogactwa, które 

spoczywa w waszym duchu i poczujecie się szczęśliwi. 

26 Ostatni" zrobią wielkie kroki naprzód na tej drodze, a wy musicie przygotować im drogę już dziś. 

Kiedy nadejdzie ten czas, podziękujcie Mi i świadczcie swoim braciom, że Moje Słowo się wypełniło. Nie 

zatrzymujcie nikogo w jego postępie duchowym, gdyż Moją wolą jest, aby ta ludzkość rozwinęła się w 

krótkim czasie. 

27 Otrzymuję Twoje spełnienie, wielkie lub małe. Daję wam Moją siłę i pocieszam was w waszych 

cierpieniach; wasze łzy są najlepszym nawodnieniem, które dajecie waszym ziarnom. Jak matkę ogarnia 

smutek i wylewa łzy w milczeniu z powodu braku zrozumienia u swoich dzieci, tak ty będziesz czuwać i 
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cierpieć za tych, których zostawiłem twojej opiece, abym mógł ci powiedzieć: Błogosławieni bądźcie 

słudzy Moi! Błogosławieni siewcy doskonałego ziarna. 

28 Przyjmuję was, Wędrowcy. Przyjmuję was, siewcy. Stopniowo odchodzicie od bezużytecznych 

zwyczajów, aby naśladować waszego Pana, wiedząc, że nagroda za waszą walkę nie jest na ziemi. 

Poddajecie się zmienności życia. Bądźcie błogosławieni. - Nie prosiliście o smaczne jedzenie ode mnie, 

zadowoliliście się twardym kawałkiem suchego chleba. Bądźcie błogosławieni, bo daliście dowód, że nie 

chodzi wam o rzeczy ziemskie, ale pokazaliście, że coraz bardziej podążacie śladami Jezusa z Nazaretu. 

29 Próby nie przestraszyły cię, i prawdę mówiąc, mówię ci: Położyłem krzyż na każdym z was; 

wszystkie wasze bóle, wszystko, co ludzie wam wyrwali, wasz brak, cierpienie, które wszyscy i każdy z 

osobna nosicie w swoich sercach - to jest wasz krzyż. Z cierpliwością to znosiłeś, a twoja łagodność jest 

godna nagrody.  

30 Kto szuka tylko tego, co należy do świata, nie zatrzymuje tego u mnie. Dobra ziemskie zdobywacie 

swoją pracą materialną, lecz dobra duchowe zdobywacie tylko przez przygotowanie i duchowe 

spełnienie. 

31 Ja jestem waszym Panem i mówię do was: Ponieważ już nosisz swój krzyż z cierpliwością, nie 

zostawiaj go w połowie drogi. Ten, kto chce być cały, niesie swój krzyż aż do końca drogi życia. Kto się 

temu nie podporządkuje, uczyni swój krzyż jeszcze cięższym i wyda mu się on nie do udźwignięcia. 

32 Jeśli chcesz, aby twoje wypełnienie Mojej nauki było zasłużone, znoś swoje cierpienia z 

cierpliwością, a w przypadku tego, który mówi do Mnie: "Mistrzu, nie niosę ze sobą żadnego krzyża", 

widzę, że nosi on tylko ciężar braku poddania się, ale to nie jest Moja wola. 

33 Co masz mi do pokazania? Jakie jest to ziarno, które pielęgnujesz? Jakie są pola, które uprawiałeś 

i uczyniłeś owocnymi poprzez swoje spełnienie? Czas na doskonalenie nasion jeszcze nie nadszedł, ale nie 

będę was zniechęcał. Uczę was tak, abyście mogli osiągnąć największe wzniesienie. Nie zapominajcie, że 

według waszego siewu będzie żniwo. Jeśli pszenica, którą siejesz, jest głucha, nic nie zbierzesz. Jeśli 

siejesz mało, będziesz zbierał mało. Dlatego poświęćcie się siewowi, a zdobędziecie nagrodę na 

przyszłość. Dojrzały owoc będzie w Moim spichlerzu. Pozostawiam wam do uprawy "Siedem kłosów 

kukurydzy". Będę wymagał owocu pierwszego, owocu drugiego, i tak aż do ostatniego, a gdy wszystkie 

będą miały dobry smak, żniwo będzie doskonałe. Ale czym są te kłosy zboża, o których mówię do was, 

umiłowani uczniowie? - Jest to siedem cnót ducha. 

34 Wzmocnijcie się! Balsam był z tobą, a Ja dałem Moje światło twojemu duchowi. Ludzie przyjdą cię 

szukać, ale ja dam im dowód dzięki twojemu pośrednictwu. Biada temu, kto nie jest przygotowany, bo 

będą wątpić w niego i Mistrza. Czynię was silnymi na chwilę próby, ale dlaczego dziwicie się, gdy ona 

nadchodzi? Czy Moje słowo nie było prorocze? Dlatego powiadam wam: Przygotujcie się, ludu mój, bo 

spotkacie na swej drodze głodnego wilka, który w owczej skórze chce was zaskoczyć. Ale jeśli będziecie 

czujni, zdemaskujecie go i pokonacie go waszą bronią miłości. 

35 Mężczyźni będą szukać swoich błędów, aby cię skorumpować. Tak jak sondowali Mistrza w 

Drugiej Erze, tak samo zrobią to samo z tobą. Ale ja cię budzę, przygotowuję i daję ci intuicję. 

36 W regionach bliskich i dalekich będziecie głosić Moje Słowo. Wyposażę nowych pracowników, aby 

drzewo nie zostało samo po 1950 roku. 

37 Nie bójcie się ludzi, bo zaprawdę powiadam wam: Będę mówił przez twoje usta, będę świadczył o 

Moim Słowie przez ciebie, a echo tego Słowa dotrze aż po krańce ziemi, do wielkich, do małych, do 

władców, do uczonych i teologów. 

38 Ludzkość zobaczy w was posłańców Ducha Świętego. Przekształcisz niedoskonałość w 

doskonałość. Niech twoje słowo będzie słodkie, pełne czułości, wtedy przez nie chorzy otrzymają 

zdrowie, a ten, kto zboczył z drogi, nawróci się ze swoich błędów i powróci do Mnie. 

39 Dziś jesteście Moimi uczniami, jutro przemienicie się w mistrzów, aby dać dobry przykład 

ludzkości. Ujrzę was przychodzących do źródła miłości i mądrości, z sercem pełnym radości, i powiem 

wam: chodźcie i ugasić pragnienie, a potem, gdy się napijecie i podniesiecie się do Mnie, ujrzycie Mnie 

wskazującego wam drogi świata, gdzie spragnione tłumy czekają na wasze przyjście. 
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40 Dzieci światłości i pokoju Ojciec was wzywa, ale musicie usprawiedliwić to imię waszymi 

uczynkami. Tylko w ten sposób będziecie mogli mówić o Mnie. Biada temu, kto jest pełen próżności, bo 

czuje, że został obsypany darami, albo kto pozwala egoizmowi zawładnąć swoim sercem; bo jego upadek 

nie będzie długo w toku i będzie bardzo bolesny. 

41 Owoc, który dałem wam do dzielenia się z braćmi i siostrami, ma smak, którego nie możecie 

zmącić ani zmienić, jeśli nie chcecie, aby wasza praca była bezowocna. Nie jest Moją Wolą, abyście trąbili, 

że Mnie kochacie. Chcę, abyście stopniowo pozostawiali ślad miłości, miłosierdzia i wiary swoimi 

dziełami. 

42 Ilekroć powstaniecie i będziecie głosić, że jesteście Moimi wybranymi, tymi, którzy są bliżej Mnie i 

lepiej Mi służą, wystawię was na próbę, tak jak to uczyniłem z Moimi apostołami nad Jeziorem 

Galilejskim. Wtedy poznacie, czy kochacie mnie w prawdzie i czy wasza wiara jest mocna. Kto chce iść za 

mną, musi być pokorny. 

43 Posłuszeństwo Mojemu Prawu oznacza pokorę w twoim duchu; kto jest posłuszny, jest otoczony 

Moją łaską, podczas gdy ten, kto postępuje według własnej woli, myśląc, że ma przy sobie swoje 

dziedzictwo, w rzeczywistości pozbawił się swoich darów. 

44 Dzień po dniu uczę was, wyposażam was do walki, ponieważ wkrótce nie będę już mówił do was 

w tej postaci i konieczne jest, abyście byli silni, aby stawić czoła próbom. Pozostańcie ze Mną, nauczcie 

się nosić Mnie w waszych sercach, a w godzinach próby ujrzycie, jak przez wasze pośrednictwo czynię 

cuda. 

45 Zrozumcie wszyscy, co chciałem wam powiedzieć, żebyście nie myśleli, że niemożliwe jest 

noszenie w sobie Mojej Nauki. 

46 Zinterpretujcie poprawnie Moje słowa, abyście mogli zrobić kolejny krok na drodze waszej 

duchowej doskonałości. 

47 Czy bylibyście w stanie zostawić wszystko, aby pójść za Mną, jak ci, którzy poszli za Mną blisko w 

Drugiej Erze? Czy też będziesz starał się naśladować syna marnotrawnego z mojej przypowieści, który 

opuścił dom swego ojca, aby udać się do innych krain i roztrwonić dziedzictwo, które otrzymał? 

48 Pozostajesz skruszony i nie śmiesz mi odpowiedzieć; ale nie bój się, bo jeśli cię wezwałem, to 

dlatego, że wiem, iż mnie kochasz i pójdziesz za mną aż do końca drogi. 

49 Jeśli to, czego się boicie, to utrata życia lub cierpienie krwawych ofiar, to mówię wam już teraz, że 

nie spotkacie się z tymi próbami w waszej duchowej walce. Ziemia już od Drugiej Ery została uczyniona 

żyzną krwią Mistrza i jego uczniów. 

50 Waszą zasługą będzie to, że wypełniacie duchowe prawo, nie zaniedbując swoich obowiązków 

wobec materialnego życia. 

51 Nie wymagam od wszystkich takiego samego wyrzeczenia, ani też wszyscy nie są zdolni do takiego 

samego poświęcenia. W tamtych czasach Moi uczniowie musieli całkowicie poświęcić się Dziełu, które im 

powierzyłem, a do tego konieczne było, aby porzucili rodziców, dzieci, małżonka i wszystko, co posiadali 

na świecie. Z drugiej strony, kiedy nauczałem tłumy, ukazywałem im, że konieczne jest "oddanie Bogu 

tego, co Boże, a cesarzowi tego, co cesarskie", aby wypełnić życie, które dał Stwórca. 

52 Ta ludzkość była zmaterializowana i jednocześnie mało rozwinięta, dlatego powiedziałem do 

tłumów: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga". 

53 Jesteście również materialistyczną ludzkością, lecz jednocześnie wyewoluowaną, bardziej zdolną 

do dawania waszemu duchowi tego, czego potrzebuje i waszemu ludzkiemu życiu tego, czego potrzebuje. 

54 Nie jesteście nowicjuszami w Mojej nauce, bo gdybyście nimi byli, powinienem był dać wam 

Prawo wyryte w kamieniu, jak to uczyniłem w Pierwszej Erze. Skoro jednak mówię do was o 

uduchowieniu i objawiam wam tajemnice, które nie były ukazane ludziom w tamtych czasach, jest to 

znak, że byliście już Moimi uczniami w czasach minionych. Widzisz, właśnie dlatego czasami mówię ci, że 

oni i ty jesteście tacy sami. 

55 Przypowieść 
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W dalekim kraju mieszkał ojciec z jednym ze swoich synów, którego bardzo kochał. 

56 Syn zachorował, a kiedy ojciec zobaczył, że jego życie jest w niebezpieczeństwie, zabrał go na 

wzgórze, gdzie był starzec, który kierował losami tego kraju, a kiedy dotarł do jego stóp, tak powiedział 

do starca: "Mój syn jest chory, a moim największym życzeniem jest, aby wyzdrowiał, bo gdyby umarł, ja 

też umarłbym z żalu." 

57 "Twój syn wyzdrowieje i wróci do domu pełen życia i wigoru" - odpowiedział mu starzec, a gdy 

wypowiedział te słowa, dotknął chorego i ten wyzdrowiał. 

58 (14) Po powrocie do domu ojciec zobaczył swojego syna w dobrym zdrowiu i wigorze. (22) Czas 

mijał, a syn czuł się silny i stał się arogancki; zbłądził i zjadł trujące owoce, które uczyniły jego ciało i umysł 

chorymi. Źle oceniał swojego ojca, a jego serce pielęgnowało tylko uczucia nienawiści i zniszczenia. 

59 Kiedy jego ojciec zobaczył go zagubionego w tej otchłani niegodziwości, udał się na wzgórze i 

powiedział do starca: "Czcigodny starcze, mój syn zbłądził, co doprowadziło go do otchłani." 

60 "Dlaczego płaczesz?" rzekł do niego starzec. 

61 "Płaczę na widok deprawacji mojego syna. Miałam nadzieję, że jego duch zostanie zabrany z tego 

świata, ale ta chwila nie nadchodzi, a ja nie mogę już znieść jego niegodziwości." 

Odpowiedział mu starzec: "Prosiłeś, żeby żył, a on pozostał żywy. Nadszedł czas, że jego życiowa 
podróż na ziemi dobiegła końca. Ale teraz uświadom sobie, że musisz nauczyć się właściwie prosić i 
poddać się Mojej woli."  

(koniec przypowieści) 
 
62 Umiłowany Izraelu: Ja jestem zawsze sprawiedliwy w Moich decyzjach. Dlaczego czasami chcesz 

przeszkadzać w moich wysokich radach? Czy nie wiecie, że ci, którzy odchodzą do świata duchowego, 

wchodzą do prawdziwego życia? Nie sprzeciwiajcie się im, przeciwnie, pomóżcie im, aby mogli odejść za 

waszą zgodą i aby ich krok z tego świata na tamten był pełen opanowania i duchowego zrozumienia. 

63 Szukajcie Mnie jako Ojca, poznajcie Moją miłość, Moją mądrość i Moją sprawiedliwość; przyjdźcie 

do Mnie w krokach modlitwy, wiary i dobrych uczynków. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 8  
1 Światło Mojego Ducha Świętego zstępuje na was, ale dlaczego przedstawiacie Mnie w postaci 

gołębicy? Te obrazy i symbole nie mogą być już czczone przez Moich nowych uczniów. 

2 Zrozumcie Moją naukę, ludzie: W owej Drugiej Erze, przy chrzcie Jezusa, Mój Duch Święty objawił 

się w postaci gołębicy, gdyż ptak ten w swym locie przypomina mękę Ducha, jego biel mówi o czystości, a 

w jego łagodnym i łagodnym spojrzeniu jest odbicie niewinności. - Jak można było uczynić Boskość 

zrozumiałą dla tych niewykształconych ludzi, jeśli nie posługiwało się postaciami istot, które były im 

znane w świecie? 

3 Chrystus, który przemawia do was w tej chwili, był reprezentowany przez baranka, a nawet Jan 

widział mnie w ten sposób w swojej proroczej wizji. Wszystko to dlatego, że jeśli szukasz Mnie w każdym 

z Moich dzieł, zawsze znajdziesz w całym stworzeniu obraz Autora życia. 

4 W Moim Objawieniu przez Jezusa, zapowiedziałem wam przyjście Ducha Świętego, a ludzie 

uwierzyli, że jest to Bóstwo, które, nie rozpoznane przez nich, znajduje się w Bogu, nie mogąc zrozumieć, 

że kiedy mówiłem o Duchu Świętym, mówiłem wam o jedynym Bogu, który przygotowuje czas, kiedy 

będzie się duchowo komunikował ludziom poprzez ludzki umysł. 

5 Tymi naukami powierzam wam miecz światła i prawdy, abyście mogli nim walczyć w bitwie, którą 

tak często wam zapowiadałem; ale powtarzam wam, że ta broń, którą wam powierzam, polega na miłości 

i sprawiedliwości, przebaczeniu i miłosierdziu wobec waszych braci. 

6 Pozostało tylko kilka lat, aby udzielić wam Mojej Nauki w tej formie. Zachowujcie Moje nauki, 

ponieważ pod koniec 1950 roku te manifestacje się skończą i konieczne jest, abyście stali się silni w 

pokorze i posłuszeństwie, abyście mogli przetrwać wszystkie próby. 

7 Nie myślcie, że będziecie walczyć tylko w sferze duchowej; nie, Mój ludu: nadchodząca walka 

będzie toczyć się we wszystkich sferach, aby to, co zbłądziło, powróciło na swoją drogę, to, co się 

zatrzymało, zaczęło się na nowo rozwijać, a to, co się splamiło, osiągnęło swoje oczyszczenie. 

8 Wtedy zobaczycie, że fundamenty ludzkich instytucji zostały zachwiane, elementy natury 

wprawione w gwałtowny ruch, siejąc spustoszenie i testując wiarę ludzkości. 

9 Wszystko to stanie się według 1950 roku i jeśli pozostaniecie wierni temu prawu, przetrwacie w 

dobrym zdrowiu wszystkie zmienne losy; jeśli jednak staniecie się nieposłuszni, odwracając się od tego, 

co wam nakazałem, to już dziś wam mówię: zostaniecie wystawieni na próby i rozpętane żywioły, a te nie 

będą już posłuszne waszym rozkazom. 

10 Nie chcę tego bólu dla Mojego ludu, którego uczyłem przez tak długi czas; chcę jego pokoju, aby 

w godzinach próby mógł przynieść słowo światła i pociechy udręczonym. 

11 Kto nie tęskni, aby być oświecony przez Ducha Świętego w tym czasie? 

12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli wiecie, jak się przygotować, przejawy będą wielkie, 

które ujrzycie po roku 1950. 

13 Kiedy w Drugiej Erze po raz ostatni ukazałem się Moim uczniom wśród obłoków, ogarnął ich 

smutek, gdy zniknąłem im z oczu, bo poczuli się wtedy opuszczeni; ale potem usłyszeli głos anioła 

posłańca Pana, który powiedział do nich: "Ludzie z Galilei, czego szukacie? Tego Jezusa, którego dziś 

widzieliście wstępującego do nieba, ujrzycie zstępującego w podobny sposób." 

14 Wtedy zrozumieli, że gdy Mistrz powróci do ludu, uczyni to w sposób duchowy. 

15 Kilka dni po Moim ukrzyżowaniu, kiedy Moi uczniowie byli zgromadzeni wokół Maryi, dałem im 

odczuć Moją obecność, symbolizowaną w duchowej wizji gołębicy. W tej błogosławionej godzinie nikt nie 

odważył się poruszyć ani wypowiedzieć słowa. Było to prawdziwe uniesienie w kontemplacji tego 

duchowego obrazu, a serca ich biły mocą i ufnością, wiedząc, że Mistrz, który pozornie odszedł od nich, 

będzie zawsze obecny z nimi w duchu. 

16 Uczniowie, rozważajcie głęboko te nauki i pozwólcie, aby Moja łaska była w was skuteczna jak w 

tamtych czasach. 
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17 Dziś zstępuję do was w promiennym świetle, tak jak ukazałem się Moim uczniom w Drugiej Erze, 

gdy byłem z nimi w duchu przed Moim Wniebowstąpieniem, aby ich umocnić i uwolnić od konsternacji z 

powodu wydarzeń, których byli świadkami. W tej samej chwale ukazuję się wam, aby wam powiedzieć: 

Wiecznie ponawiana jest Moja ofiara, wciąż na nowo powstaję z martwych i wylewam na was Moje 

światło, abyście mogli rozpocząć pracę dnia i wykonać wszystko, czego was nauczyłem. 

18 Pracujcie nad sobą, abyście widzieli dobra duchowe spływające z mojego królestwa, którymi chcę 

was obdarzyć. 

19 Bankiet jest przygotowany, baranek został złożony w ofierze, a bogate jedzenie jest gotowe. 

Zbierzcie się wokół Mnie, uczniowie, i nakarmcie się. Otwieram Księgę Mądrości, abyście mogli 

przeczytać lekcję właściwą dla tego dnia. Przyjdźcie do Mnie i weźcie pokarm, który wam daję, bo krótki 

jest czas łaski, której wam udzielam. 

20 Dlaczego dziwicie się słowu Mojemu, które wam daję przez ustnik ludzki, skoro zawsze 

posługiwałem się ludźmi, aby do was przemawiać i was prowadzić? Kiedy przyszedłem do was w Drugiej 

Erze, stałem się człowiekiem, abyście na widok Moich Dzieł szli Moimi śladami. Widzieliście, jak się rodzę, 

dorastam, walczę i cierpię. Trzeba było, aby ludzkość poznała Moją miłość i Moją moc, aby Mój przykład 

był niezatarty we wszystkich Moich dzieciach. Dlatego, gdy wspominacie te wydarzenia, płaczecie i 

odczuwacie wyrzuty sumienia, ponieważ nie byłem w pełni znany ani kochany przez ludzkość. Nawet 

teraz, w Trzeciej Erze, udzielam wam innej nauki, która ma na celu wyjaśnienie wam Mojego przeszłego 

dzieła i przygotowanie was do nowego czasu, w którym będziecie żyć. 

21 Chcę, abyście jutro, kiedy już nie usłyszycie Mnie w tej postaci, żyli według Mojego przykładu i 

pozostali mistrzami ludzkości. Kim będą ci, którzy pójdą ratować ludzkość, gdy znajdzie się ona w samym 

środku chaosu? Kto będzie Mnie reprezentował w Trzeciej Erze i dawał o Mnie świadectwo? Kim będą ci, 

którzy zatrzymają postęp żywiołów zniszczenia, gdy uwolnią się one na świecie? Kto będzie naśladował 

Moich apostołów i szerzył Moją naukę? - To was przygotowuję z Moim Słowem, z darami uzdrowienia i 

siły, abyście byli lekarzami, emisariuszami i pocieszycielami, bo ludzkość będzie bardzo płakać przed i po 

Moim odejściu. Czasy, które nadejdą, będą oferowały najbardziej gorzkie drożdże z kielicha i w tych 

dniach Mój Duch spowoduje wibracje w każdym umyśle, które oświecą wszystkie stworzenia, aby usunąć 

panujące zamieszanie. W tych czasach smutek połączy wszystkie duchy, a te będą szukać światła i drogi, 

która prowadzi do Mnie. 

22 Czy pójdziesz za Moją wolą, aby prowadzić tych, którzy przychodzą mnie szukać? - Mówicie mi, że 

taki jest wasz zamiar i prosicie mnie o pomoc w pokonaniu wszystkich przeszkód, które stoją wam na 

drodze. Tak, Moje dzieci, powiedziałam wam, że jestem gotowa wam pomóc, bo bez tej siły nic nie 

możecie uczynić. Jesteście słabi, ubodzy i nieświadomi, ale Ja was czynię dziedzicami królestwa 

prawdziwej wielkości i niczego nie zatrzymam w Moim tajemnym skarbcu; wszystko, co należy do was 

jako Moich dzieci, dam wam, i każę wam rozdzielać to bogactwo między waszych braci i siostry. 

23 Mówię do was o zjednoczeniu, o zgodzie i zrozumieniu, bo chcę, aby dom Izraela był arką 

zbawienia, źródłem pokoju i pociechy dla wszystkich strudzonych wędrowców. Nazwałem cię silnym i 

takim będziesz dzięki mocy cnót, które w tobie umieściłem. Pamiętaj, że we wszystkich twoich 

zmaganiach idę przed tobą i zostawiam ci Mój ślad. Zrozumcie, że w waszym duchu nie może być ani 

pokoju, ani radości, dopóki nie będziecie zjednoczeni. Chcę was widzieć wolnymi od wszelkiego 

cierpienia, bo już jesteście blisko końca waszej pokuty, stoicie przed bramami Ziemi Obiecanej, do której 

wejdziecie zwycięscy i cali, bo taka jest Moja Wola. 

24 Nie chcę, abyście przez Moje słowo stali się fanatykami lub nadali formę nowemu 

bałwochwalstwu. Nie żądam od was ofiary z waszego życia, ani ofiarowania kwiatów i owoców waszych 

ogrodów, gdyż są one moim dziełem, a wy nie macie żadnej zasługi w oddawaniu mi ich. Nie jest Moją 

wolą, żebyście własnymi rękami robili obrazy i oddawali im potem pokłon, ani żebyście budowali drugą 

wieżę Babel pełną próżności i arogancji. To, czego pragnę jako daru od was, to sanktuarium, które sięga 

do Mnie, powstałe z waszych dzieł miłości, z modlitw i słów, które wypływają z waszych serc, a którymi 

obdarzacie w Moje imię duchy spragnione prawdy. To jest "usługa", o którą cię proszę. 
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25 Podlegacie prawu ewolucji, to jest powód waszych reinkarnacji. Tylko Mój duch nie musi się 

rozwijać: Ja jestem niezmienny. 

26 Od początku pokazałem wam drabinę, po której duchy muszą się wspinać, aby mnie dosięgnąć. 

Dziś nie wiecie na jakim poziomie bytu jesteście, lecz gdy odrzucicie swoją skorupę, poznacie swój 

stopień ewolucji. Nie zatrzymujcie się, bo bylibyście przeszkodą dla tych, którzy przyjdą po was. 

27 Bądźcie zjednoczeni w duchu, mimo że zamieszkujecie różne poziomy, a pewnego dnia 

zjednoczycie się na siódmym poziomie, najwyższym, i będziecie cieszyć się Moją miłością. 

28 Wy, mężczyźni, którzy jesteście stworzeni na Mój obraz i podobieństwo, posłuchajcie Mnie. Nie 

wyruszajcie jutro, aby mówić o tej nauce, jeśli nie macie ze sobą dobrego nasienia, jeśli nie wiecie, czym 

jest pokorna uległość i czynicie coś przeciwnego do tego, co nakazuje Moje Prawo. Radzę wam dzisiaj, 

abyście jutro nie potknęli się na drodze. 

29 Będziesz się troszczył o kobietę, którą ci dam za żonę, będziesz ją pielęgnował, a w niej twoje 

potomstwo wyda owoc. Nie chcę, abyście mówili o prawdzie i sprawiedliwości, a jednocześnie 

defoliowali róże, a potem je porzucali, bo zbezcześcicie Moje Prawo. Miej szacunek zarówno dla tego, co 

jest twoje, jak i dla tego, co należy do innych. Bądźcie sprawiedliwi i promujcie pokój na ziemi. Nadejdzie 

czas, kiedy będziecie przygotowani do mówienia o bezwarunkowym posłuszeństwie, o miłości i 

przebaczeniu. 

30 Błogosławiony, który się uniża na ziemi, albowiem Ja mu odpuszczę. Błogosławiony, który jest 

oczerniany, bo ja zaświadczę o jego niewinności. Błogosławiony, który składa świadectwo o Mnie, 

albowiem Ja będę mu błogosławił. A kto jest źle oceniany z powodu praktykowania Mojej nauki, tego Ja 

uznam. 

31 Kto z was nie odczuł Mojej obecności i nie został nakarmiony Moim Słowem? "Proście, a będzie 

wam dane". - Jeśli w przeszłości szukałeś mnie w gwiazdach i w rzeczach materialnych, dziś szukaj mnie 

swoim duchem w Nieskończoności. Zbliżcie się do mnie przez miłość, przez posłuszeństwo, a będziecie 

mieli pokój. 

32 Kochajcie Mnie i nie ubóstwiajcie tych głosicieli, przez których Ja daję znać o sobie. Kochaj Moje 

Słowo i Moje dzieła, one są ponad ludzkie. Te ustniki są tylko Moimi instrumentami i nie są lepsze od 

was, ale są wam równe. 

33 Ugaś swoje pragnienie w Moim niewyczerpanym źródle, abyś już nie był spragniony. Nie chcę, 

aby Moje dzieci nadal cierpiały głód i pragnienie. Dlatego zbliżam się do was i przynoszę wam Chleb Życia 

Wiecznego, abyście ani przez chwilę nie odczuwali braku dóbr duchowych. Ja, z drugiej strony, 

spragniony twojej miłości, twojego pokoju, a ty odmówiłeś mi wody twojego zrozumienia. Do dnia 

dzisiejszego nie ugasiliście palącego pragnienia uznania Mojego Prawa, które jesteście Mi winni jako 

dzieci. Ja jednak nadal będę na was czekał, bo Moja cierpliwość jest niewyczerpana. Przyjdźcie do Mnie, a 

Ja wam obiecuję, że nie zabraknie wam Mojej opieki, bo jeśli dziś umiecie Mnie kochać, pewnego dnia 

przyjdziecie do Mnie i wreszcie Mnie zrozumiecie. 

34 Żyjcie i czerpcie ze wszystkiego, co stworzyłem dla waszego dobra na ziemi, aby pokój nie odstąpił 

od was. Nie zwalniaj w walce, tak, że można osiągnąć swoje duchowe zbawienie. 

35 Gdy duch jest przygotowany, nie ma dla niego nocy, nie ma zmęczenia, ani snu; w aktywności 

nabiera sił, a każda próba jest dla niego cenną sposobnością udowodnienia swej siły i wytrzymałości. Inne 

duchy, choć słabe, wiedzą, jak mnie szukać w godzinie próby; ich wiara i ufność sprawiają, że przez nią 

przechodzą. - Chcę żebyście byli pokorni i posłuszni, żebyście mogli kierować się swoim sumieniem, które 

jest Boską iskrą, która kieruje waszym duchem. 

36 O co mnie prosisz i za kim wołasz? Mówisz mi, że tylko ja mogę dać ci to, czego potrzebujesz. 

Błogosławieni jesteście więc wy, którzy Mnie szukacie i pokornie prosicie Mnie za waszych umiłowanych 

krewnych i za tych, których kochacie z czułością i o których duchowy postęp się troszczycie, a nie są oni z 

wami spokrewnieni przez krew. Prosicie mnie za tych, którzy są w więzieniu i odbywają karę, i za tych, 

którzy są również uwięzieni jako niewinni. Modlicie się za chorych, którzy cierpią z dala od swoich 

domów. To pragnienie rodzi się w was, ponieważ zaczynacie kochać i w tym doznaniu odnajdujecie coraz 
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bardziej najwyższą błogość. Pozwólcie, aby miłość natchnęła was do wykonywania wszystkich waszych 

dzieł, wtedy będą one miały duchową treść. 

37 Kiedy się modlisz, szukaj mnie w Nieskończoności, poza wszystkimi ziemskimi sprawami. 

Nawiążcie kontakt ze Mną, a gdy powrócicie do waszego świata, rozwieją się wszystkie wątpliwości, nie 

będzie przeszkód na drodze i poczujecie się pełni Mojej mądrości. 

38 Dałem wam ten czas, abyście go wykorzystali na studiowanie Moich nauk, abyście zanurzyli się w 

Moim Słowie, odwróceni od uciech tego świata. Dzisiaj masz Mnie bardzo blisko siebie, Moje światło 

zajaśniało na twoim duchu, Moja Istota cię karmi, a Mój przykład masz wiecznie obecny. Nie myślcie, że 

dałem wam dowody miłości tylko w Drugiej Erze, Moja Obecność jest wiecznie z wami. Proszę was tylko o 

to, abyście przygotowali się do odczuwania Mnie we wszystkich Moich dziełach. W próbach, które dziś 

zginają ludzkość, możecie zobaczyć prawidłowość Mojej sprawiedliwości. 

39 Dlatego przyszedłem udzielić wam Mojej niewyczerpanej nauki, żebyście mogli wejść na drabinę 

waszej ewolucji. To nie Moja krew was zbawi, ale Moje światło w waszym duchu was odkupi. 

40 W Drugiej Erze, po Moim odejściu, dałem wam Moją Naukę przez Moich apostołów, teraz daję ją 

wam przez pośrednictwo Moich głosicieli i w niej ofiarowuję wam Boską Mądrość, która karmi i pociesza 

waszego ducha. 

41 Proszę was, abyście przemienili swoje serce w duchowy kwiat, aby ofiarować go Maryi, którą 

szukacie jako Matkę i którą kochacie, ponieważ z Jej łona zrodził się błogosławiony owoc, który przyniósł 

wam chleb życia wiecznego: Jezusa. 

42 Maryja jest kwiatem Mojego Ogrodu Niebieskiego, którego istota zawsze była w Moim Duchu. 

43 Czy widzisz te kwiaty tutaj, ukrywające swoje piękno w pokorze? Podobnie Maryja była i jest: 

niewyczerpanym źródłem piękna dla tych, którzy potrafią patrzeć na Nią w czystości i czci, oraz skarbem 

dobroci i czułości dla wszystkich istot. 

44 Oddałam Ją Jezusowi jako Matkę; była to Boska czułość wcielona w kobietę. To Jej szukacie jako 

orędowniczki, Ją wzywacie jako pocieszycielkę w waszych cierpieniach, a ta Boska miłość rozpościera się 

jak płaszcz nad ludzkością. 

45 To ona jest tą, którą anioł Pański nazwał "błogosławioną między wszystkimi niewiastami". Ona 

jest tą samą, która opuściła Chrystusa na krzyżu jako duchowa matka wszystkich ludzi. 

46 Maryja przeszła przez świat, ukrywając swoją boską naturę; wiedziała, kim jest i kim jest Jej Syn, i 

zamiast chlubić się tą łaską, oświadczyła, że jest tylko sługą Najwyższego, narzędziem rad Pana. 

47 Maryja szła w milczeniu przez świat, ale napełniała serca pokojem, wstawiała się za 

potrzebującymi, modliła się za wszystkich, a na koniec wylała łzy przebaczenia i litości nad niewiedzą i 

niegodziwością ludzi. Dlaczego nie mielibyście zwrócić się do Maryi, jeśli chcecie przyjść do Pana, skoro 

przez Nią otrzymaliście Jezusa? Czyż Matka i Syn nie byli zjednoczeni we wzniosłej godzinie śmierci 

Zbawiciela? Czyż w tym momencie krew Syna nie zmieszała się z łzami Matki? 

48 Nie jest więc zaskakujące, że szukacie jej w tym czasie, aby was poprowadziła i przybliżyła do 

Mistrza. 

49 Błogosławieni są ci, którzy wiedzą, jak odkryć ten kwiat pokory i czystości w ogrodzie niebieskim; 

ale powtarzam wam, że tylko czyste oko będzie mogło go znaleźć. 

50 Dzisiaj przedstawiacie mi swoje cierpienia, abym mógł je złagodzić, i zaprawdę powiadam wam, 

że to jest Moje zadanie, że przyszedłem po to, bo jestem Boskim Lekarzem. Ale zanim Mój balsam 

uzdrawiający zadziała na wasze rany, zanim Moja pieszczota dosięgnie was, skoncentrujcie się na sobie i 

zbadajcie wasz ból, zbadajcie go, zastanówcie się nad nim dokładnie przez cały czas, jaki wam to zajmie, 

abyście z tej kontemplacji wynieśli naukę, którą zawiera to badanie, jak również wiedzę, która jest w nim 

ukryta i którą musicie poznać. Ta wiedza będzie doświadczeniem, będzie wiarą, będzie spojrzeniem na 

oblicze prawdy, będzie wyjaśnieniem wielu prób i lekcji, których nie rozumiesz. 

51 Zbadaj ból, jakby był czymś namacalnym, a odkryjesz w nim piękne ziarno doświadczenia, wielką 

lekcję swojego istnienia, bo ból stał się nauczycielem w twoim życiu. 
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52 On, który uważa ból jako nauczyciel i słucha z łagodnością jego wezwania do odnowy, pokuty i 

poprawki będzie później wiedzieć, szczęście, pokój i zdrowie. 

53 Zbadajcie się dokładnie, a zobaczycie, jak wiele korzyści z tego odniesiecie. Rozpoznacie swoje 

braki i niedoskonałości, poprawicie je i dlatego przestaniecie być sędziami innych. 

54 Prosicie Mnie, abym was uzdrowił, ale zaprawdę powiadam wam, że nikt nie może być waszym 

lekarzem lepiej niż wy sami. 

55 Co to jest dobre, że leczę cię i usunąć swój ból, jeśli nie odłożyć swoje błędy, grzechy, wady i 

niedoskonałości? To nie ból jest źródłem waszych dolegliwości, ale wasze grzechy. Oto jest źródło bólu! 

Zwalczajcie grzech, a następnie usuńcie go z siebie, a będziecie zdrowi. Ale to jest wasze zadanie, ja was 

tylko uczę i pomagam. 

56 Jeśli poprzez swoje sumienie odkryjecie przyczynę waszych problemów i podejmiecie wszelkie 

wysiłki, by je zwalczyć, odczujecie w pełni boską moc, która pomoże wam zwyciężyć w walce i zdobyć 

duchową wolność. 

57 Jak wielkie będzie wasze zadowolenie, gdy poczujecie, że dzięki własnym zasługom udało wam się 

uwolnić od bólu i zyskaliście spokój. Wtedy powiesz: "Ojcze mój, Twoje słowo było moim uzdrowieniem, 

Twoje nauczanie było moim zbawieniem". 

58 Przestańcie teraz żyć w świecie domysłów. Nie wolno wam być ignorantami prawdy, ani jako 

ludzie, ani tym bardziej jako duchy. Jak możesz zwyciężyć w walce materialnej, nie znając życia 

duchowego? Jak będziesz wielki, zdrowy, mądry i silny, jeśli uparcie zamykasz oczy na wieczne światło? 

59 Nie żyj już w półmroku! Obudźcie się i wyjdźcie na światło dzienne! Nie bądźcie już małymi 

dziećmi i wzrastajcie duchowo! 

60 Nie możecie też powiedzieć, że żyjecie w pokoju, gdy porównujecie się z innymi narodami; lecz 

gdy czujecie się przygnębieni, czerpcie siłę z Mojego Dzieła; gdy nauki materializmu chcą was 

zdominować, czerpcie światło z Mojego Słowa. Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie przygotujecie się tak, 

jak was uczę, wielu z was będzie w zamieszaniu, wielu odwróci się ode Mnie, a wielu dzisiejszych 

wierzących będzie jutro Moimi wrogami i powstanie, aby zaprzeczyć tej Prawdzie; z góry wam 

przebaczam, ale jeśli czujecie się przygnębieni, czerpcie siłę z Mojego Dzieła; jeśli czujecie się 

przygnębieni, czerpcie siłę z Mojego Słowa Już zawczasu ci przebaczam, ale też zawczasu cię 

uświadamiam i nie pozwalam ci zasnąć. 

61 Jeszcze raz mówię wam, abyście się uważnie badali; w ten sposób zaczniecie czuć się trochę 

bardziej braterscy wobec innych, będziecie bardziej współczujący i wyrozumiali dla waszego bliźniego. 

Dziś jeszcze wiele czynów innych budzi w tobie odrazę, bo zapominasz o własnych wadach. Ale kiedy 

poznacie swoje plamy i swoje winy, zrozumiecie miłość, z jaką wam przebaczam i czekam na was. Wtedy 

dopiero będziecie mogli powiedzieć: "Jeżeli Ojciec mój przebaczył mi po tym, jak Go tak bardzo 

skrzywdziłem, to moim obowiązkiem jest przebaczyć moim braciom." 

62 Człowiek nie umie spojrzeć w głąb siebie, zbadać swoich czynów i myśli. 

63 Przygotowanie duchowe jest tym, czego potrzebujecie, ale kiedy będziecie postępować według 

mojego słowa, spowodujecie poruszenie w życiu waszych braci, ponieważ duch objawi się w was ze 

wszystkimi swoimi darami i mocami. 

64 Zaprawdę powiadam wam, historia spirytualizmu będzie zapisana w historii ludzkości 

błyszczącymi literami. 

65 Czy Izrael nie uczynił się nieśmiertelnym przez wyzwolenie spod egipskiego jarzma? Czyż 

chrześcijanie, w swoim triumfalnym pochodzie, nie uczynili się nieśmiertelnymi przez miłość? Podobnie 

spirytualiści staną się nieśmiertelni w swojej walce o wolność ducha. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 9  
1 Wspominacie w tym dniu Mój wjazd do Jerozolimy, wspominacie czasy, kiedy żyłem wśród was 

jako Jezus. Dzisiaj czujecie się znowu silni wobec Moich nowych cudów i zaświadczacie publicznie, że ten 

Mistrz jest tym samym, który przemawiał do was w Drugiej Erze; ale mówię wam, abyście nie zapomnieli 

tego, co zrobiliście z Jezusem, abyście nie powtórzyli tego w tym czasie. Wiedziałem, że po waszym 

uniesieniu, na skutek słów kapłanów, osłabniecie, a wasze hozjańskie śpiewy zamienią się wkrótce w 

"Ukrzyżuj Go". 

2 O dzieci Moje, wy, którzy nie rozpoznaliście Moich zapowiedzi na przestrzeni wieków, ani nie 

czuwaliście czekając na spełnienie Moich proroctw! 

3 Ja byłem barankiem ofiarnym na tej Passze, którą obchodził Mój lud. Dopiero później, gdy czas się 

skończył, rozpoznałaś charakter Mojej nauki i powód Mojej ofiary, a potem płakałaś i żałowałaś, że mnie 

nie rozpoznałaś. 

4 Dziś jesteście w nowym czasie nauk i wielkich, duchowych manifestacji, a Mistrz szuka w waszym 

duchu nasienia, które zasiał w was w innym czasie. Mówicie do Mnie: "Dlaczego nie czujemy Twojej 

obecności, skoro jesteś tak blisko nas?". A ja wam odpowiadam, że zmaterializowaliście się, że jesteście 

zajęci naukami i wszystkim, co należy do świata, zapominając o swoim duchu. 

Z lękiem mówicie mi, że zbłądziliście, a ja wam mówię, że przyszedłem wskazać wam drogę światłem 

moich nauk, które doprowadzą was do egzystencji w świecie pokoju. Słuchajcie Mnie, a Moje Słowo 

obudzi was do nowego życia, wasze wątpliwości i lęki zostaną rozwiane. Twój duch, który dźwiga ciężkie 

brzemię, znajdzie pokój, gdy odczuje Moje przebaczenie. 

5 Dlaczego nie zostawicie waszej sprawy Mnie? Dlaczego wymierzacie sobie sprawiedliwość, 

zabierając Mi miejsce jako sędziemu? Czy nie wiecie, że żyjecie w czasie próby i spłacania długów? 

Uznajcie, że wszyscy naruszyliście Moje Prawo i że ani was nie osądziłem, ani nie oskarżyłem publicznie. 

6 Jeśli dałem wam wolną wolę, to nie po to, abyście się wzajemnie sądzili, ale po to, abyście 

doskonalili swego ducha w praktykowaniu dobra, wspierani światłem sumienia. 

7 Ja czynię was "robotnikami" i daję wam Moje ziarno miłości, abyście je rozsiewali w chorych, w 

strapionych, w złoczyńcach, a jeśli ktoś czuje się niegodny, aby je przyjąć, niech przyjdzie do Mnie, Ja 

będę wiedział, jak go uczynić godnym, aby nie czuł się wzgardzony. Wzywajcie waszą Niebiańską Matkę, 

jej Boska miłość pomoże wam w tej walce i doprowadzi was wszystkich do Mnie. 

8 Chcę, abyście wy, ludzie, których nauczałem, wzięli na siebie prowadzenie nowych rzesz, które 

przyjdą po 1950 roku, aby pomnażać Mój lud i czuwać, aby mógł być karmiony Chlebem Życia Wiecznego, 

tak jak Ja to uczyniłem z wami. 

9 Nie pozwólcie, aby Moje Słowo zostało sfałszowane; bądźcie czujni, aby jego duchowe znaczenie 

było zawsze zachowane, i upewnijcie się, że wasza interpretacja jest prawidłowa. Przedstawiajcie Moją 

prawdę, a ona przyniesie życie, zdrowie i wiarę waszym braciom. Jeśli Moje Słowo jest światłem, które 

ode Mnie wybucha, to musi się ono objawić jak pochodnia w każdym, kto je zna. Ofiarowuję wam to 

światło, ponieważ nie chcę, abyście żyli w ciemności. 

10 Doskonalcie waszego ducha Moją mądrością, umacniajcie się, abyście walczyli o waszą duchową 

wspinaczkę. - Wy, którzy jesteście pozbawieni wszelkich uczuć, odczujcie Moją pieszczotę, aby 

samolubstwo istot wokół was nie pozostawiło szkody w waszych sercach. - Pytacie mnie: "Dlaczego nie 

ma prawdziwej miłości wśród ludzi? Dlaczego ludzie nie praktykują prawdziwej dobroczynności?" A ja ci 

odpowiadam: Ponieważ wysuszyliście źródło kryształowych wód, które umieściłem w waszym sercu, 

ponieważ oddaliliście się od wypełniania Mojego Prawa. 

11 Podzieliliście się i nie chcecie znać potrzeb waszych braci, uważacie się za obcych, choć mieszkacie 

pod jednym dachem. Dlatego zdziwiliście się, gdy usłyszeliście Moje słowo, bo w nim objawiam Moją 

miłość, Moją cierpliwość i Moje przebaczenie dla wszystkich Moich dzieci. 

12 Nikogo nie faworyzuję i proszę was, abyście się zjednoczyli, abyście się wzajemnie kochali i 

przebaczali sobie nawzajem. Dałem ci już wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się i rozpoczęcie 
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nowego życia. Wasze dawne winy przebaczyłem i daję wam możliwość przekształcenia się w moich 

dobrych uczniów. 

13 Księga Życia otwiera się przed tobą, aby oświecić każdy umysł. Przestudiuj każdą z jego lekcji, nie 

dopatruj się wszędzie tajemnic; dziś wszystko jest jasnością dla umysłu. Zajrzyj do tajemnych komnat i 

poznaj wszystko, co ci daję. Nie będę już dla was niezrozumiałym Ojcem. Nie ma powodu, abyś mnie tak 

postrzegał, bo wszystkie Moje objawienia były w zasięgu twego pojmowania, a wszystko objawiłem ci w 

odpowiednim czasie. 

14 Nie denerwuj się niepotrzebnie, wszystko, co wydaje ci się potrzebne, masz przy sobie. 

Umieściłem Moje światło w twoim duchu i powierzyłem ci to, co jest konieczne dla zachowania twojego 

ciała. Wszystkie elementy służą wam, wszystko stworzyłem dla waszego orzeźwienia i wszystko jest 

pożyteczne, jeśli używacie tego z umiarem. Przyczyna waszych cierpień i smutków jest inna: Duch nie 

znajduje spokoju w tej pustej egzystencji, którą stworzyliście na ziemi, i jego niepokój komunikuje się 

wam. Jeżeli ty robiłeś postanowienia dla prawdziwego polepszania, jak dużo dobrego ty robisz yourself i 

jak ty odzyskujesz pokój ty gubiłeś. 

15 Uczniowie, przygotujcie się, abyście mogli mówić do ludzkości o miłości, przebaczeniu i 

sprawiedliwości. Zapomnijcie o wszystkim, co należy do świata, aby wynieść się do regionów pokoju i 

doskonałej miłości. 

16 Wysłuchaliście Mojego wezwania i szukacie Mnie, aby nauczyć się Mojej lekcji; jedni proszą o 

chleb powszedni, inni szukają Mnie jako lekarza i doradcy. Lecz niektórzy przychodzą tylko po to, aby 

szukać Mojego Słowa, chcąc znaleźć w nim jakąś wadę; lecz Ja im mówię: Tego słabego punktu, którego 

szukacie, nie znajdziecie w mojej nauce. Z drugiej strony, jeśli spojrzycie w siebie, znajdziecie tam 

niedoskonałość. - Ci, którzy postępowali w ten sposób, nie rozpoznali Mojej Obecności, ponieważ są 

zdolni jedynie do interpretacji ludzkich dzieł, ale nie są jeszcze w stanie zrozumieć orędzi Bożych. 

Oświecam wszystkich i wybaczam ich niedowierzanie. 

17 Nie pozwolę ani jednemu z Moich dzieci zbłądzić, ani nawet się zgubić. Pasożytnicze rośliny 

przekształcam w owocodajne, bo wszystkie stworzenia zostały powołane do istnienia, aby osiągnąć cel 

doskonałości. 

18 Chcę, abyś cieszyła się Moją pracą ze Mną. Już wcześniej sprawiłem, że masz udział w Moich 

atrybutach, ponieważ jesteś częścią Mnie. Ponieważ wszystko należy do Mnie, czynię was również 

właścicielami Mojego Dzieła. 

19 Wy, duchy, wszyscy macie we Mnie Boskiego Ojca, a jeśli dałem wam ludzkich rodziców w życiu 

materialnym, to po to, by dali życie waszemu ciału i reprezentowali z wami waszego Ojca Niebieskiego. 

Powiedziałem wam: "Będziesz miłował Boga ponad wszystko, co stworzone", i dodałem: "Będziesz czcił 

ojca swego i matkę swoją". Nie zaniedbujcie zatem swoich obowiązków. Jeśli nie z wdzięcznością uznał 

miłość swoich rodziców, a nadal masz je na świecie, błogosławić je i uznać ich zasługi. 

20 Chcę, abyście byli wierzący, abyście wierzyli w życie duchowe. Jeśli widzieliście, że wasi bracia 

odeszli na tamten świat, nie myślcie, że są daleko od was, ani nie myślcie, że straciliście ich na zawsze. 

Jeśli chcecie połączyć się z nimi, pracujcie, zdobądźcie zasługi, a kiedy przyjdziecie na drugi świat, 

znajdziecie ich czekających na was, aby nauczyć was, jak żyć w duchowej dolinie. 

21 Ludu mój, czy wierzysz, że to twój Bóg daje to słowo? - Dlaczego więc zwątpiliście we Mnie, gdy 

wzywaliście Mnie w łożu boleści, a balsam uzdrawiający nie uleczył natychmiast waszej choroby? 

Pamiętajcie, że poddaję was różnym próbom, bo chcę, abyście byli mocni: jeśli bowiem jesteście moimi 

uczniami, musicie przejść wiele prób, abyście uwierzyli. 

22 Jesteście potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy dali wam wspaniałe przykłady wiary i 

posłuszeństwa; choć posiadacie tego samego ducha, nie udaje wam się postępować tak samo.- W 

każdym czasie poddawałem Moich uczniów próbie. Ileż to razy poddawałem Piotra próbie, i tylko w 

jednej z nich się zachwiał. Ale nie osądzaj go źle za ten czyn, bo kiedy jego wiara została rozpalona, był jak 

pochodnia wśród ludzi, głosząc i dając świadectwo prawdzie. 
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23 Nie potępiaj Tomasza; zastanów się, ile razy mogłaś uchwycić rękoma moje dzieła, a nawet wtedy 

zwątpiłaś. Nie patrzcie z pogardą na Judasza Iskariotę, tego umiłowanego ucznia, który sprzedał swego 

Mistrza za trzydzieści monet, bo nigdy nie było większej skruchy niż jego. Skorzystałem z każdego z nich, 

aby pozostawić wam nauki, które posłużą jako przykład i które pozostaną na zawsze w pamięci ludzkości. 

Po swojej opieszałości, żałowali, zmienili się i bez zastrzeżeń oddali się wypełnianiu swojej misji. Byli oni 

prawdziwymi apostołami i pozostawili przykład dla wszystkich pokoleń. 

24 Przyjdźcie do duchowej doliny, abyście mogli zrozumieć Moje Słowo. Słuchając Mojej nauki, 

odsuńcie się od trosk tego świata i pozwólcie, aby Moje światło oświeciło waszego ducha. Zachęcam was 

do wiary i prowadzę was na wieki, abyście mogli przygotować się do życia wiecznego. 

25 "Czuwajcie i módlcie się", powtarzam wam ciągle, ale nie chcę, abyście się przyzwyczaili do tej 

uprzejmej rady, ale abyście ją rozważali i działali według niej. 

26 Mówię wam, abyście się modlili, ponieważ ci, którzy się nie modlą, oddają się zbytecznym, 

materialnym, a czasem urojeniowym myślom, które, nie zdając sobie z tego sprawy, zachęcają i żywią 

bratobójcze wojny. Ale kiedy się modlicie, wasza myśl, niczym miecz świetlny, rozrywa zasłony ciemności 

i sidła pokusy, które dziś trzymają w niewoli wiele istot; nasyca wasze otoczenie duchową siłą i 

przeciwdziała mocom zła. 

27 Nie rozpaczajcie w obliczu walki, ani nie rozpaczajcie, jeśli jeszcze nie zobaczyliście sukcesu. 

Uświadomcie sobie, że waszym zadaniem jest walczyć do końca, lecz musicie wziąć pod uwagę, że tylko 

bardzo mała część tego dzieła odnowy i uduchowienia ludzkości przypadnie wam. 

28 Jutro opuścisz swoje stanowisko, a inni przyjdą, aby kontynuować twoją pracę. Oni podejmą 

dzieło o krok dalej i w ten sposób Moje słowo będzie się wypełniać z pokolenia na pokolenie. 

29 W końcu wszystkie gałęzie zjednoczą się z drzewem, wszystkie narody połączą się w jeden lud, a 

na ziemi zapanuje pokój. 

30 Módlcie się, uczniowie, i doskonalcie się w wywyższeniu, aby wasze słowa pouczenia i miłości 

odbiły się echem w sercach waszych braci. 

31 Prawdę mówiąc, mówię wam: Gdyby ten lud, oprócz zrozumienia swego przeznaczenia, wypełniał 

już swoją misję, ludzkość uzyskałaby łaskę dzięki jego modlitwom. Ale wciąż brakuje wam miłości, abyście 

mogli odczuwać swoich bliźnich jako prawdziwych braci, abyście mogli w prawdzie zapomnieć o 

różnicach ras, języków i wyznań, a co więcej, wymazać z waszych serc każdy ślad urazy wobec tych, którzy 

was obrazili. 

32 Jeśli uda wam się wznieść wasze uczucia ponad tak wielkie ludzkie nieszczęście, wzniesie się w 

was najserdeczniejsza i najszczersza prośba za waszych braci, a ta wibracja miłości, ta czystość waszych 

uczuć, będą najpotężniejszymi mieczami niszczącymi ciemności stworzone przez wojny i namiętności 

ludzi. 

33 Smutek przygotował cię, Izraelu, w niewoli oczyściłeś się; dlatego jesteś odpowiedni do opieki nad 

tymi, którzy cierpią. 

34 Czuwajcie, ludu Mój, bądźcie jak ptaki, które obwieszczają nowy dzień i budzą tych, którzy śpią, 

aby jako pierwsi otrzymali światło, a wtedy Ja im powiem: Ten, który was naprawdę kocha, pozdrawia 

was w tej chwili. 

35 Wszyscy, którzy zbliżają się, aby Mnie słuchać, odczują pieszczotę Mojego Słowa, poczują się 

namaszczeni Moją miłością i obsypani dobrami duchowymi. 

36 Jestem szczęśliwy, bo widziałem, że opuściliście wszystko, aby być przy Moim stole, a to dlatego, 

że wiecie, iż Moje Słowo jest waszym chlebem i waszą rozkoszą na ziemi. 

37 Ta instrukcja wchodzi do waszego serca, w którym zrodziły się postanowienia poprawy i 

szlachetne uczucia. 

38 Jeśli wiele wycierpieliście i płakaliście, aż byliście gotowi otworzyć Mi drzwi waszego serca, 

zaprawdę powiadam wam: Kto wiele wycierpiał, odpokutował jednocześnie swoje winy i będzie mu 

odpuszczone. 
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39 Zranione serca, uciszcie swój ból i przyjdźcie do mnie. Oświećcie się światłem waszego sumienia i 

z radością kroczcie drogą Mojej nauki. 

40 Stać się dobrze we mnie, zapomnij o swoim smutku i miłości. Ten, kto ma miłość, ma wszystko; 

ten, kto mówi "miłość", mówi wszystko. 

41 Lecz gdy zrozumiecie, że wszystko, co wyszło ode mnie, jest doskonałe, harmonijne i piękne, 

zadajecie sobie pytanie: "Dlaczego więc dzieci Boże żyją niszcząc i niszcząc na świecie? Jaka moc porusza 

ich do błędnej oceny i zniszczenia, choć pochodzą z czystego źródła Ojca? Jakie są te uprawnienia, i 

dlaczego nie Bóg, z Jego nieograniczonej mocy, zatrzymał postęp ludzi, którzy niszczą pokój? Dlaczego On 

pozwala na zło wśród ludzi?" 

42 Słuchajcie, uczniowie: człowiek posiada jako dary duchowe wolną wolę i sumienie; wszyscy 

przychodzą na świat obdarzeni cnotami i mogą z nich korzystać. W ich duchu jest światło sumienia; lecz 

równocześnie z rozwojem ciała rozwijają się namiętności, złe skłonności, które walczą z cnotami. Bóg 

pozwala, żeby tak się działo, ponieważ bez walki nie ma zasługi i dlatego jest to konieczne, żebyście mogli 

wznieść się na duchowej ścieżce. Na czym polegałaby zasługa dzieci Bożych, gdyby nie walczyli? Co byś 

zrobił, gdybyś żył wypełniony szczęściem, za jakim tęsknisz w świecie? Czy mógłbyś, otoczony wygodami i 

bogactwami, oczekiwać postępu duchowego? - Stałbyś w miejscu, bo gdzie nie ma walki, nie ma zasługi. 

43 Ale nie zrozumcie tego źle, bo kiedy mówię o walce, mam na myśli to, co rozwijacie, aby pokonać 

swoje słabości i pasje. Tylko na takie walki pozwalam ludziom, aby mogli opanować swój egoizm i swoje 

materialne pragnienia, aby duch, oświecony przez sumienie, mógł zająć swoje prawdziwe miejsce. 

44 Tę wewnętrzną walkę popieram, ale nie tę, którą prowadzą ludzie w pragnieniu wywyższenia 

siebie, zaślepieni ambicją i złośliwością. 

45 Wrzaski i okrucieństwa bratobójczych wojen zatarły wrażliwość ludzkiego serca, uniemożliwiły 

przejawianie się jakichkolwiek wyższych uczuć, takich jak miłość i litość. 

46 Nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy są tacy, nie, bo są jeszcze ludzie, w których jest czułość, 

współczucie i miłość do bliźniego, którzy posuwają się aż do poświęcenia, by oszczędzić mu zła lub 

wybawić go z jakiejś próby. Jeśli niektórzy ludzie dają ci tę pomoc - co nie wszystko twój Ojciec Niebieski 

zrobić dla Ciebie, którzy są jego dzieci? Więc jak możesz myśleć, że On zsyła ci ból i spustoszenie? 

47 Jestem tym samym Mistrzem, który mówił do was w Drugiej Erze o drodze do Niebiańskiego 

Królestwa; jestem tym samym Chrystusem, który głosi prawdę przez wszystkie wieki, wieczne nauki, 

które są niezmienne, ponieważ są objawieniami pochodzącymi z Mojego Ducha. 

48 Poznajcie we Mnie Ojca, bo zaprawdę powiadam wam, Chrystus jest z Ojcem od wieczności, 

zanim jeszcze światy były. W Drugiej Erze, ten Chrystus, który jest jednym z Bogiem, stał się człowiekiem 

na ziemi w błogosławionym ciele Jezusa, i w ten sposób stał się Synem Bożym, ale tylko w odniesieniu do 

Jego człowieczeństwa, ponieważ powtarzam wam, że jest tylko jeden Bóg. 

49 Czasami myślicie, że za dużo mówię do was z ducha i zapominam o waszych ludzkich potrzebach i 

troskach. Na to odpowiadam: "Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a reszta będzie wam 

dana na wierzchu". Wtedy przyjdzie do was pokój, spokój, zrozumienie, przebaczenie i miłość, a w sferze 

materialnej będziecie mieli wszystko w obfitości. 

50 Znam i rozumiem wszystkie wasze potrzeby i biorę na siebie, aby ulżyć wszystkim waszym 

troskom zgodnie z Moją wolą, a jeśli czasem czuliście się zawiedzeni, bo nie od razu dałem wam to, o co 

prosiliście, nie jesteście przez to mniej kochani przez Ojca; stało się tak, bo jest to dla was tak korzystne. 

51 Wiele Moich małych dzieci przypisuje swoje cierpienia niesprawiedliwości losu i uważa się za 

zapomnianych przez Ojca. Teraz ja pytam ciebie: Do jakiego celu służyło ci Moje słowo? Czy wierzysz, że 

Pan, Autor życia, nie ma mocy, aby zaradzić swoim dolegliwościom, lub że On nie może pomóc w czymś 

materialnym, co nie pomaga w duchowym wznoszeniu się? 

52 Udzielam ci tylko tego, co jest dla twojego dobra. Jak wiele próśb robisz, które spowodowałyby 

tylko twoje niekorzyści lub nieszczęścia, gdyby zostały ci udzielone. 

53 Człowiek, który ufa Bogu i błogosławi swój los przed Nim, nigdy nie przeklina go, ani nie żąda 

tego, co nie jest przyznane do niego. 
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54 Kiedy jest biedny lub chory i jego serce cierpi, on ufnie ma nadzieję w woli swego Pana. 

55 Czasami mówicie do Mnie: "Panie, gdybym miał wszystko, gdyby mi niczego nie brakowało, 

współpracowałbym w Twoich dziełach duchowych i praktykowałbym miłosierdzie". Ale wiedzcie, że jako 

ludzie jesteście kapryśni, i że wszystkie dzisiejsze postanowienia, ponieważ nic nie posiadacie, zmieniłyby 

się, gdybym dał wam wszystko, czego pragniecie. 

56 Tylko miłość Boga do Jego dzieci jest niezmienna. 

57 Wiem z góry, że gdybym dał ci obfite dary, zginąłbyś, bo znam twoje wybory i słabości. 

58 Wiem, że kiedy człowiek ma obfitość dóbr materialnych, oddala się od Boga, ponieważ nie jest 

jeszcze w stanie ani przygotowany do zrozumienia swego Pana. 

59 Uświadomcie sobie, jak bardzo was kocham i wcale o was nie zapominam, nie chcę tylko, abyście 

zginęli. 

60 Odwróć się od próżności świata, przyjdź do mnie przez przekonanie, przez miłość, a nie przez ból. 

61 Nie odchodźcie od wiary, gdy jesteście w potrzebie, bo gdyby dla waszego rozwoju duchowego 

było korzystne uwolnienie was od ubóstwa, dałbym wam wszystko w obfitości. 

62 Pamiętaj, że Ojciec kieruje losem swoich dzieci z najwyższą sprawiedliwością i doskonałością. 

63 Są to czasy próby, bólu i goryczy, czasy, w których ludzkość ponosi konsekwencje tak wielu 

wzajemnych nienawiści i złej woli. 

64 Zobacz pola bitew, na których słychać tylko ryk broni i krzyki udręki rannych, góry okaleczonych 

ciał, które wcześniej były silnymi ciałami młodych ludzi. Czy możesz sobie wyobrazić, jak po raz ostatni 

obejmowali matkę, małżonka lub syna? Któż może zmierzyć ból tych pożegnań, kto sam nie wypił tego 

kielicha? 

65 Tysiące tysięcy udręczonych rodziców, żon i dzieci widziało, jak ich bliscy wyruszają na pola wojny, 

nienawiści, zemsty, zmuszeni chciwością i arogancją kilku ludzi bez światła i bez miłości do bliźniego. 

66 Te legiony młodych i energicznych mężczyzn nie mogły powrócić do swoich domów, ponieważ 

zostały pozostawione na polach w strzępach; ale oto ziemia, Matka Ziemia, bardziej miłosierna niż ludzie, 

którzy rządzą narodami i myślą, że są panami życia swoich bliźnich, otworzyła swoje łono, aby ich przyjąć 

i z miłością przykryć. 

67 Oto karawany mężczyzn w każdym wieku, kobiet i dzieci, uciekających przed zniszczeniem i 

szukających, zmęczonych, miejsca schronienia i pokoju. Ich stopy są już posiniaczone i zakrwawione, ich 

serca nie wytrzymują już bólu, ale w głębi ich jestestwa pozostaje jeszcze iskierka nadziei. 

68 módlcie się, ludzie, módlcie się za nich, a Moja czułość, zjednoczona z waszymi myślami, zstąpi na 

nich, aby ich chronić i okryć Moim płaszczem miłości 

69 Pomyśl o przyczynach bratobójczych wojen, jak również o zniszczeniach, które powodują, a zdasz 

sobie sprawę, że nie jesteś tak nieszczęśliwy, jak myślisz. Wtedy ustaną wasze lamenty i nie będziecie już 

mówić do Mnie: "Panie, jestem najbardziej nieszczęśliwy na ziemi; czy to dlatego, że o mnie 

zapomniałeś?" 

70 Zobacz jak wojna niszczy wszystko! 

71 Oto ci starzy rodzice, którzy czekają na powrót ukochanych krewnych; głód pulsuje u ich bram, a 

samotność jest ich towarzyszem. 

72 Ci, którzy mieli dość siły, by chodzić, uciekli, inwalidzi musieli zostać i znosić to, co ich spotkało. 

Ich ponure myśli rozjaśniły się dopiero wtedy, gdy w swojej modlitwie błagali Mnie: "Panie, nie opuszczaj 

Mnie". 

73 Tylko ja znam ból, który ukrywają matki porzucone przez niegodziwość ludzi. 

74 Ja jestem jedynym, który mówi im w ciszy i samotności ich życia, że nie są opuszczeni w Moim 

Królestwie. 

75 Módlcie się, Mój ludu, i rozważcie arogancję i ambicję, które kiełkują w umysłach ludzi, którzy 

doprowadzili do ruiny, rozpaczy i śmierci innych, którzy nie są temu winni. 
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76 Czy po rozważeniu Moich słów nadal uważasz, ludu Mój, że jesteś najbardziej nieszczęśliwy na 

ziemi? Odpowiesz Mi: "Nie, Mistrzu, byliśmy w błędzie, bo zapomnieliśmy o innych i myśleliśmy tylko o 

sobie, sądząc, że walka o chleb powszedni jest najcięższym kielichem do wypicia." 

77 Na to mówię wam, że musicie czuć się bogaci, ponieważ słyszycie Boskie Słowo, które was karmi i 

wzmacnia, i jeszcze cieszycie się odrobiną pokoju. 

78 Można jeszcze liczyć na kilka dni odpoczynku, ale i ten zakątek ziemi zostanie wstrząśnięty bólem, 

więc nie pozostanie na tym świecie żadne miejsce, które nie zostałoby oczyszczone. 

79 Wszystko, co powiedział wam mój apostoł Jan, staje się teraz prawdą słowo po słowie i 

wydarzenie po wydarzeniu. 

80 Wszystkie te znaki, próby i kłopoty, które dotykają ludzkość, są najbardziej namacalnym 

dowodem na to, że pewna epoka właśnie się kończy, by ustąpić miejsca nowej. Nie po raz pierwszy 

przytrafiają się wam takie wydarzenia, lecz gdybyście mnie rozumieli i byli przygotowani, podjęlibyście 

ten przejściowy krok ze spokojem, bez przerażenia. 

81 Zbliżacie się teraz do połowy wieku i wiele już przeżyliście. Jakie niespodzianki, wydarzenia i próby 

czekają Cię w nadchodzącym półwieczu? 

82 Mówię wam tylko to, co wiele razy mówiłem Moim apostołom Drugiej Ery: "Czuwajcie i módlcie 

się, abyście nie wpadli w pokusę!". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 10  
1 Odpowiedz na pytania swojego sumienia w tej błogosławionej godzinie, bo to jest czas sądu. 

2 Jesteście przed swoim Sędzią, bo trzeba, abym was dotknął na chwilę Moją sprawiedliwością, ale 

zaprawdę powiadam wam, Mój sąd jest miłujący i sprawiedliwy. 

3 Daję wam wielkie dowody przez cały czas, kiedy przebywam wśród was. Dlaczego nie wierzycie mi 

wszyscy? Czy chcesz, abym cię porzucił dla kaprysu ludzkiej złośliwości? - Nie zbaczajcie na drogi świata. 

Przyjdźcie do Mnie, Ja jestem drogą, która prowadzi was do prawdziwego szczęścia. 

4 Powierzyłem waszemu narodowi misję pokoju, a nie wojny; zrozumcie, że rozbrzmiewa w nim 

Moje Boskie Słowo, w którym objawiłem wam, że Nowe Jeruzalem znajduje się w Dolinie Duchowej, a do 

niego (Nowego Jeruzalem) wszystkie duchy muszą wejść drogą duchowego wyższego rozwoju i stać się 

jego mieszkańcami. 

5 Nawet do dnia dzisiejszego pokazujecie mi swoje spichlerze z małą ilością ziarna, a to dlatego, że 

nie korzystacie z pól, które stopniowo wam udostępniam. Twoi bracia umierają na twoich oczach, a ty 

pozostajesz nietknięty. 

6 Czy nie sądzicie, że w ten sposób ukrywacie Moje Prawo? Dobrze wiecie, że to wy dawno temu 

zawarliście ze mną przymierze, przymierze, które pozostało zapisane w Księdze Życia. 

7 Twoje serce wyznaje, że nadal jesteś jak przygnębiony żołnierzy. 

8 Słuchajcie Mnie, ludzie, bo przyjdą próby, które was obudzą i dadzą wam stal, której wam 

brakuje. 

9 Konieczne jest, żeby wasza wiara i wiedza stały się wielkie, żebyście zrozumieli, że w tym życiu 

powinniście być strażnikami pokoju poprzez wasze myśli i modlitwy. 

10 Rozpoczyna się dla was nowy rok, za który zdacie mi rachunek. Daję wam ten czas na wasze 

przygotowanie i na waszą walkę. 

11 Gdy się przygotujecie, nie będziecie płakać ani odczuwać bólu w swoim sercu. Nie podważaj 

jednak Mojej sprawiedliwości przez nieposłuszeństwo, bo wtedy na pewno będziesz musiał pić kielich 

goryczy. 

12 Stańcie się Moimi robotnikami, bo pola czekają na wasze ziarno miłości. Eliasz, niestrudzony 

Pasterz, przygotował już ścieżki i pola, abyście mogli wziąć swoje narzędzia i zacząć uprawiać pola. 

13 Twoja praca jest bardzo delikatna, ale nie będzie ani trudna, ani męcząca. Przed rozpalonym 

słońcem Mojej sprawiedliwości, macierzyński płaszcz Maryi będzie zawsze jak dobroczynny obłok, dając 

wam swoją niebiańską ochronę, a Mój głos, jak ćwierkanie i gruchanie ptaków, będzie was cieszył, aby 

uczynić waszą pracę przyjemną. 

14 Umiłowani uczniowie, Mój głos przemawiał do was niestrudzenie w Trzeciej Erze, Moje Słowo 

pojawiło się jak lśniąca latarnia morska wskazująca drogę zagubionym rozbitkom. 

15 Dałem wam duchową moc z Moją nauką, nie tylko po to, byście znosili zmienność tego świata, 

lecz również po to, byście wypełnili duchowe zadanie, które podjęliście w tym czasie. 

16 Nie wszyscy przyjmą was z otwartymi ramionami, gdy będziecie szerzyć Moją naukę; niektórzy 

zastawią sidła, aby was sprowadzić na ziemię. 

17 Wybuchnie walka, bo tak jak są ci, którzy mają moc czynienia dobra, tak są i ci, którzy mają moc 

czynienia zła. 

18 Oczyszczam was i przygotowuję duchowo i fizycznie, abyście mogli zrozumieć natchnienia Ojca i 

później zanieść je waszym braciom w takiej samej czystości, w jakiej ja wam je przekazałem. 

19 Udowodnisz, że ta nauka nie jest teorią, że nie jest zaczerpnięta z książek, że zawiera w swojej 

prawdzie poselstwo Ducha Świętego. 

20 Przygotowuję was, bo życie na ziemi będzie się zmieniać każdego dnia, a to, co dziś jest 

"pokojem", jutro będzie wojną; to, co dziś jawi się ludziom jako "światło", jutro sprowadzi ich na 

manowce. Ludzkość przygotowuje swoje liczne bronie do walki; czy trzymasz swoje w gotowości. 
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21 W modlitwie i w praktyce Mojej nauki ludzie znajdą światło. Postępując zgodnie z Moim Prawem, 

Moi nowi żołnierze znajdą siłę, a gdy nadejdą dni bólu, zjednoczycie się, aby dodać sobie otuchy i modlić 

się za wszystkich. 

22 Moje prawo będzie arką zbawienia w tym czasie. Prawdę mówiąc, mówię wam: Gdy wody potopu 

rozpętają niegodziwość, ból i nędzę, ludzie z innych narodów będą przychodzić długimi pociągami do tej 

ziemi, przyciągnięci jej duchowością, gościnnością i pokojem; a gdy poznają to objawienie i uwierzą w to, 

co wypowiedziałem jako Duch Święty przy Moim nowym przyjściu, nazwę ich także "Izraelitami według 

Ducha". Wśród tych rzesz będą Moi wysłannicy, których poślę do ich narodów, aby zanieśli swoim 

braciom Boskie poselstwo Mojego Słowa. Jednak nie wszyscy przyjdą do tego narodu, aby poznać naukę, 

którą wam przyniosłem, bo wielu otrzyma ją duchowo. 

23 Zobaczycie wtedy, jak wielu z tych, którzy nigdy Mnie nie słyszeli, podobnie jak wielcy 

apostołowie, powstanie pełnych wiary, miłości i gorliwości, nie zważając na obawy i uprzedzenia, których 

nie byliście w stanie przezwyciężyć, i wejdą wszędzie tam, gdzie otworzą się drzwi, aby dać świadectwo 

Mojemu Słowu. Oni nie będą mieli strachu przed sektami i religiami, bo zamiast uważać ich za wrogów, 

będą uważać ich za braci. 

24 Nie patrzcie na nikogo na tej drodze jak na obcego, przyjmujcie waszych braci z otwartymi 

sercami i udzielajcie im wskazówek, których wam udzieliłem. 

25 Później, kiedy Moi wysłannicy rozproszą się po całym świecie, wszyscy oni będą czuli się 

zjednoczeni w swojej misji. 

26 Robotnik" będzie uprawiał ziemię, rysował bruzdy i kładł w nich swoje nasienie, z wiarą i 

tęsknotą, aby zebrać obfity plon. Ale Mistrz mówi wam: zawsze pamiętajcie, aby wybrać odpowiednią 

glebę, aby ziarno nie zawiodło. Zawsze będziesz zbierał owoce, które odpowiadają miłości, z jaką je 

uprawiałeś. 

27 Wszyscy będziecie mogli być "robotnikami na Moich polach", lecz wcześniej trzeba poczuć i 

zrozumieć to zadanie. 

28 Praca ta polega na zdejmowaniu ciemnej opaski z ignorantów i fanatyków, ucząc ich, że jestem 

Jedynym Bogiem, któremu wszyscy muszą służyć. Przygotowuję was do tego, byście byli przykładem dla 

innych, ponieważ potrafiliście otworzyć oczy na Światło i pokornie wyznać, że byliście ignorantami. 

29 Przez was zasieję Moje ziarno, a później zbiorę owoce wypełnienia Mojego Prawa. Wasi bracia 

będą was pytać, jak otrzymaliście tę Naukę, jaka była natura Moich przejawów i dlaczego podążacie tą 

drogą, a na każde pytanie powinniście odpowiedzieć absolutną prawdą. Bo jeśli nie umiecie bronić się 

prawdą, nie będziecie silni i staniecie jako przegrani; wtedy ziarno nie będzie mogło wykiełkować. 

30 Nie chcę, abyście nie mogli zebrać żniwa na końcu walki, po tym jak odwróciliście się od pokus 

świata, aby mnie słuchać i zostaliście nazwani moimi uczniami. Nie byłoby sprawiedliwe, abyście zebrali 

rozczarowanie i gorycz tylko dlatego, że nie nauczyliście się na czas bronić Mojego Dzieła przez 

studiowanie i zgłębianie go, aby móc stawić czoła próbom. 

31 Moja nauka jest jedną nauką, mądrze przekazaną w wielu formach, abyście mogli ją zrozumieć, i 

do której nie macie nic do dodania. I chociaż jest to prawo, nie chcę go wam narzucać, bo popadlibyście 

w obłudę; pokazywalibyście spełnienie, podczas gdy wasze czyny naruszałyby Moje prawo. 

32 Umieściłem sumienie w waszej istocie, aby było ono przewodnikiem na wszystkich waszych 

drogach, gdyż sumienie potrafi odróżnić to, co dobre, od tego, co złe, i to, co sprawiedliwe, od tego, co 

niesprawiedliwe. Z tym światłem nie zostaniecie oszukani, ani nie będziecie mogli być nazwani 

ignorantami. Jak spirytysta mógłby oszukiwać swego bliźniego lub starać się oszukać samego siebie, 

gdyby znał prawdę? 

33 W Drugiej Erze, bogaty młodzieniec podszedł do Jezusa i powiedział Mu: "Mistrzu, wierzę, że 

zasługuję na królestwo, które obiecujesz, bo postępuję zgodnie z Twoją nauką." Jezus zapytał go: "Czy 

wypełniasz Prawo?". A młodzieniec odpowiedział: "Tak, Panie, poszczę, dobrze traktuję moich braci, 

nikomu nie wyrządzam zła, a część mego majątku daję na utrzymanie świątyni." Wtedy Jezus powiedział 

do niego: "Jeśli chcesz iść za Mną, rozdaj ubogim to, co masz, i chodź za Mną". - Ale to było tak dużo, że 
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młody posiadał, że nie chciał zrezygnować z jego bogactwa i wolał oddzielić się od Pana. Myślał o 

spełnieniu i oszukiwał samego siebie. 

34 Ileż to razy mówiłem wam: praktykujcie czynną miłość bliźniego, niech ta cnota stanie się 

widoczna, ale nie noście jej na pokaz, bo wtedy nie będzie to już bezinteresowna pomoc i sami siebie 

oszukujecie. 

35 Uczniowie, jeśli nie chcecie ulegać błędom w praktykowaniu Mojej nauki, badajcie swoje 

postępowanie z pomocą sumienia, a jeśli ono was oskarża, badajcie siebie od dołu do góry, znajdźcie błąd 

i poprawcie go. Twoje sumienie jest lustrem, w którym możesz zobaczyć, czy jesteś szczery, czy nie. 

36 Duchownego poznaje się po jego czynach, które, aby były czyste, muszą być podyktowane 

sumieniem. Kto tak postępuje, będzie się czuł usprawiedliwiony w swoim duchu, by nazywać się Moim 

uczniem. 

37 Kto będzie w stanie mnie oszukać? - Nikogo. Ale ja oceniam cię nie po tym, co robisz, ale po 

intencji, z jaką to robisz. Jestem w twoim sumieniu i poza nim. Czy sądzisz, że nie mogę znać twoich 

czynów i ich intencji? 

38 Przygotujcie się do walki, aby Mój lud nie został źle zrozumiany z powodu waszych złych działań, 

gdyż często od was będzie zależało uznanie lub nieuznanie Mojej Nauki. A jednak pytam was: Co będzie w 

stanie przesłonić Moje Słowo, skoro jest ono samą Prawdą, skoro jest czystością i doskonałością? - Nic. 

Jednak przez swój brak spełnienia możesz bardzo dobrze przegapić okazje do zdobycia zasług i 

podniesienia się na duchu. 

39 Jeśli ktoś nie zna Mojej prawdy, to dlatego, że nie przyszedł pić ze źródła mądrości, którym jest 

Moje Słowo i które przelewa swe krystaliczne wody dla każdego spragnionego. 

40 Prawda, którą objawiłem "pierwszym", patriarchom, prorokom i sprawiedliwym, jest tą samą, 

którą przedstawiam wam dzisiaj, gdyż Moja Nauka, którą obecnie otrzymujecie, jest Prawem wszystkich 

czasów. Uczę was tylko drogi, abyście mogli kontynuować waszą podróż życia do celu. 

41 Uczniowie, oto Moje Słowo, w którym zawsze znajdziecie Moją prawdę; jeśli jednak podacie 

błędne lub skomplikowane interpretacje, jeśli zmienicie Moją naukę lub przedstawicie ją w sposób 

zagmatwany potrzebującym, zbierzecie złe żniwo. 

42 Uważajcie, jak przekazujecie Moją naukę i jak o niej mówicie, bo jesteście odpowiedzialni za 

bardzo wielkie dziedzictwo. 

43 Ja jestem właścicielem ziarna, wy jesteście robotnikami, dopilnujcie, aby wykiełkowało, zakwitło i 

przyniosło owoc, jak was nauczyłem. 

44 Nie czujcie się jednak jak służący czy niewolnicy. Czuj się wolny, aby kochać i pracować w ramach 

Mojego Dzieła. Ja jestem światłem, które oświetla ścieżki, a wy wędrowcami, którzy wybierają drogę. 

45 Jeśli ktoś idzie jak ślepiec i nie widzi tego światła, jeśli ktoś jest ociężały i dlatego go nie znajduje, 

jeśli ktoś zbacza z drogi, nie obwiniajcie mnie, bo gdziekolwiek jesteście, mam do was przemawiać w 

różnych formach. Uznajcie, że ten, kto chce mnie znaleźć, musi podjąć wysiłek. 

46 Moje słowo wchodzi do twojego serca jak pszenica do żyznej gleby, a kiedy je przyjmiesz, musisz 

sprawić, by zakwitło i rozmnożyło się. 

47 Studiujcie to słowo, abyście mogli poznać jego treść, i działajcie na jego podstawie, abyście mogli 

uświadomić sobie jego wartość; i nie zatrzymujcie wiedzy, którą zdobędziecie poprzez studiowanie, tylko 

dla siebie, uczyńcie ją znaną ludzkości. Zobaczycie z radością, że jest to dobrze przyjęte przez waszych 

braci i zobaczycie, jak budzą się do miłości i wiary. 

48 Po tym czasie ludzie przyjdą do was w poszukiwaniu Mojej Nauki, a nie usłyszawszy Mojego Słowa 

przekazanego przez "ustników", będą wiedzieli, że przyszedłem ponownie i będą mieli pewność, że 

przemówiłem do ludzkości w tej formie. 

49 Nadejdzie chwila, kiedy Moje Słowo rozprzestrzeni się na wszystkie narody, a Moje przykazania 

dane w tym czasie nabiorą życia i siły przez wszystkie wieki. Każdy, kto się przygotuje, odczuje Moją 

obecność w swoim duchu i wreszcie człowiek będzie posłuszny Mojemu prawu. Wolna wola będzie przez 
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niego właściwie rozumiana i będzie on wykonywał sprawiedliwe uczynki w ramach Mojego Boskiego 

Prawa. 

50 Jeszcze raz zostawiam wam ślad, abyście mogli iść za mną. Kiedy wyruszacie na poszukiwanie 

ludzi, aby nieść im Dobrą Nowinę, nie błagajcie ich, aby was słuchali. 

Wykonujcie swoje zadanie godnie, a ci, którzy wam uwierzą, będą tymi, których wybrałem, aby 

uczynić z nich Moich uczniów. - Będą krążyły pogłoski, że Mistrz powrócił, aby powołać swoich nowych 

apostołów, a wy będziecie dawać świadectwo tym manifestacjom, objawiając im, że wy również 

powróciliście na ziemię, wy, którzy byliście ze Mną w Drugiej Erze i słyszeliście Moje słowa w Galilei i 

Judei. Jeśli jednak wątpią w ciebie, powiedz im, aby zastanowili się nad Moimi słowami i nad proroctwami 

danymi Moim apostołom, wtedy poznają, że to jest prawda. 

51 Wam, którzy Mnie słuchacie, daję Moje Słowo przez pośrednictwo głosicieli; później przyjdą inne 

pokolenia, które będą studiować to wszystko, co powiedziałem, a co zostanie zachowane w druku i 

zapełni grube tomy. 

52 Ja jestem Życiem i ożywiam was w każdej chwili, ale muszę zmagać się z waszymi pomysłami i 

myślami. Twoje prace przynoszą ci ból i śmierć, a nie wiesz, jak mnie szukać, aby stać się silnym w 

dobrym. Dlaczego nie przychodzisz do mnie? Kto mnie wzywał, a nie czuł Mojej Obecności? Jak bardzo 

Cię kocham i zawsze kochałem! Jeszcze zanim cię stworzyłem, umiłowałem cię we Mnie, a od chwili, gdy 

wyszłaś z Mojego Ducha, otrzymałaś Moje dary i Moje przykazania na wieki. 

53 Ziemia, po której dziś chodzicie, nie jest waszym wiecznym domem, nie jest ziemią obiecaną; 

dlatego zawsze tęsknicie za innym, wyższym życiem, dążycie do 

Doskonałość, bo ona przychodzi do ciebie jako wieczne dziedzictwo; jest to stan wzniesienia, który twój 

duch osiągnie po wielkich zmaganiach. Nie zadowalajcie się dobrami ziemskimi, bo wiecie, że jesteście 

przeznaczeni do poznania doskonałego życia duchowego, ze wszystkimi jego łaskami i pięknem. 

54 Nie oczekujcie od waszych braci, że odnowią się tylko poprzez Moje Boskie Dzieło, nie walcząc o 

to. Waszym zadaniem jest praca nad budową fundamentów nowej ludzkości, która kocha i przestrzega 

Mojego Prawa. W tym celu modlitwa jest twoją najlepszą bronią. 

55 Przemawiam do umysłów i serc wszystkich ludzi, pielęgnuję je, a nadejdzie czas, kiedy będą mogli 

zjednoczyć się ze Mną duchem w duchu, a wtedy nie będzie tajemnic między Ojcem i Synem. Przygotujcie 

się na ten czas, kiedy już nie będę się dawał poznać przez ludzki umysł. 

56 Zapiszcie Moje Słowo dla przyszłych pokoleń i strzeżcie się, abyście nie wykonywali Moich 

poleceń prawidłowo. Nie chcę, aby Moi nowi uczniowie, ci, którzy będą poznawać Moje Słowo tylko 

przez Pismo Święte, znajdowali niedoskonałości w Mojej nauce na skutek waszego braku przygotowania. 

Jest Moją Wolą, aby cała treść i prawda Mojego Dzieła była zawarta na tych stronach. W tej księdze, 

którą wam powierzyłem, połączyłem Moje Słowo objawione w trzech czasach, a wszystko, co pozostało 

ukryte lub owiane tajemnicą, zrozumiecie, gdy zjednoczycie się z ducha w ducha z Moją Boskością. 

57 Zaprawdę powiadam wam, jeśli wierzycie, że Moje objawienie w tym czasie nie jest wydarzeniem 

i że wraz z waszym zniknięciem Moje Dzieło się zakończy, nie macie pojęcia o jego zakresie, ani nie 

widzieliście światła szóstej pieczęci, które oświeca i ożywia wszystkie stworzone rzeczy i wyznacza nowy 

etap doskonałości ducha. 

58 Gdybyście widzieli pokorę waszego ducha w słuchaniu Mojego Słowa, wasza "materia" 

zjednoczyłaby się z tą samą, tworząc jedną wolę; ale powłoka ciała jest przeszkodą dla waszego 

duchowego postępu. Widzicie w tym walkę, a w niej zasługi konieczne dla waszego duchowego 

wzniesienia. 

59 Kiedy czujesz się przygnębiony przez próby życia, przylgnąć do mnie, a będziesz silny, i nikt nie 

będzie zniszczyć swój pokój lub okraść cię z dziedzictwa. 

60 Chcę widzieć was zawsze płonących w waszej miłości, abyście nie byli jak grobowce, które są 

gorące tylko tak długo, jak długo słońce wysyła swoje promienie, a pod wieczór znów stygną, kiedy się 

chowają. 
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61 Nie tylko wzruszajcie się, gdy słyszycie Moje Słowo, ale kochajcie Mnie i zawsze kochajcie się 

wzajemnie, tak jak Ja was kocham. 

62 We wdzięcznych sercach słyszałem tę modlitwę: "Panie, niestrudzenie udzielasz nam tylu 

dobrodziejstw". Ale ja wam mówię: Ja jestem waszym Ojcem i widzę waszą potrzebę. W jaki sposób Mój 

Duch nie powinien być poruszony w twojej modlitwie? Pocieszyłem cię w samotności swojej sypialni, i 

oświecił cię tak, że duchowa modlitwa może być użyteczne. 

63 Zostawiam księgę pamiątkową w sercach Moich uczniów, aby po 1950 roku, gdy Moje Słowo nie 

będzie już słyszane przez ludzki umysł, to oni zanieśli Moje przesłanie ludzkości. 

64 Ileż nauk usłyszeliście i poznaliście w tych niepozornych domach modlitwy, gdzie Moje Słowo daje 

o sobie znać, choć nie ma w nich obrzędów, ołtarzy i obrazów; tutaj nie odczuwaliście już pustki w 

waszych sercach. 

65 Błogosławieni jesteście wy, którzyście Mnie słuchali z cichością i pokorą, bo jutro zadziwicie tłumy 

głębokim znaczeniem waszego słowa. 

66 Uczniowie, teraz nadszedł czas, byście uświadomili sobie wielkość i czystość Mojego Dzieła, byście 

podczas głoszenia go w przyszłości, wasze działania były zgodne z Moją Nauką. 

67 Tłumy zbliżają się do tego ludu; bądźcie wyposażeni; nie chcę, aby zaskoczyli was nieuczciwą 

działalnością, bo mogą powiedzieć: "Czy to są nowi uczniowie Pana?". 

68 Po tym, jak tak wiele do was mówiłem, nie chcę, aby znaleźli wasz spichlerz pusty od dobrych 

uczynków. 

69 Będziecie jutro badani i wystawiani na próbę przez ludzi, którzy pragną widzieć was słabych, aby 

was oskarżyć i zaprzeczyć mojej prawdzie. 

70 Nie oczekujcie, że Moje Słowo zapisane w książkach samo dokona cudu nawrócenia ludzkości; 

konieczne jest, aby wielcy żołnierze Mojej Sprawy powstali, aby zapieczętować i potwierdzić Moją 

Prawdę, mając za oręż swoją wiarę, odwagę i miłość. 

71 Nie trzeba będzie pytać, czy droga jest wolna, czy nie, ani nie trzeba będzie szukać tłumów, bo Ja 

wezmę to na siebie, aby umieścić potrzebujących na twojej drodze. 

72 Konieczne jest, aby wśród ludzkości pojawili się ludzie, którzy rozpoznają wielkość Mojego Prawa i 

sprawią, że zostanie ono rozpoznane. 

73 Wy, którzyście Mnie usłyszeli w tym czasie - bądźcie wielcy przez pokorę, przez Moje Słowo, przez 

waszą cnotę i dobre wypełnianie Mojego Prawa! Nie myślcie jednak, że będziecie najwięksi wśród 

ludzkości, bo mnie usłyszeliście. Ilu, którzy stoją z dala od Mojej Nauki, w dniu, w którym was usłyszą, 

wasze świadectwo wystarczy, aby dokonać większych dzieł niż wasze. 

Będziecie się z tego bardzo cieszyć, bo te dzieła będą owocem waszego spełnienia. 

74 Teraz umacniam was i zamykam rany, które zadawała wam ludzkość, abyście mieli niezbędną stal, 

gdy rozpocznie się walka. 

75 Bądźcie świadomi, że światło Szóstej Pieczęci oświeca was, Szósty Świecznik oświeca ludzkość; ale 

chociaż wszyscy są oświeceni tym światłem, niektórzy uświadamiają sobie, że żyją w znaczącym czasie, 

podczas gdy inni pozwalają, by wszystkie nauki przeszły bez echa. 

76 Dlaczego, skoro wszyscy zostaliście stworzeni równymi, nie posiadacie wiary? - Ze względu na 

waszą wolną wolę i różny rozwój waszego ducha. Dlatego, podczas gdy niektórzy mają nadzieję, że 

wyższe światło i wyższa siła poprowadzą ich, inni ufają temu, co uważają za swoje własne siły, a kiedy ich 

brakuje, czują się zagubieni. 

77 Dawno temu wasz duch wyłonił się ze mnie, lecz nie wszyscy postępowali w ten sam sposób na 

duchowej drodze rozwoju. 

78 Wszystkie losy są różne, nawet jeśli prowadzą do tego samego celu. Dla jednych są 

zarezerwowane te próby, dla innych tamte. Jedna istota przechodzi przez jedną ścieżkę, inna podąża 

inną. Nie wszyscy powstaliście w tym samym momencie, ani nie wszyscy powrócicie w tym samym czasie. 

Niektórzy wędrują z przodu, inni z tyłu, ale cel czeka na was wszystkich. Nikt nie wie, kto jest blisko niej, a 
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kto błądzi daleko od niej, ponieważ jesteście jeszcze zbyt mali, by posiąść tę wiedzę; jesteście ludźmi i 

wasza próżność byłaby waszą zgubą. 

79 Ojciec mówi wam wszystkim, abyście wytrwali, a do tych, którzy mają wiarę, mówi, aby oświetlali 

drogę tym, którzy chodzą w ciemności. 

80 Pomyśl uważnie nad swoim życiem, a zobaczysz, że czasami szedłeś energicznie, czasami powoli; 

innym razem upadałeś, a potem znów się podnosiłeś, aż w końcu udało ci się zrobić pewniejszy i 

mocniejszy krok. 

81 Tylko ja znam twój rozwój, choć muszę ci powiedzieć, że prawdziwie wyższy duch posiada wiedzę 

o swoim rozwoju, nie będąc z tego powodu zarozumiałym. 

82 Dzięki darowi intuicji możesz wiedzieć, czy twój chód jest zbyt wolny, czy też biegniesz w 

zapierającym dech w piersiach tempie, czy zatrzymałeś się, czy też, twoim zdaniem, zyskałeś pewny grunt 

pod nogami. 

83 Przez swoje sumienie możesz wiedzieć, czy droga, po której idziesz, jest dozwolona, czy też ją 

przeoczyłeś. 

84 Aby pozostawić dobroczynny ślad waszego przejścia przez świat tym, którzy przyjdą po was, 

konieczne jest, abyście wypełniali Moje Prawo; dzięki niemu pozostawicie wielkie dzieła, a pamięć o was i 

wasz przykład będą niezatarte. 

85 Uczniowie, Ja jestem skowronkiem, pod którego skrzydłami żyjecie jak młode ptaki. Mówię wam 

również, że Szósta Pieczęć jest jedyną, która jest otwarta i oświeca was w tym czasie. 

86 Uświadomcie sobie, że wielu Moich pracowników, którzy byli pierwszymi uczniami spirytyzmu, 

popadło w poważny błąd, wierząc, że pieczęcie są miejscami zgromadzeń, że pieczęcie zostały rozwiązane 

w tym narodzie i że oni są ich właścicielami. 

87 Sprawiam, że nieustannie odczuwają Moją sprawiedliwość, bo są w tym czasie jak pierworodni, 

których wezwałem i zaprosiłem do Mojego stołu, którym zarezerwowałem Moje słowo miłości. Chodzą 

po ulicach świata, niosąc ze sobą swoje dary i prowizje, nie chcąc wiedzieć, co niosą. Wierzą, że 

wypełniają Moje Prawo, i potępiają swoich braci. 

88 nie wiedzą, dokąd zmierzają, ani nie przypuszczają wielkości Mojego Dzieła, a kiedy wezwałem 

ich, aby usłyszeli Mnie ponad ludzkim umysłem, i zapytałem: czy wierzycie w Moją Obecność w tej 

postaci? wielu z nich zaprzeczyło Mi. 

89 Powiedziałem im: Pokażcie mi wasze rzesze wyznawców, wyliczcie mi cuda, których dokonaliście, 

a oni okazali mi bardzo mało owoców. Wskazywałem im na wielkie tłumy, które gromadzą się tam, gdzie 

słuchane jest Moje Słowo, na niezliczone świadectwa Mojej mocy i przypominałem im: "Drzewo poznaje 

się po jego owocach". - To jest szósta pieczęć, pod której światłem wszyscy powinniście pójść za mną. 

Dziś szósty świecznik, którym jest Boskie Słowo, oświeca was. 

90 Oto wśród ludu Mojego są dzieci zwątpienia obok dzieci wiary, ci, którzy się Mnie zapierają i ci, 

którzy idą za Mną: Jedni skłaniają się ku materializmowi, inni dążą do osiągnięcia duchowości. To jest 

główna przyczyna waszych zmagań w tym czasie. 

91 Ale Moja nauka jest jasna jak światło dnia. 

92 Baranek Boży rozwiązał pieczęcie i tylko on będzie w stanie zapieczętować je na nowo. 

93 Nowe Jeruzalem nie jest w tym narodzie, ani w żadnym innym; to miasto jest duchowe, chociaż 

będziecie mogli w nim mieszkać od obecnego czasu. 

94 To nie Eliasz rozwiązał pieczęcie; on był poprzednikiem, aby szósta pieczęć została rozwiązana i 

objawiona we właściwym czasie. Eliasz reprezentuje Szóstą Pieczęć, a jego misja jest bardzo wysoka; 

objawił wam, że rozpoczął się dla was nowy czas objawienia. 

95 Siedem kościołów Azji, które były sanktuariami, gdzie głos Moich apostołów rozbrzmiewał jako 

poselstwo do wszystkich pokoleń narodów, są pięknym obrazem Księgi Siedmiu Pieczęci. 

96 Roque Rojas przyszedł na świat z misją bycia pierwszym organem komunikacji, przez który Eliasz 

powołał pierwszych pracowników Trzeciej Ery, a wśród tych, którzy jako pierwsi otrzymali zlecenie, 

pojawiła się dziewica o niezbędnej duchowości i poświęceniu, aby w niej dokonał się cud Mojego 
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objawienia się poprzez ludzki umysł. Od tego czasu i przez to pośrednictwo Moje Słowo wskazało okres 

tej manifestacji, która rozpoczęła się wraz z objawieniem się Eliasza, a która będzie trwała od 1866 do 

1950 roku. 

97 Wiele narządów zrozumienia zostało przygotowanych, abyście mieli Moje niewyczerpane Słowo, 

które jest źródłem mądrości i objawień aż do ostatniej chwili Mojego objawienia. 

98 Później nadejdzie czas uduchowienia i choć nie będziecie już słyszeć Mojego Słowa, poczujecie, że 

jestem bliżej was. 

99 Bez względu na dobre przygotowanie jednych i złe przygotowanie innych, Ja nadal będę schodził, 

aby dać się poznać. Ze względu na dobrą intencję jednych i brak przygotowania innych, Mój Duch będzie 

obecny w tej postaci do 1950 roku, bo nic nie będzie w stanie przeszkodzić spełnieniu się Mojej Woli. 

100 Ale ci, którzy dodają coś obcego do tego jedzenia i dać tłumy wody do picia, który nie jest 

krystalicznie czysty i czysty będzie odpowiedzialny przede mną. 

101 Moją wolą jest, abyście powrócili do miejsc, gdzie nie wykonaliście żadnego zadania. 

102 Ścieżki są wytyczone, pola czekają na nasiona. Przygotujcie się i niech nadejdzie godzina waszej 

walki. Wtedy obejmiecie się nawzajem jak bracia, wyruszycie i pozwolicie, aby Moja Wola wypełniła się w 

was. 

103 Nie zapominaj, że dzieło Moje jest czyste i będziesz je miłował do końca. 

104 Macie praktykować czynne miłosierdzie na całej drodze waszego życia, to jest wasze zadanie. 

Masz wiele duchowych darów, aby bezinteresownie pomagać na różne sposoby. Jeśli wiecie, jak się 

przygotować, osiągniecie to, co nazywacie niemożliwym. 

105 Czynność miłości, którą wykonujesz za pomocą monety - choć jest to również czynność miłości - 

będzie jednak czynnością mniej wzniosłą. 

106 Miłość, przebaczenie i pokój musicie wnieść do serc waszych braci. 

107 Nie chcę więcej faryzeuszy i hipokrytów chronionych w Moim prawie. Chcę uczniów, którzy czują 

ból swoich bliźnich. Wszystkim, którzy się nawrócą, przebaczę, bez względu na to, jaką sektę czy religię 

wyznają, i wyjaśnię im prawdziwą drogę. 

108 Błogosławieni, którzy niosą Moją naukę do obcych krajów, bo Moje Prawo i Moi aniołowie stróże 

będą ich strzec. Powiedziałem wam, że poprzez jedno z Moich dzieci, które jest wyposażone, może zostać 

uratowany ogromny obszar. Uczyńcie się godnymi tej łaski, a Ja wam udzielę wielu rzeczy. 

109 Mówię do was na wiele sposobów, aby moje słowo was wzmocniło i abyście nie stali się słabi, 

kiedy najbardziej potrzebujecie wiary. 

110 Miłujcie się wzajemnie, gdy jesteście razem, miłujcie się wzajemnie, gdy jesteście daleko od 

siebie, a błogosławieństwo Ojca zstąpi na to braterstwo. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 11  
1 Ludzkości, szukajcie swego błogosławieństwa w miłości Ojca Niebieskiego, bo zaprawdę 

powiadam wam, zjednoczenie z Bogiem sprawi, że odczujecie błogosławieństwo w waszym duchu. 

2 Kiedy człowiek wkroczy na ścieżkę duchową, odnajdzie wreszcie drogę do błogości. Uczniowie, 

uchwyćcie się cudu, jakim jest możliwość posiadania i odczuwania Królestwa Niebieskiego w waszym 

duchu! 

3 I znów daję wam lekcje poprzez naukę miłości, bo choć jesteście w trakcie uczenia się lekcji życia, 

które jest dla was szkołą, nie zgłębiliście wszystkiego, co ono wam objawia na waszej drodze. 

4 O moje ukochane dzieci, wy, którzy lamentujecie jak zagubione owce i wołacie głosem pełnym 

lęku za swoim Pasterzem! Jeśli zamkniesz oczy na rzeczywistość, która cię otacza, w końcu pomyślisz, że 

to ja jestem przyczyną wszystkich twoich nieszczęść na ziemi; inni wierzą, że jestem obojętny na ich 

dobro i nieszczęście. 

5 Jakże niewdzięczny jesteś, gdy tak myślisz o swoim Ojcu, i jakże niesprawiedliwy w osądzaniu 

Mojej doskonałej sprawiedliwości! 

6 Czy myślisz, że cię nie słyszę, kiedy mówisz, że karmisz się tylko goryczą, że świat, w którym żyjesz, 

jest światem bez szczęścia, a życie, które prowadzisz, nie ma racji bytu? 

7 Czujesz mnie tylko wtedy, gdy myślisz, że cię karzę, że odmawiam ci miłosierdzia i zapominasz o 

czułości i dobroci twego Ojca; narzekasz na swoje życie, zamiast błogosławić Jego dobrodziejstwa. 

8 Dzieje się tak dlatego, że zamykacie oczy na prawdę i widzicie w swoim otoczeniu tylko cierpienie 

i łzy, i popadacie w rozpacz, bo wierzycie, że wszystko pozostanie bez nagrody. 

9 Jakże inne byłoby wasze życie, gdyby zamiast tego buntu, tego braku zrozumienia, waszą 

pierwszą myślą każdego dnia było błogosławienie Ojca, a pierwsze słowa były słowami dziękczynienia za 

tak wiele dobrodziejstw, którymi obdarza was Jego miłość! Ale wy już nie jesteście w stanie odczuwać 

tych cnót, ponieważ ciało zakłóciło waszego ducha i zapomnieliście o Mojej nauce; dlatego mówię wam o 

tych doznaniach, które wygnaliście z waszego serca. 

10 Los ma taką łaskę, jaką włożył w niego Bóg. Przeznaczenie ludzi jest pełne boskiej dobroci. 

11 Często nie znajdujemy tej dobroci, bo nie wiemy jak jej szukać. 

12 Jeśli w przeznaczeniu wyznaczonym dla każdego ducha przeze mnie torujecie sobie twardą i 

gorzką drogę, to staram się ją złagodzić, ale nigdy nie powiększać jej goryczy. 

13 Ludzie potrzebują siebie nawzajem na świecie, nikogo nie jest za dużo i nikogo nie jest za mało. 

Wszystkie życia są sobie nawzajem niezbędne dla dopełnienia i harmonii ich istnienia. 

14 Biedni potrzebują bogatych, a ci ostatni tych drugich. Źli potrzebują dobrych, a ci ostatni 

pierwszych. Niewiedzący potrzebują wiedzących, a wiedzący niewiedzących. Mali potrzebują starszych, a 

starsi potrzebują dzieci. 

15 Każdy z was jest umieszczony przez mądrość Bożą na tym świecie na swoim miejscu i blisko tego, 

z którym ma być. Każdy człowiek ma przydzielony krąg, w którym ma żyć i w którym znajdują się duchy 

wcielone i wcielone, z którymi ma żyć. 

16 W ten sposób, każdy na swój sposób, stopniowo spotkacie tych wszystkich, których zadaniem jest 

nauczyć was miłości, która was podnosi; od innych doznacie bólu, który was oczyszcza. Niektórzy 

przyniosą ci cierpienie, ponieważ go potrzebujesz, podczas gdy inni dadzą ci swoją miłość, aby 

zrekompensować twoją gorycz; ale wszyscy mają dla ciebie wiadomość, lekcję, którą musisz zrozumieć i 

wykorzystać. 

17 Powtarzam wam, że nie rozpoznaliście przesłania, które każda istota ma dla was, choć 

uczęszczacie na Moje nauki. 

18 Szukajcie w każdym z waszych braci zarówno dobrych stron, które on wam oferuje, abyście mogli 

się od niego uczyć, jak i złych, abyście mogli pomóc mu się podnieść; w ten sposób będziecie kroczyć 

drogą życia z wzajemną pomocą. 
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19 Zatrzymajcie się na chwilę i zastanówcie się, bo przepuściliście wiele rzeczy, które mogłyby wam 

wyjść na dobre. Nie pozwólcie, aby te możliwości minęły, ponieważ są to lekcje, które pozwalacie odejść. 

20 Każda istota ludzka jest lekcją, oczekiwaniem miłości lub bezmiłości, która w końcu da wam swoją 

słodką lub gorzką prawdę; i tak będziecie przechodzić od lekcji do lekcji, czasami ucząc się, a czasami 

nauczając, ponieważ musicie również przekazać waszym braciom przesłanie, które przynieśliście na 

ziemię. 

21 Prawdę mówiąc, mówię wam, że gdyby ludzkość zrozumiała te nauki, nie płakałaby tak bardzo na 

ziemi. 

22 Nie zapominajcie, że każdy wcielony i wcielony duch*, który w jakiejkolwiek formie przekroczy 

waszą ścieżkę życia, pomoże wam w waszym przeznaczeniu. 
* Duch wcielony: nadal przebywa w swoim cielesnym ciele; duch odłączony: nie przebywa już w swoim 

materialnym ciele. 

23 Ileż to Duchów Światła wysłałem dla was na świat, a wy nie zatrzymaliście się, by pobłogosławić 

Moją miłość do was! 

24 Na wiele duchów, które wam zesłałem, nie zwracaliście uwagi, nie zdając sobie sprawy z tego, że 

są one częścią waszego przeznaczenia, lecz ponieważ nie rozumieliście, jak je przyjąć, pozostawaliście z 

pustymi rękami i później roniliście łzy żalu. 

25 Ludzkości, waszym przeznaczeniem jest być w harmonii z wszystkim, co zostało stworzone. Ta 

harmonia, o której wam mówię, jest największym ze wszystkich praw, ponieważ w niej znajdujecie 

doskonałą komunię z Bogiem i Jego dziełami. 

26 Badaj duchy, które cię otaczają i tych, którzy przecierają ci drogę w życiu, abyś mógł docenić ich 

zalety, wchłonąć przesłanie, które ci przynoszą, lub dać im to, co mają otrzymać od ciebie. 

27 Dlaczego wzgardziliście waszymi sąsiadami, których los postawił na waszej drodze? Zamknęliście 

drzwi swojego serca przed nimi, nie znając lekcji, którą wam przynieśli. 

28 Często trzymałeś się z dala od tego, który przyniósł wiadomość o pokoju i pocieszeniu dla twojego 

ducha, a potem narzekasz, gdy to ty napełniłeś ich kielich goryczą. 

29 Życie niesie ze sobą nieoczekiwane zmiany i niespodzianki, a co zrobisz, jeśli jutro będziesz musiał 

z utęsknieniem szukać tej, którą dziś wyzywająco odrzuciłeś? 

30 Rozważ, że możliwe jest, iż jutro będziesz musiał szukać tego, który dziś jest odrzucony i 

wzgardzony, pełen pożądania, ale często będzie już za późno. 

31 Jeśli jesteście dziećmi, zrozumcie i doceńcie dobroć waszych rodziców. Jeśli jesteście rodzicami, 

miejcie wyrozumiałość dla swoich dzieci. Jeśli jesteście małżonkami, poznajcie się i kochajcie się 

wzajemnie, ale jeśli jeszcze nie jesteście i czekacie na tego, który połączy wasze przeznaczenie, 

przygotujcie się na przyjęcie Go, na zrozumienie Go. 

32 Przestańcie tworzyć więcej goryczy dla siebie poprzez aberracje i błahostki, a skoro nie 

nauczyliście się czytać w księdze życia, to przynajmniej czytajcie w duchowej szlachetności tych, którzy 

was bezpośrednio otaczają. 

33 Ludzkości, zrozum Moje Słowo, ucz się ode Mnie i zobacz, jak nie odwracam nikogo ode Mnie 

spośród tych, którzy się do Mnie zbliżają, bo wiem, że wszyscy jesteście Moimi dziećmi, że wszyscy Mnie 

potrzebujecie. 

34 Uczcie się tej nauki, abyście zrozumieli, że możecie stać się mistrzami; lecz uczcie się najpierw, 

abyście byli braćmi. 

35 Wszyscy powinniście zrozumieć, że waszym przeznaczeniem jest nauczyć się wielkich lekcji życia, 

ponieważ tylko w ten sposób osiągniecie szczyt waszej doskonałości, tylko w ten sposób staniecie się 

wielcy. W przeciwnym razie zawsze będziesz nosić w sobie niezadowolenie, skargi i brak zrozumienia, 

bluźnierstwo i wyrzuty przeciwko swojemu Panu. 

36 Pozwól, by Moje nauki były twoim doradcą na twojej drodze, a poczujesz w sobie moc, która 

nigdy nie pozwoli ci zwątpić i poprowadzi cię krok po kroku do najwyższego szczytu zrozumienia. 
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37 Pocieszajcie tych, których widzicie płaczących. Bóg doprowadził cię do nich, bo tam jest twoje 

zadanie. 

38 Zrozumcie Moją naukę, abyście nie popełniali dalszych błędów w waszym życiu, bo każda 

zniewaga, jaką wyrządzicie braciom, czy to słowem, czy uczynkiem, będzie niezatartą pamiątką w waszym 

sumieniu, która będzie was ganić nie do pogodzenia. 

39 Powtarzam wam, że wszyscy jesteście potrzebni po to, żeby Boski plan się wypełnił i żeby 

skończyła się tak wielka duchowa nędza wśród ludzi. 

40 Tak długo jak istnieje egoizm, tak długo będzie istniał ból. Przekształćcie swoją obojętność, swój 

egoizm i swoją pogardę w miłość, we współczucie, a zobaczycie, jak szybko przyjdzie do was pokój. 

41 Zastanów się głęboko nad całą Moją nauką! 

42 Poznajcie siebie! Rozważałem istnienie ludzi wszystkich czasów i wiem, co było przyczyną ich bólu 

i nieszczęścia. 

43 Od pierwszych czasów widziałem, jak ludzie odbierali sobie życie z zazdrości, z materializmu, z 

głodu władzy; zawsze zaniedbywali swojego ducha, uważając, że są tylko materią, a kiedy nadeszła 

godzina opuszczenia ludzkiej postaci na ziemi, pozostało tylko to, co stworzyli w swoim materialnym 

życiu, nie zbierając żadnej rozkoszy dla ducha; nie szukali jej bowiem, nie myśleli o niej, nie dbali o cnoty 

ducha ani o wiedzę. Byli zadowoleni z życia, nie szukając drogi, która doprowadziłaby ich do Boga. 

44 Dopóki wy, którzy nie kochacie życia, bo nazywacie je okrutnym, nie uznacie znaczenia sumienia 

w człowieku, ani nie pozwolicie się nim kierować, nie znajdziecie nic prawdziwie wartościowego. 

45 To sumienie wznosi ducha do wyższego życia ponad materię i jej namiętności. Duchowość sprawi, 

że poczujesz wielką miłość Boga, jeśli uda ci się przekuć ją w czyn. Wtedy zrozumiecie sens życia, 

zobaczycie jego piękno i odkryjecie jego mądrość. Wtedy będziesz wiedział, dlaczego nazwałem to 

życiem. 

46 Kto odważy się odrzucić tę naukę, mówiąc, że nie jest prawdziwa, po poznaniu i zrozumieniu jej? 

47 Kiedy zrozumiecie, że wasza prawdziwa wartość jest w waszym sumieniu, będziecie żyć w 

harmonii ze wszystkim, co zostało stworzone przez waszego Ojca. 

48 Wtedy sumienie upiększy biedne ludzkie życie; ale zanim to nastąpi, człowiek musi odwrócić się 

od wszystkich namiętności, które oddzielają go od Boga, aby iść drogą sprawiedliwości i mądrości. Wtedy 

zacznie się dla was prawdziwe życie, życie, na które dzisiaj patrzycie z obojętnością, ponieważ nie wiecie, 

czym gardzicie i nie macie pojęcia o jego doskonałości. 

49 Ludzkości, przez wieki pozostawaliście duchowo bezwładni, ponieważ wierzyliście, że prawdziwe 

szczęście i prawdziwy pokój należą do ludzkiej egzystencji, nie rozumiejąc, że są one częścią Życia 

Duchowego, które jest prawdziwym życiem. 

50 Szukajcie tych, którzy was kochają i tych, którzy was nienawidzą; kochajcie życie, które 

nazwaliście okrutnym, nie wiedząc, że jest ono dla was jak otwarta księga pełna mądrości. Pozwólcie się 

wzruszyć zarówno radościami, jak i cierpieniami innych. Widzicie w każdym człowieku Mistrza i uważajcie 

się za żywy symbol dobra, a nie zła, ponieważ zgodnie z waszymi uczynkami w życiu będzie symbol, który 

wcielacie. 

51 Ludzie wyobrażają sobie piekło jako miejsce wiecznych mąk, gdzie, ich zdaniem, pójdą wszyscy ci, 

którzy naruszyli Moje przykazania. I jak stworzyli to piekło dla ciężkich przewinień, tak wymyślili inne 

miejsce dla mniejszych przewinień, a także inne dla tych, którzy nie czynili ani dobra, ani zła. 

52 Ten, kto mówi, że w zaświatach ani się nie cieszy, ani nie cierpi, nie mówi prawdy; nikt nie jest bez 

cierpienia, ani pozbawiony radości. Cierpienia i radości zawsze będą mieszane, dopóki duch nie osiągnie 

najwyższego pokoju. 

53 Słuchajcie, dzieci Moje: Piekło jest we wcielonych i w nie wcielonych, w mieszkańcach tego świata 

i "doliny duchowej"; Piekło jest symbolem ciężkich cierpień, strasznych wyrzutów sumienia, rozpaczy, 

bólu i goryczy tych, którzy zgrzeszyli ciężko. Ale od tych konsekwencji uwolnią się przez rozwój swego 

ducha ku miłości. 
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54 Niebo natomiast, które symbolizuje prawdziwe szczęście i pokój, jest dla tych, którzy odwrócili się 

od namiętności tego świata, aby żyć w komunii z Bogiem. 

55 Skonsultuj się ze swoim sumieniem, a będziesz wiedział, czy żyjesz w piekle, czy pokutujesz za 

swoje grzechy, czy też jesteś przepojony pokojem nieba. 

56 To, co ludzie nazywają niebem lub piekłem, to nie są konkretne miejsca; jest to istota twoich 

dzieł, które twój duch zbiera, gdy osiąga "duchową dolinę". Każdy przeżywa swoje piekło, zamieszkuje 

swój świat pokuty lub cieszy się błogością, jaką daje wzniesienie i harmonia z Boskim Duchem. 

57 Ja jestem waszym Ojcem, a wy jesteście Moimi bardzo umiłowanymi dziećmi. Przyjdź, wznieś się 

ponad wszystkie rzeczy stworzone i przyjdź do mnie. 

58 Umiłowani uczniowie, czasy te są czasami sądu dla ludzkości. Upłynął termin, w którym musisz 

zacząć spłacać swoje długi. Zbieracie teraz żniwo minionych zasiewów, wynik lub konsekwencje waszych 

dzieł. 

59 Człowiek ma czas na wykonanie swojej pracy i inny czas, aby odpowiedzieć za to, co zrobił; ten 

drugi czas jest czasem, w którym żyjesz. To dlatego wszyscy cierpicie i płaczecie. Tak jak wy macie czas 

siania i inny czas żęcia, tak i Bóg ma jeden, który wam dał, abyście wypełnili Jego Prawo, a drugi, abyście 

objawili Jego sprawiedliwość. 

60 Żyjecie teraz w czasie Boskiego sądu. Ból sprawia, że płaczesz, ludzkość oczyszcza się we własnych 

łzach, bo nikomu nie jest oszczędzone odkupienie (jego winy). 

61 Są to czasy prawości, w których powinniście zastanowić się nad swoim przeznaczeniem, abyście 

poprzez kontemplację i uduchowienie mogli usłyszeć głos sumienia, który ani nie zwodzi, ani nie 

oszukuje, lecz prowadzi was drogą pokoju. 

62 Najtrudniejszą rzeczą dla ducha jest osiągnięcie uduchowienia poprzez materię; najtrudniejszą 

rzeczą dla człowieka jest poznanie siebie w istocie. Nie pozwólcie, aby wasze życie poszło na marne; 

uczcie się wszystkich jego lekcji. Waszym zadaniem jest zdobywać mądrość, uczyć tych, którzy was 

otaczają i doskonalić się w duchu. 

63 Mój ludu, jeśli wiesz, że twoje duchowe przeznaczenie jest wielkie, wejdź na drogę miłości i rozpal 

swoje światło wiary na boskim płomieniu Mojej mądrości. 

64 Przyjdźcie do Mnie, ludzkość, Ja jestem Nadzieją, Ja jestem obiecanym Pocieszycielem, który 

przyniósł wam swoje przesłanie pokoju w tym czasie chaosu. Ponieważ wiele płakałaś i cierpiałaś, 

pociecha Moja i miłość Moja wlewają się w ciebie jako źródło miłosierdzia. 

65 Zaprawdę powiadam wam, wiele razy naruszyliście Moje Prawo, ale równie prawdziwe jest to, że 

oczyścicie się w Mojej miłości. Co byś zrobił, gdybym w tym czasie, zamiast cię pocieszyć, przyszedł do 

ciebie tylko jako sędzia? 

66 Jestem Mistrzem miłości, który przychodzi, aby pomóc wam z waszym krzyżem. Jestem waszym 

towarzyszem podróży, który kieruje waszymi krokami i stoi przy was w waszej samotności i goryczy. 

Jestem dobrym przyjacielem, na którego czekałeś. Ja jestem pokarmem, którego domaga się twój duch, 

bo Moja miłość jest pokarmem, który daje ci życie. 

67 W każdym czasie mnie potrzebowaliście, ale najbardziej w tych czasach, kiedy ludzkość opróżnia 

kielich bólu do pełna. Dlatego jestem z wami, bo jestem waszym Zbawicielem. - Ty płaczesz, a ja 

błogosławię twój płacz, bo łzy grzeszników są błogosławioną rosą, którą zapładnia się serca. 

68 Twój duch usunął się z materii, aby usłyszeć Moje słowo w świecie duchowym, i przemówił do 

Mnie bez słów. 

69 Duch bardziej rozwinięty wie, że słowo ludzkie zubaża i pomniejsza wyraz myśli duchowej; 

dlatego też pozostawia w milczeniu wargi materialne, aby wznieść się i wyrazić w języku, który zna tylko 

Bóg, tajemnicę, którą nosi ukrytą w najgłębszym wnętrzu swej istoty. 

70 Odłóżcie na bok wasz ból, wznieście się ponad wasze łzy i nadal mnie słuchajcie. Rozpoznajcie, że 

nadszedł Trzeci Czas dla ludzkości i poczujcie się odpowiedzialni za przygotowanie się. Wyznajcie Mnie i 

podnieście swego ducha. Słyszę twoją modlitwę i udzielam ci Mojej łaski i Mojego przebaczenia. 
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71 Chwalicie Mnie pieśniami duchowymi, gdy widzicie Mnie zstępującego z "wysokości gór" do 

waszego domu, a po usłyszeniu Mojego słowa duch wasz drży i mówicie Mi: "Panie, wiemy, że jesteś z 

nami". - Nie wszyscy jednak wyczuli Moje przyjście i konieczne jest ciągłe powtarzanie Moich słów i 

Moich dowodów, aby uświadomić wam, że ponownie przyszedłem do człowieka. Szukałem w człowieku 

domu, świątyni, w której mógłbym zamieszkać, i jeszcze jej nie znalazłem, ale nie przestanę polerować 

skał, dopóki nie przemienię ich w serca, które czują Moją obecność, a wraz z nią Moją sprawiedliwość i 

Moją miłość. 

72 Jeśli czujesz, że błądzisz po pustyni niezrozumienia, bądź odważny i idź naprzód. Jeśli jednak, 

zgodnie z Moją wolą, każę wam przejść przez pustynie i góry, aby zanieść Dobrą Nowinę do innych krain, 

bierzcie się do pracy, bo jeśli zabraknie wam wody, sprawię, że wytryśnie ona ze skały, aby ugasić wasze 

pragnienie, a jeśli zabraknie wam sił do długiej podróży, ożywię was. 

73 Praca, którą ci powierzam, jest delikatna. Nie pozwólcie, aby nikczemne ręce wykradły ten skarb, 

aby później powiedzieć, że jest to owoc ich natchnienia, a dzięki niemu wywyższają się i upokarzają 

niczego nie podejrzewających. 

74 Gdy przyjdziesz do Mnie, zapytam cię i zażądam rachunku ze wszystkiego, co ci dałem; ale wielu z 

was powie Mi: "Panie, straciłem moje dziedzictwo". Wtedy każę ci go szukać i nie wrócisz do Mnie, 

dopóki go nie odzyskasz i nie wypełnisz wszystkich Moich przykazań. - Gdybym nie mówił do was w ten 

sposób, zasnęlibyście i nie moglibyście się zbawić. 

75 Istota Mojego słowa, które zachowujesz dzisiaj, jutro wypłynie z twoich ust w słowach mądrości 

dla dobra ludzkości. Jeśli wytrwasz na tej drodze, znajdziesz w niej zdrowe i zdrowe radości, które 

odżywią twojego ducha. 

76 Miejcie wiarę w wielkość ziarnka gorczycy, a zobaczycie, jak wielkie cuda się dokonują. Dzisiaj, tak 

jak w Drugiej Erze, mówię wam: Rozkażcie "górze", aby zmieniła swoje położenie, a będziecie posłuszni; 

powstrzymajcie szaleństwo żywiołów, a zobaczycie, że się spełni; powiedzcie choremu w Moje imię, aby 

wyzdrowiał, a zobaczy, że jest uwolniony od choroby. Lecz gdy cud jest wam dany, nie bądźcie obojętni, 

dostrzegajcie i doceniajcie Boskie działanie w waszym duchu. 

77 Wiele nieszczęść spotka ludzkość, nastąpią wstrząsy w przyrodzie, żywioły zerwą swoje więzy: 

Ogień spustoszy całe ziemie, wody potoków wystąpią z brzegów, morza ulegną przemianom, będą 

obszary pogrzebane pod wodami i pojawią się nowe ziemie. Wiele stworzeń straci swoje życie, a nawet 

te niższe od człowieka zginą. Wszystko będzie wstrząsem i zamieszaniem i jeśli nie przygotujecie się teraz, 

będziecie słabi w próbach i nie będziecie mogli dać siły innym, a więc nie będziecie mogli zostawić 

dobrego przykładu przyszłym pokoleniom, które mają się ze mną zjednoczyć z ducha w ducha. Jeśli nie 

utorujecie im drogi, będą Mnie szukać na ścieżce nauki, a nie na ścieżce uduchowienia, a to nie jest Moją 

wolą. 

78 Po roku 1950 doświadczycie początku tych wielkich prób. Czuwajcie i módlcie się, poznajcie Mnie, 

ludzie. Postępujcie według Mojego Słowa, które obejmuje wszystkie cnoty, a będziecie zbawieni. 

Zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i postępuje według niego, będzie zbawiony i wejdzie 

do życia wiecznego. Ta świątynia, o której powiedziałem Moim uczniom, że wzniosę ją w trzech dniach, 

jest tą, którą dziś buduję w twoim duchu. Ta świątynia jest niezniszczalna, jej fundamenty powierzyłem 

waszym ojcom, a jej ukończenia doświadczą wasze dzieci. 

79 Niech nikt nie profanuje tej świątyni, ani nie pozwala bałwochwalstwo, chciwość, egoizm, lub 

hipokryzji, aby wejść do niego, dla ciemności i wyrzuty sumienia będzie jedyną nagrodą, że będzie 

osiągnąć. Lecz jeśli zazdrośnie strzeżecie tego wewnętrznego sanktuarium, które nosicie w swoim duchu i 

które jest mieszkaniem, w którym wasz Ojciec chce zamieszkać, zobaczycie karawany mężczyzn, kobiet i 

dzieci przybywających z daleka i bliska, którzy będą pukać do bram tego mieszkania, pragnąc duchowej 

pomocy. 

80 Wielu przyjdzie jako wilki i będą próbowali was przechytrzyć, ale wobec szczerości i prawdziwości 

waszego uwielbienia, a także waszych dzieł, zamienią się w łagodne owieczki. 
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81 Zastanówcie się i pozwólcie Mi zadawać wam pytania w ciszy waszej komnaty; będą to te same 

pytania, które zadadzą wam ludzie, i chcę, abyście odtąd przygotowali się do udzielenia im winnej 

odpowiedzi. 

82 W tym samym czasie, gdy dałem wam Moją naukę i Moje przykazania, napełniłem was siłą, 

abyście mogli walczyć bez wytchnienia. Umiłowane dzieci, nie jest możliwe, abyście osiągnęli wysokość 

góry z ciężarem waszego krzyża, nie przebywając najpierw drogi cierpienia. 
Odniesienie do końca życia Jezusa: zanim dotarł na wyżyny Kalwarii, gdzie został ukrzyżowany, musiał nieść swój 

krzyż ulicami Jerozolimy. 

83 Kiedy pojawi się na ziemi człowiek, który wypełni wszystkie Moje nauki, tak jak wymaga tego 

Moje Prawo: człowiek wielkiego i świetlistego ducha, wysokich uczuć i jasnej inteligencji? 

84 Jeśli myślisz, że słowo "człowiek" oznacza stworzenie - słabe, małe i skazane na wieczne trwanie 

w złu - to jesteś w wielkim błędzie. Ludzie mieli swój materialny i duchowy tygiel cierpienia, aby owocem 

ich walki, doświadczenia i ewolucji było stanie się prawdziwymi ludźmi. Czy uważasz, że twoje nasienie 

nie jest zdolne do wydania takiego owocu? Izraelu, nie wątp w Moje Słowo. Pamiętajcie, że obiecałem 

Abrahamowi i Jakubowi, że ich potomstwo będzie błogosławieństwem i pociechą dla wszystkich narodów 

ziemi. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 12  
1 Bądź błogosławiony w ten poranek świętej pamięci, kiedy lud czci pamięć Mesjasza. 

2 Przynoszę wam nie tylko nadzieje, ale i piękną rzeczywistość. 

3 Burza cierpień, którą znosicie w swoim życiu, będzie krótkotrwała, wszystko to minie i 

przestaniecie płakać i cierpieć. 

4 Istnienie człowieka na ziemi jest tylko chwilą w wieczności, tchnieniem życia, które ożywia 

człowieka na pewien czas i natychmiast odchodzi, by powrócić później i dać oddech nowemu ciału. 

5 Cieszcie się, że żaden ból nie trwa wiecznie; wasze cierpienia są doczesne i przeminą bardzo 

szybko. 

6 Czas pokuty i oczyszczenia jest krótki dla tego, kto patrzy na te próby z duchowością; lecz dla 

tego, kto jest całkowicie pochłonięty materializmem, to, co w rzeczywistości wkrótce się skończy, będzie 

długie. 

7 Jak mijają uderzenia twojego serca, tak w nieskończoność mijają życia ludzi. 

8 Nie ma powodu, aby się obawiać, bo jak westchnienie ucieka kogoś, jak łza jest przelana, lub jak 

słowo jest wypowiedziane, tak cierpienia człowieka przemijają. 

9 W nieskończonej czułości Boga wszystkie twoje bóle i smutki muszą rozpłynąć się w nicość. 

10 Jeśli ból rani cię, to nie dlatego, że przychodzi do ciebie ode mnie, ale dlatego, że szukałeś go 

przed i prawo sprawiedliwości musi być spełnione. 

11 Nikt jednak nie jest pozostawiony bezradnie sam sobie, wszyscy macie kogoś, kto was wspiera i 

chroni, macie wielu bliskich za zasłoną materii. Ale nie znacie ich i nie wiecie, w jaki sposób okazują wam 

miłość z zaświatów. Są to duchy, które mieszkają w Królestwie Światła, które pomagają i pocieszają braci 

mniejszych, słabych, upadłych, chorych. 

12 Oświeceni są wysokimi wysłannikami Pana, którzy wykonując ważne i trudne zadania, porządkują 

i dbają o wszystko, co zostało im polecone. 

13 Nazywam ich oświeconymi, ponieważ są to ci, którzy pozwolili, aby Moje ziarno miłości zakwitło 

w ich duchu. To są ci oświeceni, których jeszcze nie znacie, ponieważ brak wam duchowej wrażliwości. 

14 Aby Moja obecność mogła być odczuwana przez was, konieczne było, aby Moje myśli zabrzmiały 

poprzez ludzkie ciało, lecz zaprawdę powiadam wam, wszechświat jest wypełniony duchowymi 

wibracjami, które wy również moglibyście usłyszeć, gdyby pozwoliło wam na to wasze duchowe 

przygotowanie i zdolności. 

15 Musiałem przemówić do was w tej postaci, żeby stać się słyszalnym, ponieważ chcę was uwolnić z 

waszych łańcuchów niewiedzy, chcę zerwać te opaski, które wam przeszkadzają i pomóc wam naprawdę 

zrozumieć moją naukę. 

16 Kto jest związany słabościami świata, nie będzie mógł odczuć mnie w pełni. Żaden człowiek, 

którego serce jest zatwardziałe, nie może osiągnąć doskonałości. 

17 Muszę dać się odczuć w waszych sercach, abyście Mnie zrozumieli, i muszę często powtarzać 

Moje nauki, szukając chwili, kiedy będziecie gotowi Mnie przyjąć. 

18 Powinniście zrozumieć, że przyszedłem zerwać łańcuchy, które uczyniły was niewolnikami bólu, 

uwolnić was od cierpień, które sami sobie stworzyliście i które jeszcze bardziej się przedłużają, ponieważ 

powtarzacie swoje błędy i niedoskonałości. Jeśli jednak jesteście sztywnego karku w złu, Ja w Mojej 

miłości jestem nieustannie, aby was zbawić; a nawet jeśli znajdziecie się w czeluściach wad lub w 

najgłębszych otchłaniach waszych namiętności, tam będę szukał zgubionych, aby ich przyprowadzić do 

Królestwa Światłości. Lecz wy musicie być pokorni i sprawiedliwi*, aby zakwitło w was Moje nasienie. 
W rozumieniu Biblii i niniejszych Boskich Nauk słowo "sprawiedliwy" oznacza: wypełnić prawo Boże - w nowym 

przykazaniu miłości - czynem i stanąć przed Bożą sprawiedliwością. 

19 Zaprawdę, powiadam wam: Chociaż widzę, że uwolniliście się od tego, co zepsute i bezużyteczne, 

że pracowaliście nad odwróceniem się od złych dróg, nie mogę wam jeszcze powiedzieć, że jesteście już 

zdolni do kierowania ludem, ponieważ jeszcze wiele wam brakuje do osiągnięcia uduchowienia. 
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20 Przychodzę również po to, aby obudzić w was ideały, abyście mogli wyzwolić się z niewiedzy, gdyż 

z tym łańcuchem, który wiąże was materializmem, nie możecie występować jako Moi apostołowie, ani 

dawać przykładów prawdziwej miłości. 

21 Jestem Słońcem Prawdy, które rozwiewa mgłę niewiedzy; wyjdźcie z waszych ciemności i 

przyjmijcie oświecające i ogrzewające promienie Bożego natchnienia. 

22 Gdybyś mnie już zrozumiał, odczułbyś w pełni, jak przychodzę do twego ducha jako mądrość, jako 

życie, i gdyby twój umysł i serce zachowały moje słowa światła, wkrótce należałbyś do grona 

oświeconych. 

23 O błogosławiony poranku, wypełniony modlitwami, pieśniami i błogosławieństwami! Gdyby 

ludzie choć na kilka chwil weszli w wielkość jego znaczenia - ileż pokoju i ileż światła zebraliby dla swego 

ducha! 

24 Spójrz, ludu mój, spójrz na niebo, przyjrzyj się mu uważnie, a zobaczysz, że w każdej gwieździe jest 

obietnica, świat, który na ciebie czeka; są to światy życia obiecane dzieciom Bożym, które wszyscy 

zamieszkacie. Wszyscy bowiem poznacie Moje królestwo, które nie zostało stworzone tylko dla 

niektórych istot, lecz jako uniwersalny dom, w którym zjednoczą się wszystkie dzieci Pana. 

25 Zawsze jednak musicie mieć jasny umysł, wolny od (ciemnych) chmur, zawsze musicie być 

przebudzeni, by odczuwać Moje natchnienia przychodzące do was. 

26 Gdy ktoś oświecony Moją mądrością będzie kiedyś rządził ziemią, wszystko będzie w harmonii, 

lecz do dziś nie przyjęliście Mojej Nauki, nie chcieliście być przywódcami ziemi ani jednego narodu i 

dlatego są wojny. 

27 Teraz usłysz coś ważnego dla ciebie, co pocieszy cię w twoim bólu: 

28 W przyszłości przyślę wam oświecone duchy, które przyjdą na Ziemię jako władcy i nie pozwolą na 

więcej wojen, ponieważ wiedzą, że ta planeta jest dla wszystkich ludzi i że spory między narodami, które 

sięgają początków ludzkości, są niezaprzeczalnym dowodem zazdrości, niechęci, nieufności, podziału i 

nienawiści między ludźmi. 

29 Ten poranek, rozświetlony pamięcią o Moim przyjściu na ten świat w Jezusie, został jeszcze 

bardziej rozświetlony przez wasze wyniesienie. 

30 Nie pomijajcie modlitwy, nawet gdyby była tak krótka, że nie trwa dłużej niż pięć minut, ale w niej 

poddajcie się ścisłej kontroli światłem sumienia, abyście mogli zachować swoje uczynki w polu widzenia i 

wiedzieć, w czym musicie się poprawić. 

31 Jeśli podczas wznoszenia się na modlitwie utracicie pojęcie czasu, będzie to znakiem 

uduchowienia, ponieważ potrafiliście wyjść poza czas, choćby na kilka chwil, ten czas, którego niewolnicy 

materializmu pragną tylko dla swoich przyjemności lub dla powiększenia swoich pieniędzy. 

32 Ci, którzy badają siebie codziennie, poprawią swój sposób myślenia, życia, mówienia i 

odczuwania. 

33 Duchowy rozwój człowieka, jego przemiana, odnowa i wywyższenie są powodem objawienia się 

mojego słowa na tym świecie. 

34 Chcę, abyś osiągnął doskonałość, abyś mógł wypracować swoje szczęście i pokój. 

35 Jeśli mimo tego codziennego rachunku sumienia nie będziecie kroczyć drogą dobra, będziecie 

odpowiedzialni za swoje błędy, upadki i pomyłki. 

36 Jeśli niektóre z Moich nauk nie byłyby należycie oddane, ponieważ zostały wypowiedziane przez 

pośrednika słowa z małą płynnością, zwróć się do duchowej strony słowa, nie rozwodząc się nad tym 

ubóstwem wyrazu, a znajdziesz w prawdzie Moich nauk boską istotę Moich nauk. 

37 Dla wielu, którzy słuchają Mojego Słowa, wydaje się ono być najwspanialszą nauką, jaka może być 

dziś przyjęta na ziemi; dla innych sprawia ono wrażenie, że nie zawiera żadnych prawd. Nie jest to jednak 

pierwszy raz, kiedy Moje objawienia zostały odrzucone przez ludzi. 

38 Wielu mistrzów i posłańców przyszło na ten świat, a gdy zaczęli siać Moje ziarno prawdy i miłości, 

zabiliście ich, ponieważ ciemność ludzkości nie mogła znieść tyle światła. 
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39 Prorocy, patriarchowie i jasnowidze byli męczennikami, ofiarami ludzkiej niegodziwości, ponieważ 

ludzie nie mogli pojąć prawdy, która pochodziła z ich ust, ani dobroci tych serc. 

40 Wszyscy oświeceni poznali krzyż cierpienia, ze wszystkimi mękami i goryczą, jakie ludzie umieją 

zadawać swoim braciom. 

41 Cierpienia te są konieczne dla każdego Mistrza, są cierniami, przez które musi przejść i goryczą, 

którą musi poznać, aby pośród nich mogła się ujawnić wielkość jego ducha. 

42 Jeszcze nie znacie tej drogi, ale poznacie ją i będziecie musieli ją przebyć, gdy pójdziecie do pracy 

zainspirowani przeze mnie, napełnieni mocą, którą daje miłość. 

43 Dla ciebie miłość jest pięknym słowem, ale do dziś nie przeniknąłeś jej prawdziwego znaczenia. 

44 Ten, kto jest Mistrzem, wie, jakie jest jego przeznaczenie i błogosławi je, i wie, jakie jest 

przeznaczenie jego braci. 

45 A jakie jest twoje przeznaczenie? - Ten sam, który był przykładem Mistrza Mistrzów i który został 

dany wszystkim posłańcom: zbawić, pokochać i odkupić grzeszników. 

46 Twoim przeznaczeniem jest być człowiekiem oświeconym i prorokiem; pewnego dnia nim 

będziesz, a wtedy poznasz cierpienia tych, którzy wskazali ci drogę. Jednocześnie poznacie miłość i 

odwagę, które towarzyszyły im w drodze przez życie. 

47 Wszyscy oni musieli zwyciężyć w wewnętrznej walce w najtrudniejszej godzinie cierpienia i próby; 

a kiedy sumienie pytało ich, czy chcą wyrzec się swojej misji, czy pozostać wśród ludzi, którzy wydali na 

nich śmierć, odpowiadali stanowczo, że chcą pozostać ze swoimi ludźmi, bo taka była ich misja, nawet 

jeśli ich bracia nie rozumieliby jej w ten sam sposób. Trwali niezłomnie przy tych, których kochali, dopóki 

pozostawało w nich tchnienie życia. Oni wiedzieli, że ciemności ludzkości muszą być rozwiązane, ale 

naprawdę, mówię wam, nie kierowali się egoistycznymi interesami, chociaż ich nagroda była zachowana 

w Moim Królestwie. 

48 Ja jestem Księgą dla wszystkich, a wy macie mnie tutaj jako dowód tego. Wciąż jestem z wami, bo 

was kocham i potrzebujecie mnie. - Aby zdobyć błogosławieństwo, są dwie drogi, którymi możecie 

podążać z własnej woli: droga miłości i droga bólu, ale zaprawdę powiadam wam, że na każdej drodze, 

którą wybierzecie, będę waszym pomocnikiem. Kiedy poznacie wysokie uczucia oczyszczonego ducha, wy 

też powiecie: Pozostanę z grzesznikami. 

49 Proszę tych, którzy pracowali z miłością w Moim Dziele: Co czułeś, kiedy pracowałeś dla dobra, 

dla dobra innych? 

50 Mówisz do mnie: "Mistrzu, płynność nas w tym otoczyła i moc nas napędza, abyśmy szli dalej bez 

znużenia i zmęczenia". 

51 Czy znudziło ci się słuchanie mnie? - Nie, Mistrzu," mówisz do mnie. Nie znudziło mnie też bycie z 

Tobą od początku Twego stworzenia. 

52 Daję wam Moje nauki, rady Boskie, prawa i reguły na wieczność, a czasem i wy, wykonując Moje 

słowa, dawaliście nauki przez wasze miłosierdzie, kiedy pracowaliście dla dobra innych. 

53 Jeśli ktoś z was pozostaje nieporuszony Moją nauką, jest jak skała; ale wszyscy słuchajcie uważnie 

Mojego Słowa, bo nikt nie może pozostać bezwładny wobec tego światła. 

54 Ktoś mnie pyta: "Mistrzu, dlaczego są tacy, którzy przynoszą na ziemię wielkie misje, a inni nie?". 

A ja odpowiedziałem wam, że ludzie, którzy dziś mają tylko małą misję, jutro będą wielkimi oświeconymi. 

55 Żyjcie zawsze czujni, bo na waszej drodze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że należą do Mnie; ale 

nie wierzcie im już w pierwszej chwili, wierzcie ze względu na to, co okazują w pokorze, w mądrości i w 

miłości. 

56 Inni powiedzą wam, że są w kontakcie ze mną, podczas gdy oni są pierwszymi, którzy zostaną 

oszukani. Dlatego należy zawsze zwracać uwagę na zadania, które się ma i na stanowisko, które się 

zajmuje. Musicie otworzyć oczy i uszy, a także przebaczyć wiele rzeczy. 

57 Powinniście wiedzieć wiele rzeczy, żebyście mogli powiedzieć im, która droga jest prawdziwa i jak 

uwolnić się z niewoli, z niewiedzy. Zrozum, że jesteś zobowiązany do udowodnienia prawdy, którą głosisz, 

poprzez uczynki. 
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58 Ta planeta zostanie przekształcona, bo ludzie będą uduchowione, a następnie będą one oferują 

doskonałe kultu Boga. 

59 Nadeszła chwila ciszy, chwila waszego zjednoczenia ze Mną, abyście jak fale na morzu wpadają 

jedna w drugą, tak wy zjednoczyli się z Moim Boskim Duchem. Cisza - nie tylko na ustach, ale i w 

wewnętrznej świątyni człowieka, bo to twój duch mówi do Mnie, a chwila jest uroczysta. 

60 Bądźcie spokojni i słuchajcie mnie, wędrowcy po wielu ścieżkach, którzy przynosicie ze sobą pył 

wielu dróg; pozwólcie mi być światłem na waszej drodze przeznaczenia. 

61 Z różnych religii doszliście do tego słowa, przez które dowiedzieliście się, że jedynym duchowym 

prawem, jedyną prawdziwą nauką, która będzie rządzić ludźmi, będzie to: "Miłujcie się wzajemnie". Ale 

ta nauka będzie rozpowszechniana przez tych, którzy są oświeceni tymi naukami, a nie przez tych, którzy 

naruszają prawo, ani przez niegodziwych kaznodziejów wiecznego piekła. 

62 Na ustach Moich nowych wysłanników nie będzie ani fałszu, ani bluźnierstwa, nie będą oni 

nauczać nauki o Bogu niesprawiedliwym, okrutnym, bezlitosnym, niezdolnym do zbawienia wszystkich 

Swoich dzieci, lecz o Bogu prawdziwej miłości i doskonałej sprawiedliwości. 

63 Nie mówię wam nawet, że ta duchowa doktryna będzie religią świata, bo nigdy nie przyniósł 

religii, ale prawo. Ograniczam się do powiedzenia wam, że Prawem, które zatriumfuje i będzie miało 

trwałą ważność na ziemi, by oświecić istnienie ludzi, będzie Prawo Miłości, które wyjaśniłem wam w 

Mojej Nauce, abyście mogli je w pełni rozpoznać. 

64 Ludzkość będzie jeszcze czynić wiele fałszywych uczynków miłości i miłosierdzia, aż nauczy się 

miłować i wykonywać prawdziwe miłosierne działanie, a wielu będzie musiało błąkać się od religii do 

religii, aż ich umysły wzniosą się do wyższej wiedzy i w końcu zrozumieją, że jedynym prawem, 

uniwersalną i wieczną nauką ducha jest miłość, do której wszyscy dojdą. 

65 Wszystkie religie znikną, a pozostanie tylko światło Świątyni Boga, świecące wewnątrz i bez 

człowieka, Świątyni, w której wszyscy będziecie oddawać jeden kult posłuszeństwa, miłości, wiary i 

dobrej woli. 

66 Wasze sumienie jest gotowe uświadomić wam każdy wasz krok i niepokoi was, gdy przekraczacie 

Moje Prawo. Po tym podjąłeś postanowienie, aby nie popaść ponownie w zło. 

67 Widziałem też tych, którzy w ciszy pocieszają i uzdrawiają chorych, którzy bez chełpienia umieją 

dać właściwe słowo, które zbawia, upomina i umacnia. 

68 Gdy mnie słuchasz, twoje serce się uszlachetnia, a duch wznosi się ponad egoizm materii, myśląc 

o innych i czyniąc ich cierpienia i próby swoimi. Chcielibyście, żeby nie było więcej wojen, ponieważ 

zaczynacie kochać pokój; jednak wojna będzie kontynuować swoją ścieżkę zniszczenia i śmierci, ponieważ 

nadal nie wszyscy ludzie myślą i czują tak jak wy w tej chwili. Jednak limit czasowy dany rządzącym nie 

będzie trwał długo i wkrótce zobaczycie, jak ich rządy i władza obrócą się w proch. 

69 Jaka jest wina tych ludzi przed Bogiem, i jak będą musieli ją zapłacić? - Tylko ja wiem, ale 

zaprawdę powiadam wam: nikt nie ujdzie przed prawem zadośćuczynienia. Dlatego powiadam wam: 

Podczas gdy oni nadal niszczą świat, który Bóg dał im do życia, wy czuwajcie i módlcie się za waszych 

braci, bo oni nie wiedzą, co czynią. Gdyby bowiem wiedzieli, już dawno odbudowaliby swoimi łzami, 

swoją krwią, a nawet swoim życiem to wszystko, co zniszczyli. 

70 Módlcie się nadal o pokój na świecie, to jest wasz obowiązek; módlcie się, aby ludzie rozumieli i 

kochali się wzajemnie. 

71 Jeśli ludzie zrozumieliby, że ziemia została stworzona dla wszystkich i jeśli wiedzieliby, jak 

sprawiedliwie dzielić się ze swoimi braćmi materialnymi i duchowymi skarbami, którymi ich egzystencja 

jest zaśmiecona, zaprawdę powiadam wam, już tu na tej ziemi zaczęlibyście odczuwać pokój Królestwa 

Duchowego. 

72 Byłem wśród was, choć powtarzam wam, że nie zstąpiłem do materii, lecz jedynie przesłałem 

Moje Boskie myśli do ludzkiego mózgu, przez który zostały one przetworzone na słowa. 
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73 Gdyby ktoś powiedział, że nie mogę w ten sposób komunikować się z ludzkością, bo jestem 

nieskończony, a wy nie jesteście godni Mnie przyjąć, odpowiadam: Zamiast patrzeć na waszą małość, 

objawiam się wam, bo mnie potrzebujecie. 

74 Mój boski duch nie zna odległości ani barier, w każdej formie jestem z wami, ponieważ moja 

obecność jest uniwersalna. 

75 Wkrótce nie będę już używał tych nosicieli głosu, ponieważ ta forma głoszenia skończy się w 1950 

roku. - Ja jestem waszym Ojcem, a wy, Moje dzieci, nauczcie się rozmawiać ze Mną bezpośrednio. Czy nie 

pamiętacie jak nauczał was Boski Mistrz w swoim czasie? Pamiętajmy, że Jezus nie szukał pośredników, 

aby rozmawiać z Ojcem. 

76 Moje Słowo, Mój Adres Doktrynalny, dzisiaj wydaje się być tylko dla ciebie, ale tak naprawdę jest 

dla wszystkich, bo jego mądrość i miłość obejmują cały wszechświat, jednocząc wszystkie światy, 

wszystkie duchy wcielone i nie wcielone. Przyjdźcie do mnie, jeśli mnie potrzebujecie, szukajcie mnie, 

jeśli czujecie się zagubieni. 

77 Ja jestem waszym Ojcem, który zna wasze cierpienia i który was pociesza. Zaszczepiam w was 

miłość, której tak bardzo potrzebujecie, dla siebie samych i do szerzenia jej wśród otoczenia. 

78 Gdy rozpoznacie w prawdzie moją obecność poprzez mądrość, którą ujawniam poprzez tych 

nosicieli głosu, wtedy rozpoznacie również, że nadszedł czas, aby rozpocząć pracę budowania na 

duchowej ścieżce. 

79 Ach, gdyby tylko wszyscy, którzy zostali wezwani, pospieszyli się; zaprawdę powiadam wam, stół 

Pański byłby zatłoczony uczniami i wszyscy jedliby ten sam pokarm! Jednak nie wszyscy, którzy zostali 

wezwani, przyszli; oddali się innym zajęciom, spychając Boskie wezwanie na drugi plan. 

80 Błogosławieni, którzy przybyli z pośpiechem, albowiem oni otrzymali swoją nagrodę. 

81 W każdym czasie, ale dziś bardziej niż w przeszłości, człowiek czuje się panem swoich czynów, 

niezależnie od jakichkolwiek praw duchowych. On przekształcił się w egoistyczną istotę, która myśli tylko 

o sobie. Jego serce jest pozbawione miłości do innych i dlatego ludzkość przypomina ogromną pustynię, 

suchą i jałową. Czy w takim stanie ludzie mogą się zjednoczyć, zrozumieć i pomóc sobie nawzajem w 

uczciwy i szlachetny sposób? - Nie! Jeśli ludzkość nie usunie złego nasienia ze swego serca, będzie nadal 

niszczyć samą siebie; niektórzy będą nieufni wobec innych i będą się kłócić tak długo, jak długo będą 

pozbawieni miłości. 

82 To jest ziemia uprawna, na której zasiewam Moje ziarno w Trzeciej Erze, dla której przygotowuję 

lud robotników, lud, którego serca są wyzute z egoizmu, który rozważa Moją Prawdę i zwraca się ku 

dobru. 

83 Ale zanim przyszliście do Mnie, szukaliście szczęścia i pokoju dla siebie, nie myśląc o tym, by 

zrezygnować ze swego szczęścia dla osiągnięcia szczęścia innych, czy by przedłożyć potrzeby bliźniego 

nad swoje pragnienia. 

84 Gdy wypełnicie prawo miłości, osiągniecie swoją jedność i harmonię, przestaniecie cierpieć, a w 

ludzkości zostanie ustanowiony pokój narodów, którego ludzie do tej pory nie osiągnęli. 

85 Jakże łatwo byłoby przy odrobinie spirytualizacji, aby ludzie mogli się wzajemnie zrozumieć! 

86 Proszę tych, którzy uznają tę doktrynę za prawdę zdolną ocalić i zjednoczyć ludzkość: Dlaczego nie 

postanawiasz wprowadzić tego w życie? Czy jesteś zadowolony z tego, że uważasz to za prostą naukę 

mądrości, czy za jeszcze jedną teorię? 

87 Człowiek chce się zbawić, nie rozpoznając swojej duchowej natury, i to jest jego największy błąd. 

Dopóki żyje i czuje się silny na ziemi, pragnie zapomnieć o każdej idei, która przypomina mu o wieczności 

lub życiu duchowym. Nie traci tej intuicyjnej wiedzy, ale nie chce nic o niej wiedzieć i dopiero gdy zbliża 

się do niego śmierć i czuje w sobie agonię śmierci, zdarza się, że za chwilę chce naprawić błędy i nadrobić 

stracony czas; ale wtedy będzie już za późno, bo nie wszystko osiąga skruchę. Prawem sprawiedliwości 

jest żąć to, co się zasiało, nawet jeśli pokuta pomoże mu znieść z miłością i cierpliwością zadośćuczynienie 

za jego winy, które w rzeczywistości będzie jego dziełem odnowy i odnowienia. 
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88 Słuchacie i jednocześnie potwierdzacie, że mówię do was prawdziwie. Pozwalasz swojemu 

sumieniu przemówić do ciebie, a ono mówi ci, że twoja wiara była często fikcją, ponieważ nie miałeś 

pewności co do istnienia życia wiecznego dla ducha. Niewątpliwie mieliście na myśli to, by w pełni cieszyć 

się swoją egzystencją na ziemi, a przygotowania do przejścia do życia duchowego poczynić dopiero 

wtedy, gdy nadejdzie ostatnia chwila. Idea życia po tym wydarzeniu była jak zapewnienie wiary, na 

którym można się oprzeć, gdy nadejdzie czas i przetrwać bolesne chwile odejścia. 

89 Pytam was: Czy tak powinien żyć człowiek? Czy w ten sposób okazujesz swoją wiarę w Ojca i czy w 

ten sposób osiągasz prawdziwe duchowe wzniesienie? 

90 Zastanówcie się nad tym wszystkim, co wam powiedziałem w tej instrukcji, a w końcu 

zrozumiecie, że człowiek zawsze błądził swoimi egoistycznymi i materialnymi uczuciami. 

91 Zgłęb moją naukę, która objawia człowiekowi zjednoczenie ducha z duchem przez miłość i 

wszystkie cnoty, które z niej wypływają, jak również przez wszystkie doznania i dary ducha; i powiedz, czy 

nie jest ona kluczem, który może otworzyć ludzkości bramy wiecznego pokoju i nieśmiertelnej mądrości. 

92 W trzech okresach, na które podzieliłem ewolucję ludzkości, wyznaczyłem wam Moim światłem 

tę samą prostą i wąską drogę wznoszenia się ducha, jedyną drogę miłości, prawdy i sprawiedliwości. 

93 Prowadziłem was od nauki do nauki, od objawienia do objawienia, aż nadszedł ten czas, kiedy 

mówię wam, że możecie już łączyć się ze mną z ducha na ducha. Czy ludzkość mogła połączyć się w ten 

sposób w Pierwszej Erze? - Nie, był zmuszony uciec się do materialnego kultu, do obrzędów i ceremonii, 

do tradycyjnych świąt i symboli, aby mógł poczuć bliskość Boskości i Ducha. Z tej niezdolności do zbliżenia 

się do tego, co duchowe, do wzniesienia się do tego, co boskie, do poznania tego, co głębsze i do 

rozwikłania tajemnic, powstały różne religie, każda w zależności od stopnia duchowego zacofania lub 

duchowego postępu człowieka, niektóre bardziej oddane prawdzie niż inne, niektóre bardziej 

uduchowione niż inne, ale wszystkie dążące do tego samego celu. Jest to droga, którą duchy przemierzają 

przez wieki i epoki, droga, na którą wskazują różne religie. Niektórzy postępowali tylko z największą 

powolnością, inni stali w miejscu, a jeszcze inni ulegli zwodniczym doktrynom i stali się skażeni. 

94 Dla ludzkości nastał nowy wiek; jest to wiek światła, którego obecność będzie punktem 

kulminacyjnym na duchowej drodze wszystkich ludzi, aby mogli się przebudzić, zastanowić, pozbyć się 

ciężkiego brzemienia swoich tradycji, fanatyzmu i błędów, a następnie wznieść się do nowego życia. 

95 Jedni wcześniej, inni później, stopniowo wszystkie religie i sekty dotrą do niewidzialnej świątyni, 

świątyni Ducha Świętego obecnej w Moim Dziele, nieruchomej jak filar wznoszący się ku nieskończoności, 

czekającej na ludzi wszystkich narodów i pokoleń. 

96 Gdy wszyscy wejdą do wnętrza Mojego Sanktuarium, aby się modlić i zanurzyć, to zarówno jedni, 

jak i drudzy osiągną tę samą wiedzę o Mojej Prawdzie. Dlatego też, gdy ta kulminacja w Drodze zostanie 

osiągnięta, wszyscy powstaną zjednoczeni w tym samym Prawie i będą czcić swego Ojca w ten sam 

sposób. 

97 Dlaczego ktoś miałby się dziwić moim nowym rewelacjom? Zaprawdę powiadam wam, 

patriarchowie starożytności już mieli wiedzę o nadejściu tego wieku, a jasnowidze innych epok widzieli 

go, a prorocy zapowiedzieli go. Była to Boska obietnica dana ludziom na długo przed moim przyjściem na 

świat przez Jezusa. 

98 Kiedy zapowiedziałem Moim uczniom Moje powtórne przyjście i wskazałem formę, w jakiej dam 

się poznać ludziom, upłynęło już wiele czasu od chwili, gdy dana wam była obietnica. 

99 Teraz macie przed oczami przebieg tego czasu, tutaj te proroctwa się spełniają. Kto może być tym 

zaskoczony? - Tylko ci, którzy spali w ciemności, albo ci, którzy zgasili w sobie Moje obietnice. 

100 Oto Moje światło czeka na wszystkich, aby ich zatrzymać na ich drodze, bo objawię im duchowy 

skarb, który noszą w sobie, a którego nie potrafili odkryć. Przekonam ich, że już za bardzo zgłębili 

materiał, że już oddali się temu, co ulotne i przemijające. Nauczę ich szukać w ich własnym duchu 

sumienia, które jest Boską istotą, którą umieściłem w każdym człowieku. 

101 Zaprawdę, powiadam wam, że nigdy nie przekazaliście wszystkiego, co wielkie i dobre, co istnieje 

w waszym duchu, bo nawet o tym nie wiecie. Jakże będziecie się wzajemnie miłować w doskonałości, 



U 12 

87 

której was nauczyłem, jeśli nie będziecie się wzajemnie uznawać za braci? Konieczne jest, abyście 

korzystali z istoty, którą duch ma w sobie, aby wasza miłość była miłością, a wasze miłosierdzie 

prawdziwym miłosierdziem, czymś więcej niż pustymi słowami, czymś więcej niż nędznymi kawałkami 

pieniędzy, czymś więcej niż kawałkiem suchego chleba pozostawionym na waszych stołach, które są 

jedynymi środkami, jakich używacie, aby wmówić sobie, że praktykujecie miłosierdzie i miłujecie się 

wzajemnie. 

102 Jakże piękny będzie wasz świat, gdy ludzie odkryją w swych umysłach błogosławiony skarb, 

którym ich Stwórca obdarzył ich od chwili stworzenia! 

103 Daję wam tę naukę, abyście mogli spojrzeć w przeszłość i poszukać swojego początku, abyście 

mogli zbadać swoją teraźniejszość, a następnie spojrzeć w przyszłość, która czeka na was pełna mądrości, 

pracy, zmagań i boskich nagród. 

104 Jesteście grzesznikami, ale mnie kochacie, a kiedy o mnie myślicie, staracie się mnie zadowolić, 

praktykując miłosierdzie wobec waszych braci. Jesteście grzesznikami, wiem o tym, ale modlicie się, gdy 

jest wam smutno. Jesteście grzesznikami, ale jesteście gotowi dzielić się chlebem z tym, który przychodzi 

do waszych drzwi prosząc o jałmużnę. 

105 Za wszelkie dobro, które czynisz w pragnieniu Mojego upodobania, przyjmij Moją pieszczotę, 

doznaj Mojej pociechy, przyjmij Moje błogosławieństwo. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 13  
1 W domu Ojca panuje świąteczny nastrój, uczta jest gotowa, bo ten lud, jak syn marnotrawny, 

powrócił do domu Ojca. Siadajcie do stołu i jedzcie z pokarmu; godzina jest sprzyjająca i łaskawa. 

2 Już w Drugiej Erze siadałem do stołu w otoczeniu Moich uczniów. Wiedzieli, że Jezus był 

Mesjaszem, którego przyjście było obiecane, aby uratować swój lud. Nie widzieliście mnie cieleśnie, tak 

jak oni mnie widzieli, lecz poprzez wewnętrzną istotę tego słowa odczuwacie obecność Mistrza, który 

obiecał przyjść ponownie i zesłać wam Ducha Prawdy, by objaśnił wam wszystkie dawne nauki i byście 

zrozumieli to, czego nie rozumieliście. 

3 Ale kto jest duchem prawdy, jeśli nie mądrość samego Boga? Gdzie będziecie mogli to znaleźć, 

jeśli nie w tej duchowej nauce, która wam wszystko wyjaśnia i oświeca? 

4 Przepowiedziałem wam, że gdy ludzkość będzie u szczytu swej niegodziwości i zamętu, przyjdę 

ponownie; dlatego ludzie, rozważając, że ich nauka i zepsucie wydały owoc, który jest w pełni dojrzały, 

wyczuwają, że coś Boskiego ma być jeszcze objawione. To przeczucie jest konsekwencją Mojej duchowej 

obecności przemawiającej do każdego ducha i Mojej sprawiedliwości jako Ojca objawiającej się wśród 

ludzkości. 

5 Nie ujrzycie mnie już więcej jako człowieka, teraz musicie się przygotować, by ujrzeć mnie w 

duchu, dlatego dano wam to do zrozumienia od Drugiej Ery. W "obłoku" Mistrz wstąpił, gdyż był jeszcze 

widoczny dla swoich uczniów po raz ostatni, a wam zostało zapowiedziane, że powróci w tej właśnie 

postaci. 

6 Teraz mówię do ciebie przez ten umysł przygotowany przeze Mnie; jutro głos mój rozbrzmi w 

twoim sercu i we wszystkich duchach. Bo Moje Słowo jest jak bicie dźwięcznego dzwonu, który budzi 

zarówno wcielonych, jak i nie wcielonych, i wskrzesza ich do nowego życia. Jest to wezwanie 

wszechogarniające. Od dawien dawna mówiłem wam, że żadne z Moich dzieci nie będzie zgubione, i że 

jeśli jedna owca będzie w niebezpieczeństwie, zostawię dziewięćdziesiąt dziewięć w owczarni, aby pójść 

za tą zgubioną. 

7 Zaprawdę powiadam wam, o Moi nowi uczniowie, uda wam się zrozumieć to, czego nie zrozumiał 

żaden z Moich uczniów Drugiej Ery. 

8 Jakże często, gdy do nich mówiłem, spoglądali na siebie nawzajem, aby zobaczyć, który z nich 

zrozumiał, co Jezus powiedział, a ponieważ nie mogli wyjaśnić słów Mistrza (sobie nawzajem), w końcu 

prosili Go, aby był jaśniejszy w Swoich naukach. - Zaprawdę, powiadam wam, że Moje słowo nie mogło 

być jaśniejsze, lecz w owym czasie duch nie był jeszcze dostatecznie rozwinięty, aby mógł zrozumieć całą 

naukę, którą otrzymał; musiał upłynąć czas, ludzkość musiała dokonać postępu duchowego, aby 

oświecona światłem uduchowienia mogła zrozumieć znaczenie Boskich objawień. 

9 Niemniej jednak, gdy nadeszła godzina, aby ci uczniowie mówili ludzkości o Mojej nauce, oni 

wiedzieli wszystko, co było konieczne do nauczania swoich braci; a czego jeszcze nie wiedzieli, Duch 

Święty objawił przez ich usta, ponieważ byli już wyposażeni do tego zadania. 

10 Jeżeli w czasie, gdy żyli z Mistrzem, jedni interpretowali Jego naukę w takiej, a drudzy w innej 

formie, to jednak, gdy nadszedł czas ich walki i głoszenia, wszyscy oni byli zjednoczeni w jednym ideale, 

ożywiała ich ta sama mądrość i ta sama miłość. Każdy z nich podążał swoją drogą przez inne prowincje, 

lecz ich umysły i myśli były zjednoczone w misji, którą mieli do wykonania, a pamięć o Jezusie dodawała 

im otuchy. 

11 Zawsze chętnie spotykali się, aby wymienić się wrażeniami ze swoich zmagań, przeciwności, a 

także aby cieszyć się ze zwycięstw, które odnieśli. Dodawali sobie nawzajem otuchy, odwagi i wiary. 

12 Oni wiedzieli, jak siać ziarno, które im powierzyłem, bo jeden nie siał pszenicy, a drugi chwastu, 

nie, oni wszyscy siali jedno ziarno, a było nim ziarno miłości, którego ich nauczyłem. Dlatego owocem, 

który wyrósł z serc ludzkich, była miłość. Czy rozumiecie, co mówię, gdy mówię wam o uczynkach, 

których dokonali wasi bracia w tamtym czasie? 
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13 Nie myślcie, czy jesteście więksi czy mniejsi od nich; mówię wam tylko, że powinniście ich kochać 

tak, jak oni was kochali, kiedy przecierali wam szlaki, uczyli was naśladować waszego Pana, oddali za was 

życie. Bądźcie jak oni w ich wierze, w ich gorliwości, w ich działalności miłości. 

14 Czujcie się prawdziwie Moimi uczniami! Przybliżyłem wam w Mojej Nauce Boskie Prawo, które 

jest obecne w waszym sumieniu. - Czego obawiasz się w innych naukach, teoriach, naukach czy 

filozofiach? A może obawiasz się tych, którzy studiują starożytne pisma, religie, które nazywają się 

chrześcijańskimi? Zaprawdę powiadam wam: Nauka, której wam udzielam, nie jest niczym więcej, jak 

tylko wyjaśnieniem, potwierdzeniem objawień, które zostały wam dane w przeszłości. 

15 Nie przyszedłem wprowadzać zamętu, aby dodać go do zamętu już panującego na świecie, lecz 

raczej, aby was od niego uwolnić, jak niegdyś Mojżesz uczynił ze swoim ludem, który uwolnił z Egiptu, 

gdzie był niewolnikiem. 

16 Chcę was wprowadzić, jak w owym czasie, do bezpiecznej ziemi i w tym celu otworzyłem przed 

wami nowy rozdział mojej księgi, abyście przez niego rozpoznali wąską i prostą drogę, którą wam 

wyznaczyłem w ciągu czasów moim prawem. 

17 Spełniajcie się, abyście nie musieli wracać na ziemię w czasie bólu, aby zbierać owoce swoich 

błędów lub swojego egoizmu. Wypełnijcie swoją misję, a wtedy powrócicie, ale w czasie pokoju, aby 

odświeżyć was w opiece nad ziarnem, które zostawiliście, gdy zaczynaliście. Teraz Mojżesz nie będzie was 

prowadził, aby was wybawić, jak to uczynił w Pierwszym Czasie; to wasze sumienie będzie was 

prowadzić. 

18 W wyglądzie, ludzie będą wyruszyć na własną rękę, aby szukać pokoju i prawdy, ale zaprawdę 

powiadam wam, duch Eliasza będzie się znany do ludów i narodów i wezwać ich do wyzwolenia. 

19 Mówi do was "Słowo", które zawsze było w Bogu, to samo, które było w Chrystusie i które znacie 

dzisiaj przez Ducha Świętego; bo "Słowo" jest Słowem, jest Prawem, jest Posłaniem, jest Objawieniem, 

jest Mądrością. Jeśli słyszałeś "Słowo" przez słowa Chrystusa, a teraz otrzymujesz je przez natchnienie 

Ducha Świętego - zaprawdę, powiadam ci, to jest głos Boży, który słyszałeś; bo jest tylko jeden Bóg, tylko 

jedno Słowo i tylko jeden Duch Święty. 

20 Badajcie, rozumiejcie i przygotujcie się, aby was nie zaskoczyły czasy utrapienia, aby nie pozostało 

bezowocne moje słowo, o którym jutro zgodnie z moją wolą macie dać świadectwo ludzkości. Musicie 

być wytrwali, aby wasza wiara nie osłabła, bo jedna chwila słabości może stać się przyczyną waszej 

porażki. 

21 Do roku 1950, musisz być wyposażony. Ta data będzie niezapomniana dla tych ludzi. 

22 Kto dożyje tej daty? Kto będzie świadkiem przykazań i dekretów, i moich nowych proroctw, które 

wam dam w owym dniu? Wy tego nie wiecie, ale ja dodaję: Kto będzie prawdziwie przygotowany do tej 

próby i do podążania prawdziwą drogą walki? 

23 Nie wiecie; mówię wam tylko, że jeśli wam brakuje lat, to dla mnie są one tylko kilkoma krótkimi 

chwilami, bo ja nie żyję podległe czasowi, a wy tak. Lecz jeśli myślicie, że zostało wam jeszcze wiele lat i 

że będziecie mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się, nawet jeśli je zmarnujecie, to jesteście 

w poważnym błędzie. Nie bądźcie zbyt pewni siebie, bo czas szybko mija i nic nie zmieni Mojej Woli. Czy 

uda Ci się zatrzymać czas? - "Nie," odpowiadasz mi. Wtedy też nie będziesz w stanie zapobiec spełnieniu 

się Moich dekretów. 

24 Zastanówcie się głęboko, przygotujcie się tak, byście mogli odczuć radość z tego przejawu i 

wykorzystajcie ten czas na praktykowanie wszystkiego, co daje wam duchowość. W ten sposób nie 

będziecie się lękać godziny, w której nie usłyszycie już Mojego słowa. 

25 Mówiłem wam o wielu próbach i ostrzegałem was. Moje Słowo, pełne dobrej nauki i pełne 

miłości, jest siłą i pieszczotą, którą daje wam wasz Pan. 

26 Czekam na was na szczycie góry, gdzie obdarzę was pokojem. Przyszedłem do was w trzech 

wiekach, aby was nauczać, a ten jest trzecim, w którym was jednoczę, aby dać wam Moje ostatnie nauki. 

Moje zadanie jako Mistrza nie zostało zakończone na krzyżu. Dzisiaj, dzięki światłu Mojej nauki, będziecie 

mogli zrozumieć o wiele więcej niż wcześniej uznawaliście. 
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27 Jednak jakże niewielu jest tych, którzy przygotowali się na przyjęcie Mnie. Wielu widzę wśród 

was, którzy zgasili swoją lampę i pozostają w ciemności, a także takich, którzy już o mnie zapomnieli. 

Pomimo waszego duchowego postępu, nie osiągnęliście doskonałości i podczas gdy jedni się rozwinęli, 

inni pozostali w stagnacji. 

28 Od początku czasów nauczyłem was modlić się, abyście zawsze byli w jedności z Moją Boskością. 

Powiedziałem wam, że musicie wypełnić Prawo Boskie i ludzkie. To, co dałem pierwszym ludziom, jest 

tym samym, co daję wam dzisiaj do wypełnienia. 

29 Umiłowane dzieci Izraela, czy nie znużyła was tak długa wędrówka? Czy ciężar waszego 

zadośćuczynienia nie przygniótł was? Czy tak wiele bólu, który znosiłeś, nie stało się dla ciebie 

znużeniem? Czy twoje obycie z bólem jest tak wielkie, że stałeś się już nieczuły? Czy nie czujesz już 

miłości do ojca lub do braci? Popadłeś w głęboki letarg duchowy i jesteś obojętny na wszelkie wysokie 

uczucia. Żyjecie bez tchu i nieludzkim życiem, zapomnieliście o swoich duchowych obowiązkach, ale chcę, 

abyście przygotowali swoje umysły na przyjęcie Mojego Słowa i pozwolili Mi zamieszkać w waszych 

sercach, abyście znów mogli żyć w łasce. 

30 Chcę poprowadzić was do życia na innych poziomach, gdzie będziecie w harmonii z wyższymi 

duchami, abyście mogli kontynuować wznoszenie się bez zatrzymywania siebie. Gdy wyruszycie za Mną, 

nie będziecie już obojętni, nie będziecie już opróżniać kielicha cierpienia, będziecie kochać życie i 

będziecie zjednoczeni ze wszystkimi waszymi braćmi. 

31 Przygotujcie się, idźcie do waszych braci w imię Moje, osuszajcie łzy cierpiących, dodawajcie 

odwagi słabym, podnoście upadłych i ratujcie zagubionych. Noś światło wszędzie. Wielu rozpozna mnie w 

swoim ludzkim życiu, a inni, gdy znajdą się w "duchowej dolinie". Jest Moją Wolą, aby wszyscy się 

przebudzili, abym mógł zasiać Moje ziarno miłości w waszym duchu. 

32 Zobaczycie, że niektórzy uwierzą w Moją manifestację w tej Trzeciej Erze, gdy usłyszą Moją naukę 

przez pośrednictwo Niosącego Głos; inni uczynią to przez wasze świadectwo, a wielu innych (ludzi) przez 

pisma, które są zachowane z Mojego Słowa. 

33 Chcę, abyście wszyscy byli silni, abyście nie wzdragali się przed pierwszą przeszkodą, ani nie bali 

się żadnego wroga. Wyposażam was, abyście mogli czynić cuda i przemieniać waszych braci dzięki 

dowodom, których wam udzielę. 

34 Zrozum mnie, oprzyj swoją wiarę na solidności skały, aby nic nie mogło jej zniszczyć. Nie 

pozwólcie, aby wasze usta zamilkły z obawy przed naganą, ani nie ukrywajcie przed braćmi, że 

przyszedłem w tym czasie. Rozwijajcie dar słowa i niech z waszego serca płynie miłość i mądrość, którą 

wam powierzyłem. 

35 "Czuwajcie" nad waszym narodem, nie pozwólcie, by weszła do niego wojna. Otwórzcie bramy 

waszych serc i pozwólcie wejść temu, którego nazywacie cudzoziemcem, zarówno człowiekowi dobrej 

woli, jak i temu, który nosi w sercu zło, gdyż jego duch zostanie oświecony w tej ziemi i będzie ona dla 

wszystkich jak pomocna matka. Przygotowuję spichlerze, abyście mogli nakarmić głodnych, a szczęście i 

pokój niech będzie między wszystkimi Moimi dziećmi. 

36 Przygotujcie się duchowo, abyście mogli przewidzieć swoją przyszłość i uświadomić sobie, że po 

roku 1950 pozostaniecie jako Moi apostołowie, aby naśladować tych, którzy szli za Mną w innym czasie. 

Wiedzieli oni, że zachowają Moją duchową obecność, nawet jeśli zobaczą, że znikam jako człowiek, i że 

nadal będę im towarzyszył i oświecał ich. Odświeżyło mnie to, gdy zobaczyłem ich wiarę, ich jedność, ich 

natchnienie i bardzo szybko ich słowo poruszyło ówczesnych ludzi, ponieważ zrozumieli, jak wprowadzić 

w czyn wszystko, czego nauczał ich Mistrz. 

37 Uczyń się otwartą, człowieczeństwo, i przyjmij światło Mojego Ducha wylanego na wszystkie 

rzeczy stworzone. Nauczam lud, który przyniesie wam przesłanie pokoju. Ja będę mówił przez jej usta; 

jeśli ją odrzucicie, odrzuciliście Mnie. 

38 Przypomnij ludzkości, że za każdym razem, gdy przychodziłem do nich, zaskakiwałem ich tym, że 

byli rozproszeni przez rzeczy doczesne i właśnie dlatego nie odczuwali Mojej obecności. Ale jak oni mogli 

zrozumieć, jak można czekać tak długo, kiedy dałeś dowód swojej niecierpliwości na Exodus z Egiptu, 
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ponieważ nie mógł czekać nawet kilka dni na powrót Mojżesza? Kiedy ten ostatni zszedł z Synaju, 

przynosząc ze sobą tablice z prawem, zastał lud oddany bałwochwalstwu. W zaledwie kilku chwilach 

słabości wymazali imię prawdziwego Boga ze swoich serc, by zastąpić je złotym cielcem. 

39 Wtedy Pan nazwał ten lud sztywnym karkiem. Dlatego nie dziwię się, że po upływie wieku widzę, 

że ludzie, choć posiadają Moją obietnicę, zaniedbali swoją wiarę, pozwolili, by ich lampa zgasła, i na Moje 

miejsce postawili tyle bożków, ile dziś czczą. Czy byłoby to możliwe, aby rozpoznać mnie dzisiaj, ponieważ 

przyszedłem do nich? - Jest rzeczą naturalną, że wszystko, co moje, wydaje im się dziwne. 

40 Objawiłem wam, że Mój powrót będzie w obłoku. Dziś, ponieważ jestem już wśród was, a więc 

wypełniłem to słowo, mówię wam zgodnie z prawdą, że "obłok" jest odpowiednikiem "Mojej obecności 

w duchu". W tej samej postaci, w jakiej Moi uczniowie widzieli Mnie wstępującego po zakończeniu 

Mojego dzieła w Drugiej Erze, zstąpiłem do ludzkości w obecnym czasie. 

41 Musisz pamiętać, że gdy Mojżesz został wezwany przez Pana na górę Synaj, obłok okrył 

wspomnianą górę, a trzeciego dnia z pośród obłoku rozległ się głos Jehowy. Manifestacja ta była widziana 

przez wszystkich, ten obłok był widoczny dla tłumu zgromadzonego u stóp tej góry. To Pan, który nawet 

wtedy dał ci zrozumieć, że Jego królestwo i Jego mieszkanie jest poza wszelkimi materialnymi rzeczami. 

42 Chociaż Pan zmaterializował swoją obecność w tym obłoku* i sprawił, że lud drżał z powodu Jego 

manifestacji mocy i sprawiedliwości, to jednak ci ludzie o zatwardziałych umysłach i sercach stali się 

niewierni przymierzu, które zawarli z Bogiem, tylko w chwilach strachu. 
* Tzn. uczyniony widzialnym dla fizycznych oczu 

43 Teraz, gdy przychodzę "w obłoku", osiadam w waszym duchu; dlatego Moje manifestacje w tej 

Trzeciej Erze są niewidzialne dla śmiertelnych oczu. Tylko duch, ze swoją wysoką wrażliwością, może 

zobaczyć, poczuć i zrozumieć Moje objawienia. 

44 Ten duchowy zmysł, który rozwijam w was, abyście mogli rozpoznać i kontemplować wszystko, co 

zostało wam objawione od początku waszego życia aż do teraz, będzie tym, który zniszczy wszystkie 

fałszywe interpretacje, jakie ludzie czynili na temat Boskości. Bardzo stopniowo światło przeniknie do 

serca Moich dzieci, dlatego mówię wam, że nie jest bardzo odległa godzina, w której zrozumieją one z 

własnej woli znaczenie tego, co może się wydarzyć w życiu człowieka. 

45 Niektórzy, słysząc to słowo, pytają: Czy Pan zstąpił w tym czasie, na przykład, aby dać się odczuć 

tylko w nas, którzy słyszeli Jego instrukcje przez ludzkie pośrednictwo, czy też uczynił to pomiędzy całą 

ludzkością? - Prawdę mówiąc, mówię wam: Duchowy obłok daje swój ochronny cień całemu światu, tak 

jak to miało miejsce w Pierwszej Erze, gdy okrywał cały Jego lud, który był u stóp góry Synaj. 

46 Uczniowie nowego wieku, studiujcie Moje Słowo, gdyż potrzebujecie Mojej mądrości w waszych 

zmaganiach. 

47 Rozważaj strony Księgi, której pieczęcie zostały rozwiązane przez Baranka. Głos Boskiego Słowa 

wychodzi z Księgi Życia i dociera do tych, którzy nie żyją życiem łaski, aby obudzić ich do nowego życia. 

48 Ludzkie ciało nie jest absolutnie konieczne, abym Ja mógł uczynić Siebie słyszalnym dla ludzi. Oto 

Ja przemawiam do was w duchu, poprzez ludzki umysł, bez konieczności fizycznego stąpania po prochu 

ziemi. Ta manifestacja była przygotowaniem do bezpośredniego połączenia ducha z duchem pomiędzy 

wami a waszym Stwórcą. 

49 Błogosławieni ci, którzy oczekują Mojego duchowego przyjścia w tym czasie, bo zobaczą Mnie 

przychodzącego "w obłoku". 

50 Mężczyźni poświęcili się badaniu Starych Testamentów, raking ich mózgi w dochodzeniu i 

interpretacji proroctw i obietnic. Ci spośród nich, którzy najbardziej zbliżyli się do prawdy, to ci, którzy 

odnaleźli duchowe znaczenie Moich nauk, bo ci, którzy uparcie trzymają się materialnej interpretacji i nie 

rozumieją lub nie chcą odnaleźć duchowego znaczenia Moich przejawów, będą musieli doznać pomyłek i 

rozczarowań, takich jak te, których doznał naród żydowski, gdy przyszedł Mesjasz, którego inaczej sobie 

wyobrażali i inaczej oczekiwali, niż pokazała mu rzeczywistość. 

51 Daję wam to wyjaśnienie przy rozwiązywaniu szóstej pieczęci Księgi Życia. 
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52 Żeby udzielić wam tych nowych objawień, konieczne było, żebyście w czasie przerwy pomiędzy 

Moim objawieniem się ludzkości jako człowiek, a Moim przyjściem w duchu w obecnym czasie, przeszli 

przez wiele reinkarnacji na ziemi, żeby, gdy wymagam od was poprzedniej lekcji, wasz duch wiedział, jak 

odpowiedzieć, a gdy udzielam mu nowych objawień, mógł je zrozumieć. 

53 Księga Siedmiu Pieczęci jest historią waszego życia, waszej ewolucji na Ziemi, ze wszystkimi jej 

zmaganiami, namiętnościami, konfliktami i w końcu ze zwycięstwem dobra i sprawiedliwości, miłości i 

uduchowienia nad namiętnościami materializmu. 

54 Uwierzcie w prawdę, że wszystko zmierza do duchowego i wiecznego celu, abyście mogli dać 

każdej lekcji właściwe miejsce, na które zasługuje. 

55 Tak długo jak światło Szóstej Pieczęci będzie was oświecało, będzie czas walki, wyrzeczenia i 

oczyszczenia, lecz gdy ten czas się skończy, osiągniecie nowy okres, w którym Siódma Pieczęć przyniesie 

wam nowe objawienia. Jak zadowolony i szczęśliwy duch tego, który został znaleziony czysty i 

przygotowany otrzyma nowy czas. Tak długo jak Szósta Pieczęć oświeca was, materia i duch będą 

oczyszczone. 

56 Zbliża się czas, gdy wasz duch w pełni przejawi się na ziemi. Dotychczas nie była ona w stanie tego 

uczynić z powodu zatwardziałości i materializmu, które wciąż ją więzią, ale po oczyszczeniu ludzie 

pozwolą swemu duchowi ujawnić się i rozwinąć w cnocie. Naczynie będzie czyste i przejrzyste, będzie 

widziało swoją zawartość, a także pozwoli jej się przelać. 

57 Przed swoim odejściem w zaświaty, ludzie uczynią z tej ziemi świat pokoju, miejsce, gdzie światło 

ducha będzie świecić wiecznie. 

58 Ale wy, nie śpijcie myśląc, że to inni doświadczą wypełnienia się tego proroctwa i będą cieszyć się 

tym pokojem. Czy wiesz, czy to nie ty będziesz tym, który przyjdzie na te czasy? - Zaprawdę powiadam 

wam: Nie ma nasienia bez owocu, ani uczynków bez nagrody. 

59 Wiele będzie cierpień, które ludzie będą musieli znosić, aby ten czas nadszedł, ale wy, którzy go 

oczekujecie, nie możecie się bać, ponieważ w waszych zmaganiach lub w waszej samotności zawsze jest 

jaśniejąca gwiazda, która oświetli wam drogę, a tą gwiazdą jest Eliasz. 

60 Wy, rzesze, które słyszycie ten głos, pytam was: Czy chcecie iść za Mną tą drogą w posłuszeństwie 

Moim przykazaniom? Czy będziecie mieli odwagę, aby mówić o tej nauce swoim braciom? Czy wierzycie, 

że jesteście już zdolni do oddawania Mi czci bez potrzeby obrzędów i symboli? Czy nie będziecie się 

wstydzić nazywać siebie spirytystami w obliczu różnych religii? Czy nie zachwiejecie się i nie pożałujecie, 

że rozpoczęliście to dzieło? Czy nie zwątpisz w obliczu krytyki i ataków, które twoje sąsiedzi zrobić 

przeciwko tobie, ani nie staniesz się apostata, gdy źle cię oceniają i wypędzają cię z ich domów? 

61 Nie myślcie, że was przesłuchuję, bo nie wiem, jak będziecie się czuć jutro, ani jak się zachowacie 

w obliczu prób. Wiecie dobrze, że nie ma dla Mnie nic nieznanego, lecz jeśli zadaję wam te pytania, to po 

to, byście sami je sobie powtarzali i rozważali, gdyż przez rozważanie możecie dojść do światła, do 

decyzji, do siły i do zaufania we Mnie. 

62 Gdybym nie ostrzegł was, abyście się przygotowali, jak bylibyście w stanie stawić czoła 

przeciwnościom i próbom? 

63 Ludu mój, bądź cierpliwy i mądry wobec ludzkości; nie rozpaczaj, pamiętaj, że właśnie w próbach 

powinieneś dawać najwspanialsze przykłady przebaczenia, miłości i wytrwałości. 

64 Nie bójcie się jednak, bo choć powiedziałem wam, że uczynię was bogatymi duchowo, nie 

zabraknie wam również rzeczy niezbędnych dla waszego ludzkiego życia. Wiedz, że ten, kto się 

uduchowił, osiągnął posiadanie tego wszystkiego, a jeśli uda mu się zjednoczyć z Panem wszystkich 

stworzonych rzeczy, jako syn, nawet jeśli nie posiada dóbr ziemskich, będzie czuł się dziedzicem, a nawet 

właścicielem wszystkiego, co posiada jego Ojciec Niebieski. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 14  
1 Przychodzicie szukać światła, a Ja wam je daję, bo macie wiarę i oczekujecie go ode Mnie. Każdy, 

kto mnie szuka, znajduje mnie; każdy, kto ma we mnie nadzieję, otrzymuje. 

2 Byłoby łatwiej dla Królewskiej Gwiazdy przestać świecić, niż dla Mnie odrzucić jedno z Moich 

dzieci, które Mnie szukają. 

3 Przychodzę wam z pomocą, aby poprawić wasze błędy, bo nie chcę, aby wasze zamieszanie 

trwało nadal. 

4 Czas wyznaczony przeze mnie na udzielenie wam tej nauki dobiega końca i konieczne jest, abyście 

się przygotowali, ponieważ w połączeniu z duchem do ducha, które macie osiągnąć po roku 1950, 

znajdziecie jeszcze większą mądrość w moich naukach. 

5 Niewtajemniczeni zostaną przekształceni w "dzieci-uczniów", "dzieci-uczniowie" w uczniów, a 

uczniowie w mistrzów, żywe przykłady dobrych uczynków wśród ludzkości. 

6 Nie czujcie się mali, gdy nazywam was "uczniami-dziećmi", bo przed mądrością Pana jest już dużo 

być dzieckiem. 

7 Mam wielu uczniów i "dzieci-uczniów", nie tylko tutaj wśród was, lecz rozproszonych wśród 

ludzkości, w sektach i religiach, ponieważ wszyscy, zgodnie ze swoim rozwojem, zajmują różne etapy, 

które tworzą nieskończoną drabinę uduchowienia. 

8 Ale musicie też wiedzieć, że nie mam uczniów tylko na tym świecie; pamiętajcie, że powiedziałem 

wam: "W domu Ojca jest nieskończona liczba mieszkań". W niezmierzonych rzeszach są Moje dzieci, 

które żyją, aby się ode Mnie uczyć. 

9 Wiedz, że właśnie w tym królestwie lepiej rozumie się moją naukę i dlatego czyni się większe 

postępy. 

10 Przychodzą ci, którzy opuszczają ten świat cierpiąc z powodu smutku i rozczarowania; ci, którzy 

pragną prawdy i wiedzy, ci, którzy łakną miłości, upokorzeni. 

11 Tam czeka na nich ich Mistrz, który udzieli im nauk wyższych niż te, których odmówiła im 

ludzkość. 

12 Wtedy ci, którzy byli nieznani i biedni na ziemi, będą świecić prawdziwym światłem i zobaczą ze 

zdumieniem, jak ci, którzy świecili fałszywym światłem na tym świecie, będą płakać za ich duchową nędzą 

w zaświatach. 

13 W tych światach pokoju, które zamieszkacie, to właśnie tam ci, którzy płakali na ziemi i 

błogosławili Mnie, otrzymali najprzyjemniejsze niespodzianki, nagrodę, której nie spodziewali się, gdy 

opróżniali swój kielich cierpienia. 

14 Nieważne, że mieli chwile beznadziei i zwątpienia; te chwile słabości przebaczam im, bo mieli też 

wielkie dni bólu, w których okazali poddanie i błogosławili Mnie. 

15 Te dzieci Moje również przeżyły swoją Golgotę i bardzo cierpiały na swojej drodze pokuty; lecz ci, 

którzy wypełniają Moje prawo, osiągają błogość i duchowe zadowolenie w życiu wiecznym, nawet jeśli 

żyją tylko kilka chwil na dobrej drodze. 

16 Tak więc moja wieczna miłość odpowiada na jedyną krótkotrwałą miłość mężczyzn. 

17 Błogosławieni, którzy upadają i powstają, płaczą i błogosławią mnie, zranieni przez niegodziwość 

swoich braci, ufają mi i ofiarują mi sanktuarium swojego serca. 

18 Ci maluczcy i utrapieni, wyśmiewani, a jednak cisi, są słabi na pozór, lecz w rzeczywistości są 

mocni w duchu; i większe objawienia są dla nich zarezerwowane, gdy znajdą się poza tym światem. 

19 Aby być Moim uczniem w Drugiej Erze, trzeba było posiadać nie tylko wielką siłę duchową, ale i 

fizyczną; trzeba było bowiem znosić okrucieństwo ludzi, tortury i próby, jakim poddawali oni, w swej 

prostocie i ignorancji, tych, którzy głosili coś, co było poza tym, co znali na świecie. 

20 Teraz nie potrzebujecie wielkiej siły fizycznej, Boski plan jest inny, lecz nadal będziecie Moimi 

współpracownikami w szerzeniu Mojej Nauki wśród ludzkości. 
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21 W tym czasie będziecie walczyć z ignorancją ludzkości, która, choć zmaterializowana we 

wszystkich dziedzinach, jest mniej okrutna i bardziej rozwinięta dzięki doświadczeniu zdobytemu w 

swoich poprzednich wcieleniach. 

22 W dzisiejszych czasach, jeśli znacie kogoś, kto nie rozumie i nie wyraża swojej czci dla Boga w 

sposób, w jaki czyni to większość - nawet jeśli to was zraża i obrażacie się na niego - nie wołacie już, że 

powinien zostać spalony żywcem. 

23 Teraz, gdy niespodziewanie natkniecie się na jakiegoś chorego opętanego człowieka, nie 

będziecie już uciekać od niego z okrzykiem, że jest pełen diabłów. 

24 Już wielu rozumie, że takie istoty nie istnieją i że są to tylko zdezorientowane duchy, którym 

brakuje chwili jasności, aby przeobrazić się w łagodne owieczki. 

25 Zaczynacie już rozumieć, że ta istota, którą nazywacie diabłem lub szatanem, nie jest niczym 

innym jak słabością waszego ciała, skłonnością do niższych namiętności, uzależnieniem od przyjemności i 

pożądliwości ciała, arogancją, miłością własną, próżnością i tym wszystkim, czym ciało kusi ducha. 

26 Nadal robicie i myślicie o wielu nieprzyzwoitych uczynkach, lecz radujcie się, ponieważ coraz 

bardziej postępujecie w swojej ewolucji, nawet jeśli niektórzy z was zakładają coś przeciwnego, ponieważ 

kierują się swoimi niedoskonałymi osądami. 

27 Dzieje się tak dlatego, że nie jesteście jeszcze w stanie zrozumieć widzialnego i niewidzialnego 

stworzenia, które was otacza i dlatego mylicie się w swoich interpretacjach. 

28 Ale stosownie do waszego rozwoju duchowego i w konsekwencji do waszej potrzeby lepszego 

zgłębiania Moich objawień, posyłam wam Moich posłańców, aby was prowadzili; i stosownie do tego, jak 

uważam wasz umysł za przygotowany, mówię wam o Mojej mądrości, aby was doprowadzić do 

doskonałości. 

29 Moja sprawiedliwość również bada was w doskonałej zgodności z tym, czym jesteście, zawsze 

szanując wolną wolę, którą obdarzyła was miłość waszego Ojca. 

30 Wszyscy posiadacie przeczucie lub intuicyjną wiedzę o istnieniu Najwyższej Istoty, a ta 

wewnętrzna wiedza jest światłem, które wasz duch stopniowo zdobywał na długiej drodze duchowej 

ewolucji. 

31 Nowe słońce przychodzi teraz do waszego ducha, aby was oświecić, nowa książka, aby nauczyć 

was tego, czego tak długo szukaliście i na co czekaliście. 

32 Czy nie czujecie, umiłowani ludzie, że ludzkość nie może już dłużej znosić kłamstw, mitów i tyle 

fałszywego światła? Nie jest już na czasie karmienie ducha błędnymi interpretacjami podawanymi do 

Mojego Prawa. 

33 Przygotowujecie się na przyjęcie większej wiedzy i chociaż przez wieki byliście rozdzieleni w 

sektach, filozofiach i religiach, już wkrótce będziecie musieli zgromadzić się wokół Mojego nowego 

objawienia, którego strumień mądrości pozwoli wam zrozumieć, że wreszcie znaleźliście "księgę 

prawdziwego życia", księgę ducha. 

34 Rozpaczliwie potrzebujecie Mojego Słowa, usychacie z duchowego pragnienia z braku tej rosy, 

która wypływa z Mojej doskonałej miłości. Brakuje wam pokrzepienia ducha, dlatego zbliżam się do was, 

aby wam ofiarować owoc z drzewa życia. 

35 Przychodzę, aby z miłością wskazać wasze błędy; wy również powinniście z taką samą miłością i 

miłosierdziem wskazywać błędy innych, aby niektórzy, tak jak inni, mogli rozpoznać swoje 

niedoskonałości i poprawić je; ale nigdy nie wypowiem słowa, które skłoni was do potępiania poczynań 

waszych sąsiadów lub do wyśmiewania się z ich wierzeń lub działań kultowych. 

36 Czy wiecie, przez jakie aberracje przeszliście, próbując oddać mi hołd? Kto pamięta przeszłość 

swego ducha? 

37 Gdybym wam powiedział, że czciliście dzikie zwierzęta lub gwiazdy, i że swoją wyobraźnią 

tworzyliście bogów o ludzkich cechach, że oddawaliście pokłony drapieżnym zwierzętom, ptakom i 

gadom, wielu z was wydałoby się to dziwne. Ale ja znam wasz rozwój duchowy i dlatego mówię wam, 
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żebyście byli wyrozumiali, pełni szacunku i miłosierdzia dla waszych sąsiadów, dla tych, którzy są na 

niższym poziomie rozwoju niż wy, w ten sposób, w prawdzie, udowodnicie swoją duchowość. 

38 Tylko ja mam władzę wskazywać na błędy ludzi, błędy, które poprawiam moją mądrością i 

przebaczam moją miłością. 

39 Ludzkość jest niewolnikiem sekt i przewrotnych kultów, wad i hańby; dlatego uważacie się 

wzajemnie za wrogów, bo nie tolerujecie swoich bliźnich. 

40 Ale powtarzam wam, że żaden człowiek nie ma prawa gardzić lub wyśmiewać się z duchowych 

przekonań swoich braci. 

41 Jesteście Moimi owcami, chwilowo zagubionymi, a Ja nie przyszedłem przynieść wam śmierć, lecz 

zbawić was, nauczyć was i zjednoczyć was. Przychodzę, jak poprzednio, aby powiedzieć wam, abyście się 

wzajemnie miłowali; że poza tym istnieniem macie inne, wyższe życie; bo w domu Ojca jest nieskończona 

liczba mieszkań. 

42 Gdyby ludzie czuli prawdziwą miłość do swoich braci, nie musieliby cierpieć z powodu chaosu, w 

którym się znajdują; wszystko w nich byłoby harmonią i pokojem. Ale oni nie pojmują tej Boskiej miłości i 

chcą tylko prawdy naukowej, prawdy pochodnej, tej, którą mogą udowodnić swoimi ludzkimi procesami 

myślowymi; chcą prawdy, która przemawia do mózgu, a nie tej, która dociera do serca, i teraz mają 

rezultat swojego materializmu: samolubną, fałszywą ludzkość pełną cierpienia. 

43 W tym czasie religie i sekty są pomieszane, lecz Ja wskazuję wam, że mają one wysokie 

pochodzenie i że ponad ich odchyleniami są jeszcze ślady czystości i światła, które pozostawili w nich Moi 

oświeceni. 

44 Jeżeli użyliście niektórych z waszych nauk do zbadania i osądzenia Mnie, czy nie wydaje się wam 

bardziej rozsądne użyć ich do zbadania samych siebie, aż zrozumiecie swoją naturę i zniszczycie swój 

materializm? Czy może myślisz, że twój ojciec nie może pomóc w drodze swoich dobrych nauk? 

Zaprawdę powiadam wam, jeśli potrafilibyście odczuć istotę Boskiej miłości, wiedza ta z łatwością 

dotarłaby do waszego umysłu bez konieczności męczenia waszego mózgu i wyczerpywania się poprzez 

studiowanie tej wiedzy, którą uważacie za głęboką, a która tak naprawdę jest w waszym zasięgu. 

45 Ale gdyby wasze nauki, obserwacje i studia miały was prowadzić do miłości, gdyby ostatecznym 

celem tego pragnienia wiedzy było złożenie hołdu waszemu Ojcu przez służenie z coraz większą 

doskonałością waszemu bliźniemu, najmniejszemu, najsłabszemu i najbardziej potrzebującemu, nic bym 

wam nie powiedział. Ale kiedy widzę, że przez swoje nauki pomniejszacie i umniejszacie nawet swojego 

Boga, wyznaczając Mu granice, przypisując Mu błędy i nadając Mu formy, których nie ma; kiedy widzę, że 

jednocześnie robicie bożki z materii i deifikujecie niedoskonałych ludzi i uważacie ich za świętych, mówię 

wam, że nie poznaliście prawdy, którą powinniście posiadać, ani nie jesteście upoważnieni do 

przyznawania komukolwiek świętej lub boskiej rangi. To należy tylko do waszego Boga i Pana. 

46 Nie możecie przedstawić ani zdefiniować Nieskończonego, ponieważ nie możecie go pojąć swoimi 

ograniczonymi umysłami; wasz język nie może też wyrazić Boskości ani wyjaśnić tego, co 

niewytłumaczalne, w ludzkich kategoriach. 

47 Nie próbuj uwięzić Boga w słowach lub w obrazach, które nigdy nie dadzą ci wyobrażenia o 

prawdzie. 

48 Powiedz "Bóg" z pokorą, ale powiedz to w sposób serdeczny, a jeśli chcesz wyobrazić sobie 

ogromną miłość Pana do ciebie, pomyśl o Jezusie. 

49 Alegoriami, obrazami, symbolami lub słabymi przedstawieniami Boga, osiągniecie tylko to, że 

wasi bracia zaprzeczą mi lub staną się małostkowi. 

50 Aby objawić to, co Boskie, wasze języki są zbyt ograniczone; dlatego zawsze musiałem mówić do 

was w przypowieściach, w korespondencji; ale teraz widzicie, że nawet wtedy, gdy mówiłem do was w 

ten sposób, niewiele mnie zrozumieliście, ponieważ zabrakło wam woli, aby zgłębić moje objawienia. 

51 Zawsze kłócicie się o znaczenie waszych słów, a do tego stopnia, że wymyślając kolejne słowa, 

jeszcze bardziej mylicie swoje umysły. O ludzie wielu słów, wielu języków i wielu wyznań, ale bardzo mało 

dzieł miłości! 
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52 Spójrzcie na ptaki śpiewające w ten sam sposób i w prostocie na wszystkich krańcach ziemi. 

53 Mogę wam powiedzieć, że wszystkie stworzenia znają i rozumieją się lepiej niż ludzie. Dlaczego? 

Ponieważ oni wszyscy żyją na drodze, którą im wyznaczyłem, podczas gdy wy, gdy wchodzicie na obszary, 

które nie są dla was przeznaczone, oddalacie się od waszych właściwych dróg, którymi są drogi ducha, a 

gdy zatracacie się w materializmie, nie pojmujecie już tego, co duchowe, Boskie i wieczne. 

54 Ale tu macie mnie, ludzkość; uczę was, jak nawet w waszym materialnym stanie możecie być w 

harmonii z życiem duchowym, przekształcając wasze błędne kroki na ziemi w dzieło życia prawdziwego 

postępu, które da wam wysokie i szlachetne zadowolenie na tym świecie, a poza nim, gdy opuścicie 

ludzkie życie, znajdziecie niekończące się żniwo chwalebnych niespodzianek dla waszego ducha. 

55 Weź Jezusa jako swój wzór! - W jaki sposób? - Miłując bliźniego swego jak własne dziecko, jak 

własną matkę, jak brata swego, jak siebie samego. 

56 Przez cały czas mieliście przywódców, którzy uczyli was mocy miłości. Byli to wasi bardziej 

zaawansowani bracia, z większą znajomością Mojego Prawa i większą czystością w swoich dziełach. Dali 

wam przykład siły, miłości i pokory, kiedy zamienili swoje życie pełne odchyleń i grzechów na egzystencję 

poświęconą dobroci, poświęceniu i czynnej miłości. 

57 Od dzieciństwa aż do starości macie jasne przykłady wszystkiego, co można osiągnąć dzięki 

miłosierdziu, i cierpień spowodowanych brakiem miłosierdzia; ale wy - bardziej nieczuli niż skały - nie 

zrozumieliście, jak wyciągać wnioski z lekcji i przykładów, które daje wam codzienne życie. 

58 Czy kiedykolwiek zaobserwowałeś, jak nawet drapieżniki łagodnie reagują na wezwanie miłości? 

W ten sam sposób mogą reagować żywioły, siły natury, wszystko, co istnieje w świecie materialnym i 

duchowym. 

59 Dlatego mówię wam, abyście błogosławili wszystko z miłością, w imię Ojca i Stworzyciela 

Wszechświata. 

60 Błogosławić to znaczy nasycać. Błogosławić to czuć dobro, mówić je i przekazywać dalej. 

Błogosławić to znaczy przepajać wszystko, co cię otacza, myślami o miłości. 

61 Postępujcie w ten sposób, a Ja was uwielbię, gdy osiągniecie swój cel, odnajdując w sobie Boską 

istotę, źródło waszego życia i dary, w które was wyposażyłem. Walka, zasługi i wasze podporządkowanie 

się Mojemu Prawu sprawią, że będziecie tworzyć jedną wolę, jednego ducha z Moją Boskością. 

62 Moje światło wychodzi wam na spotkanie, aby pomóc wam wznieść się, ponieważ jestem 

Mistrzem wszystkich czasów. Nie przyszedłem tylko w jednym wieku; przez całą wieczność pokazywałem 

wam "Księgę" i wymagałem od was duchowego poznania siebie, żebyście wiedzieli, jakie są wasze dary, i 

żebyście prowadzili przykładne życie, w którym błyszczy zdrowie, siła i pewność siebie. W ten sposób 

będziecie mogli podnieść swojego ducha i przygotować się do życia wiecznego. 

63 Jeśli człowiek posiada siłę duchową, to dlatego, że jego duch umiał się umacniać w cnocie. 

64 Niektórzy z was przychodzą do mnie po pocieszenie lub w poszukiwaniu rozwiązania jakiegoś 

problemu lub odpowiedzi na pytanie, po zasięgnięciu opinii uczonych lub gwiazd, a dzieje się tak dlatego, 

że zabrakło wam wiary i nie mieliście siły lub pewności tego, kto naprawdę wierzy, lecz zaprawdę 

powiadam wam, ponad wszelką wiedzę o przyszłości jest Moja Boska Wola. Kto kocha, kto wierzy, ten 

jest ze Mną zjednoczony, bo Ja jestem Miłością, Rozumem i Sprawiedliwością. 

65 Nie zapominajcie, że jesteście Moimi dziećmi i jeśli wiecie, jak żyć w zgodzie ze Mną, nie będziecie 

musieli pytać waszych braci, ani zasięgać rady ksiąg czy gwiazd, bo Ja przemawiam do waszego ducha 

przez sumienie, a gdy je usłyszycie, będziecie rządzić się mądrze i będziecie wiedzieli, jak żyć, by wypełnić 

Moją Wolę. 

66 Obudźcie się na ten głos, rozpoznajcie swoje zdolności i oddajcie je w służbę dobra. Przyjmijcie to 

przesłanie, które wam wysyłam, żeby ukierunkowało wasze kroki, ponieważ oczekuję od was zakończenia 

waszej pracy na ziemi, żeby dać wam wyższe zadania, wśród nich zadanie stania się obrońcami ludzkości. 

67 Poczujcie, że jesteście duchami i nie wiążcie się z materią, nie utrudniajcie sobie życia! Nie miejcie 

czci ani uwielbienia dla niczego, jeśli nie jest to miłość do Ojca waszego, a także do bliźniego. Prawdziwe 
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życie zakorzenione jest w duchu, a nie w ciele, ponieważ to ostatnie żyje tylko przez pewien czas, a 

potem znika, podczas gdy to drugie żyje wiecznie. 

68 Co dobrego będzie twoje ziemskie skarby być dla Ciebie, jeśli nie wiesz, jak zdobyć te z ducha? Co 

będzie w duchowej dolinie, ale biedne duchy, które nie były w stanie wypracować swój pokój i szczęście, 

aby cieszyć się nimi w życiu wiecznym? 

69 Wszyscy posiadacie ojcowskie dziedzictwo, gdy jesteście posłani na ziemię, ale nie znacie jego 

wartości, nie potraficie go odkryć w swoim duchu i szukacie go poza sobą. Mówię wam, abyście 

zastanowili się nad tymi naukami. Jeśli szukasz mądrości - masz ją w sobie. Jeśli szukasz mocy - ona jest w 

tobie: w zdrowiu, w mocy duchowej, w talencie. Jeśli dążycie do piękna - ja też wam je dałem, wystarczy, 

że rozpoznacie siebie, a znajdziecie to, za czym tęsknicie. Jeśli chcecie poznać inne rejony - postawcie się 

tam duchowo, a spotkacie inne etapy życia, gdzie duch żyje w większej doskonałości. 

70 Waszym przeznaczeniem jest wznieść się i posiąść to, co Moje, ponieważ jesteście Moimi bardzo 

umiłowanymi dziećmi. 

71 Stańcie się znowu czystymi duchami! Tam właśnie prowadzi was Moja nauka, aby doprowadzić 

was do stanu doskonałości. Zaprawdę powiadam wam, gdy do niego powrócicie, nie spotka was już 

żaden ból, gdyż weszliście wtedy do domu Ojca. 

72 Pomagam wam w waszym wyzwoleniu. Moje światło pomoże ci przejść przez trudności. Ale odtąd 

nie czyńcie już nikomu nic złego, abyście sami sobie nie szkodzili. 

73 Weźcie Moją siłę, wszystkie Moje siły natury są do waszej dyspozycji, wszystko jest w waszym 

zasięgu. Żyj, aby kochać i przebaczać tak, jak Ja kocham i przebaczam tobie. 

74 Kochajcie wszystko, błogosławcie wszystko; w ten sposób uczę was, jak być Moimi uczniami na 

ziemi i jak w przyszłym świecie będziecie duchem światła, gdzie przybędziecie z prawdziwym pokojem, 

aby zająć miejsce, które wasz Ojciec wam przeznaczył. Jeśli to zrobicie, nie narodzicie się ponownie na 

tym świecie, w którym cierpicie, bo zrozumiecie, że to cierpienie nie może być wieczne dla waszego 

ducha. Wtedy wzniesiecie się do innych światów życia i z radością będziecie wypełniać zadania, które 

przyjdą na was w wieczności. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 15  
1 W ten poranek uroczystej pamięci, proszę was: Co uczyniliście z Prawem, które Ja zesłałem na 

ludzi przez Mojżesza? Czy te przykazania były dane tylko dla ludzi w tym czasie? 

2 Zaprawdę, powiadam wam, że tego błogosławionego nasienia nie ma w sercu ludzi, ponieważ nie 

miłują Mnie ani siebie nawzajem, nie czczą swoich rodziców ani nie szanują cudzej własności, lecz 

odbierają sobie życie, rozbijają małżeństwa i przynoszą sobie wstyd. 

3 Czy nie słyszysz kłamstwa z wszystkich ust? Czy nie uświadomiliście sobie, jak jeden naród okrada 

drugiego z pokoju? A jednak ludzkość mówi, że zna Moje Prawo. Co by się stało z ludźmi, gdyby 

całkowicie zapomnieli o Moich przykazaniach? 

4 Zrozumcie, że Prawo jest ścieżką utorowaną przez miłość Jedynego Stwórcy, aby prowadzić każde 

z Jego stworzeń. Zastanówcie się nad życiem, które was otacza, które składa się z podstawowych 

substancji i organizmów o nieskończonej liczbie, a w końcu odkryjecie, że każde ciało i każda istota 

porusza się po ścieżce lub trajektorii, która wydaje się być prowadzona przez obcą i tajemniczą siłę. Tą 

mocą jest prawo, które Bóg ustanowił dla każdego ze swoich stworzeń. 

W końcu, jeśli przestudiujesz te znaczące procesy, dojdziesz do wniosku, że wszystko rzeczywiście 

żyje, porusza się i rośnie pod najwyższym dowództwem. Znajdziecie też, że pośród tego stworzenia 

pojawia się człowiek, który różni się od wszystkich innych stworzeń, ponieważ w nim jest rozum i wolna 

wola. 

W duchu człowieka istnieje boskie światło, którym jest sumienie, które oświeca jego inteligencję i 

pobudza go do wypełniania obowiązków. Gdyby bowiem jakaś nieodparta siła zmuszała go do podążania 

jedynie słuszną drogą, wykonywanie przez niego obowiązków byłoby całkowicie pozbawione zasług, a on 

sam czułby się upokorzony świadomością, że nie jest zdolny do działania zgodnie z własną wolą i że mimo 

to podlega prawu. 

Lecz kto w warunkach, w jakich się znajdujecie, może skierować wasze myśli ku dobru? - Tylko boskie 

światło sumienia, które nakazuje człowiekowi wypełniać prawo - światło, które mieszka w duchu i przez 

niego objawia się materii. 

5 Dlaczego duch nie poszedł od początku za głosem sumienia? - Ponieważ nie rozwinął go 

wystarczająco, aby mógł zrozumieć i wypełnić przykazania, które mu dał, a jednocześnie, aby mógł 

kontrolować impulsy ciała. Wolna wola i wpływ materii są próbami, którym poddawany jest wasz duch. 

6 Gdyby ludzie od początku słuchali głosu swego sumienia, tak jak Abel, czy myślicie, że byłoby 

konieczne, aby wasz Ojciec materializował się od czasu do czasu, aby wyjaśnić wam Prawo i nauczyć was 

drogi rozwoju ducha? Zaprawdę, powiadam wam: Nie. Gdybyście poddali się Mojemu Prawu i byli mu 

posłuszni, wszystkie Moje objawienia i nauki dotarłyby do was przez wasze sumienie. Ale kiedy 

zobaczyłem tę ludzkość uwikłaną w namiętności, które oferował jej świat, głuchą na Mój głos i zbyt ślepą, 

aby zobaczyć duchowe światło, które oświetlało jej drogę, musiałem zmaterializować Moje Prawo w 

Pierwszej Erze, rzeźbiąc je w kamieniu i objawiając się ich fizycznym zmysłom, aby pokonać ich 

materializm. 
* Materializować: czynić fizycznie widocznym. 
Materializm: nieduchowy pogląd na życie, który uznaje tylko to, co materialne za prawdziwe i znaczące. 
7 Po raz kolejny ludzkość odwróciła się od Moich przykazań i musiałem przyjść do ludzi, aby ich 

nauczać. Nie wystarczyło mi, że dałem wam Moje Prawo w tej materialnej postaci, ani nie zawierało ono 

wszystkiego, co Ojciec miał wam do powiedzenia; dlatego posłałem wam Jezusa, przez którego usłyszycie 

Słowo Boże. On przemówił do waszych serc. Ten Mistrz znał drogi, które prowadzą do wnętrza człowieka, 

i swoimi słowami, swoimi dziełami i swoją ofiarą na krzyżu dotknął waszych śpiących serc. Obudził wasze 

beznamiętne uczucia, bo wiedział, że bez tego przygotowania nie nadejdzie czas, kiedy człowiek usłyszy w 

swoim duchu głos swego Pana, który jest teraz z wami, jak to zostało wam zapowiedziane. 

8 To wasz Bóg mówi do was: Mój głos jest Prawem. Dzisiaj słyszycie to na nowo, bez potrzeby 

wyrycia tego w kamieniu, czy też, że muszę posłać wśród was Moje Słowo Wcielone. Jest to Mój Boski 
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głos, który przychodzi do waszego ducha i objawia mu początek wieku, w którym człowiek stanie się 

sprawiedliwy, pojedna się ze swoim Stwórcą i oczyści się, jak jest napisane. 

9 Nie interpretujcie źle Moich słów, mówiąc, że prawo Pierwszej Ery było prawem ciała, a to z 

Drugiej Ery przemawiało tylko do waszego serca; ponieważ Ja zawsze dotykałem najbardziej wrażliwej i 

rozwiniętej części waszej istoty, aby się tam objawić i uczynić siebie odczuwalnym. Moje Prawo zawsze 

przemawiało do waszego ducha, bo to duch kieruje materią w życiu człowieka. 
* Materia: cielesne ciało człowieka, także ogólnie dla przedmiotu, materiału itp. 

10 Kiedy niektórzy z Moich uczniów drugiej ery byli świadkami przemienienia ich Mistrza na górze 

Tabor, kiedy widzieli Mojżesza po Jego prawej ręce i Eliasza po lewej, upadli na ziemię, ponieważ ich 

dusze były przerażone nieporównywalną wielkością tego, co widziały ich oczy. Potem poleciłem im, aby 

zachowali to w tajemnicy, aby dowiedzieli się o tym, gdy nadejdzie czas. Trzeba było bowiem, abym 

wcześniej odszedł z tego świata, abyście, gdy te doświadczenia (uczniów) zostaną wam przedstawione, 

zrozumieli, że mówią do was o przyszłości i ją zapowiadają. 

11 Ach, gdyby ludzkość tego czasu zrozumiała znaczenie tego przemienienia i gdyby zrozumiała, że 

świadectwo Moich uczniów było przeznaczone dla ludzi tego czasu, jak wielki byłby ich postęp! 

Dłuto, które wyryło Moje Przykazania w kamieniu góry Synaj, jest tym samym, które teraz wypisuje 

Boskie myśli w twoim sercu; krew twojego Zbawiciela, która była Nauką mówiącą ci o miłości, o 

zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym i najwyższym szczęściu, jest tą samą, którą teraz przelewam w 

istocie tego Słowa; a proroctwo i autorytet, którym Eliasz zadziwił ludzi, jest tym samym, którego teraz 

doświadczacie w manifestacjach, których wam udzielam w tym czasie. 

12 Walka Moich uczniów w tej Erze będzie większa niż kiedykolwiek, aby zobaczyć Moje Prawo 

ustanowione na tej ziemi. Aby jednak uduchowienie mogło zapanować na tym świecie, z którego 

wypływa wszelka sprawiedliwość, wszelka miłość i rozum, ludy i narody świata będą musiały najpierw 

wypić bardzo gorzki kielich. 

13 Nastąpi to, gdy Złoty Cielc zostanie zniszczony na zawsze, zniesione zostaną bezużyteczne ofiary; 

gdy dobra duchowe, których nie będziecie wymieniać na dobra ziemskie, nie będą już przedmiotem 

zysku. Nastąpi to, gdy tylko człowiek osiągnie pełny rozwój swego ducha i doceni cenne dary, którymi 

obdarzył go Jego Ojciec od początku jego stworzenia. 

14 Aby pomóc wam osiągnąć ten stopień uduchowienia, dlatego przychodzę teraz, aby dać wam 

życiodajną siłę Mojego słowa, owoc dobrego smaku. Jestem kochającym Ojcem, który daje wam chleb i 

schronienie dla waszego ciała, i dla ducha, światło, które was prowadzi, abyście mogli je przekazywać 

waszym braciom. Mój balsam uzdrawiający jest także z wami; niektórzy otrzymają go w pełni, a u innych 

ból zostanie złagodzony. Niektórzy będą zmywać swoje własne długi, ale inni, z ich przykładem, pomoże 

swoim sąsiadom w ich oczyszczaniu. 

15 Czy chcesz Mojej siły? Wypełniajcie więc Moje przykazania, miłujcie Moje Prawo, bo jesteście 

odpowiedzialni za ludzkość. Wy jesteście pouczeni, a przed wami leży droga, którą przygotował Eliasz. 

Chodzić z rozmysłem, delikatnym krokiem. 

16 Jesteście dziećmi Światłości, nie pozwólcie, aby pokusa złapała was w swoje sieci. 

17 Weź za wzór apostołów Drugiej Ery, którzy mówili do tłumów Ojca, a oni rozpoznali swego Boga i 

Pana w dziełach Jego posłańców. Tak samo Ja was zobaczę, teraz jest czas, abyście się całkowicie oddali 

głoszeniu Mojej prawdy. 

18 Odwróć się od bezużytecznych dzieł mężczyzn i rządzić ciała. Nie pozwól, aby to tobą rządziło. W 

ten sposób, po tej bitwie, zobaczę was pełnych radości i pokoju. 

19 Walczcie i pracujcie, Izraelu, badajcie i zrozumcie, że poprzez te nauki daję wam białe szaty, 

abyście szli przez świat i wypełniali swoją misję. 

20 Wielka jest droga, którą wyznaczyłem duchowi dla jego przygotowania, zadośćuczynienia i 

doskonałości. Jeśli uda wam się duchowo zjednoczyć ze mną, poczujecie się silni do walki i nauczycie się 

iść naprzód na drodze i pokonywać przeszkody, które was na niej spotykają. 
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21 Czy chcesz być zaliczony do grona Moich apostołów? Czy chcesz być zaliczony do grona Moich 

uczniów? Bądźcie więc wytrwali w waszych studiach, dopilnujcie, aby wasze wyposażenie szło w górę, 

abyście wkrótce mogli zanieść Moje Słowo waszym braciom. 

22 Duch człowieka rozwinął się, dlatego jego nauka poszła naprzód. Pozwoliłem mu poznać i odkryć 

to, czego wcześniej nie wiedział, ale nie może poświęcać się tylko pracom materialnym. Udzieliłem mu 

tego światła, aby mógł wypracować swój pokój i szczęście w życiu duchowym, które go czeka. 

23 Pośród tego świata, złożonego z różnych stworzeń, człowiek jest tą uprzywilejowaną istotą, której 

dałem część Mojego ducha i prawo do wejścia w komunię ze Mną, do posiadania Mnie w sobie, tak że - 

ponieważ czuje Mnie tak ściśle zjednoczonego z nim - w jego duchu wzrasta ufność i wiara w Moją 

Boskość. 

24 Ostatecznym celem stworzenia tego świata jest człowiek; dla jego przyjemności dodałem inne 

istoty i siły natury, aby mógł z nich korzystać dla swego zachowania i odświeżenia. Gdyby mnie kochał i 

znał od pierwszych chwil, od swego duchowego niemowlęctwa, należałby dziś do świata wielkich 

duchów, gdzie nie byłoby ani niewiedzy, ani różnic, gdzie wszyscy bylibyście równi w wiedzy i w 

doskonaleniu waszych uczuć. Ale jakże powoli człowiek ewoluuje! Ileż to wieków upłynęło od czasu, gdy 

żył na ziemi, a wciąż nie udało mu się pojąć swego duchowego zadania i swego prawdziwego 

przeznaczenia. Nie potrafił odkryć w sobie ducha, który nie umiera, bo posiada życie wieczne; nie 

wiedział, jak żyć w harmonii z nim, ani nie uznawał jego praw, a ten, pozbawiony swej wolności, nie 

rozwijał swych darów i stał w miejscu. 

25 Dziś, w obliczu wydarzeń, do których człowiek sam doprowadził, w obliczu wojny i rozlania się 

wszystkich namiętności materializmu, jest przerażony, bo ani nie rozumie, ani nie jest w stanie 

powstrzymać zła, i przerażony pyta siebie o przyczynę tego rezultatu. Człowiek bowiem zboczył ze ścieżki 

swego duchowego rozwoju i pogrąża się w otchłani bez żadnej ludzkiej mocy, która mogłaby 

powstrzymać tę przemoc. 

26 Ten świat, stworzony z tak wielką miłością, aby był tymczasowym domem Moich dzieci, zamienił 

się w dolinę niepokoju, strachu i śmierci; tylko praktyka miłości i cnoty będzie w stanie go uratować. 

Dlatego teraz zbieram wszystkie "rozproszone plemiona Izraela", aby wyposażyć jego ducha i wysłać go 

do walki, aż osiągnie zbawienie i uduchowienie rasy ludzkiej. 

27 Każdy, kto przyszedł do Mnie i usłyszał Moje słowo, należy do tego ludu tak pradawnego i 

licznego, a w miarę jak będę wam przekazywał te nauki, zrozumiecie, że wasze dary pozostawały w 

ukryciu, a właśnie teraz odradzają się, napełnione siłą, którą daje wam miłość. Wasze przeznaczenie 

zostało wyznaczone od początku czasu, abyście byli tymi, którzy czuwają nad ludzkością i przekazują jej 

przesłania, które od czasu do czasu zwracam wam uwagę. 

28 Nadejdzie czas, kiedy cała ludzkość będzie się składać z Moich uczniów, kiedy będziecie Mnie 

rozumieć i z łatwością zgłębiać Moje Słowo. Arogancki zejdzie z piedestału, aby być ze mną, a uczeni 

uznają mnie za swego Mistrza. 

29 Chcę widzieć was wszystkich na ścieżce uduchowienia, nabierających siły i hartujących się w 

próbach, abym w miarę waszego wznoszenia się mógł ujawnić wam skarb mądrości zawarty w książce, 

którą wam obecnie pokazuję. 

30 Jeśli chcecie zostać mistrzami, musicie się wyposażyć. Wyeliminować każdy ślad bałwochwalstwa 

w sobie i uczyć duchowe, czci i szczerego uwielbienia Boga opartego wyłącznie na miłości. 

31 Nawet gdyby twoja pamięć stała się ci niewierna, Moje słowo jest w twoim sumieniu, gdzie nigdy 

nie zgaśnie. Wasz duch będzie mówił i będzie fontanną mądrości, która, gdy się przeleje, przyniesie 

światło waszym braciom na waszej ścieżce ewolucji. 

32 Odpoczywajcie w Mojej obecności, bo i Ja się raduję, gdy daję wam Moje pouczenie. Studiujcie w 

książce i nauczcie się wyjaśniać wszystko to, czego nie rozumieliście. Uchwyćcie duchowe znaczenie 

nauki, którą wam teraz ujawniam. Jeśli się przygotujecie, będziecie światłem w ciemnościach, które dziś 

ogarniają ludzkość. 
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33 Zawsze oczekuję duchowej komunii z wami. Każdy, kto się oczyści i wzniesie się do Mnie, będzie 

czuł, że się ze Mną ożenił, a Ja poprowadzę jego kroki w najlepszy sposób. 

34 Wielu zastanawia się po co powróciłem na ziemię, skoro już nauczałem was w Drugiej Erze 

poprzez Moje Słowo. Zapomnieliście jednak o Moim Prawie i znalazłem was rozbitkami na morzu 

niewiedzy. Zmagałem się z tym, aby wprowadzić was na drogę pokoju i prawdy. Oferuję ci laskę, na której 

możesz się oprzeć, bo jesteś wyczerpany pielgrzymką bez przewodnika, więc przyszedłem, aby ci pomóc. 

35 Gromadzę Moich nowych apostołów, których nie będzie dwunastu, lecz sto czterdzieści cztery 

tysiące, a każdy z nich będzie miał za zadanie głoszenie Mojej Nauki; wszyscy oni będą przemawiać i będą 

jak zwiastuni niosący dobrą nowinę, że Mistrz powrócił do ludzi pod postacią Ducha Świętego. 

36 Od 1866 roku szukam wśród ludzkości nowych uczniów i przygotowuję ich, aby z poddaniem 

przestrzegali Moich przykazań i byli zwiastunami nowych apostołów, którzy mają przyjść do Mnie. 

37 Nadejdzie dzień, kiedy ludzie będą mieli wiedzę o Ludzie Bożym, i będą szukać was, aby prosić o 

światło od was; inni, aby walczyć z waszą wiedzą z ich opinii. Nie chcę, abyście, ponieważ czujecie się 

biedni i niscy, zostali zaskoczeni przez tych, którzy mówią w wybranym języku i przedstawiają wam 

teorie, które ujawniają tylko niejasności lub skąpe światło. Wy, którzy znacie prawdę tego słowa, bo 

wiecie, że jest to Moje objawienie jako Ducha Świętego - nie dajcie się zmylić. 

38 Nie chcę też, abyście się ukrywali ze strachu, ale abyście stanęli twarzą w twarz z tymi, którzy 

proszą was o pomoc. Dla wszystkich będziecie mieli słowa miłości, które ich budzą i poruszają, i 

sprawiają, że czują Moją obecność. W ten sposób zostaniesz rozpoznany. 

39 Eliasz jest blisko was i wypełnia wielkie zadanie, które mu powierzyłem, a które polega na 

inspirowaniu was do odnowy, abyście mogli powstać w poszukiwaniu pokoju, poprawy i duchowej 

doskonałości. 

40 Wkrótce odpoczniesz od swojej pracy. To wielkie dzieło będzie realizowane z pomocą wielu 

duchów, z których każdemu przydzieliłem konkretne zadanie. 

41 Wy, którzy idziecie za Mną, jesteście Moją armią, a Ja jestem waszym Ojcem, który uczynił swoją 

misję odkupienia swoich dzieci. Idę przed tobą, aby cię prowadzić. czy chcesz iść za Mną? - Twoje serce 

mówi "tak", a ja przyjmuję twoją tęsknotę. Widzicie, nie wymagam od was więcej niż to, co możecie 

zrobić, ale mówię wam, że jeśli wiecie, jak używać waszych darów i jeśli kochacie Mnie w prawdzie, 

będziecie musieli się z nimi bardzo zmagać. 

42 Prawo duchowe jest przed ludzkim, dlatego musicie oddać mi swoją daninę przed daniną świata. 

Oto Natura, z jej polami i górami, morzami, lasami i pustyniami; ona, w całości, w każdej chwili, składa 

ofiarę Stwórcy, który ją powołał do istnienia i podtrzymuje. Wszyscy manifestują swój dług wdzięczności 

wobec Mnie, dając o Mnie świadectwo. Dlaczego nie oddajecie mi godnej czci? Dlaczego prosicie o Moją 

Obecność tylko po to, aby zwątpić we Mnie? 

43 Wyposażcie się tak, abyście mogli zgłębić swoją duchową naturę i zrozumieć Moje Słowo. 

Penetrujcie Moją Naukę, badajcie, pozwalam wam na to, przesłuchujcie Mnie, ale przychodźcie do Mnie. 

Poddajcie się Mi z taką ufnością, jaką macie, gdy jesteście dziećmi i wszędzie podążacie za swoimi 

rodzicami; kochajcie i ufajcie również waszemu Ojcu Niebieskiemu. 

44 Nie chcę, abyś wylewał łzy lub sprawiał mi ból. Wiele płakaliście i często przechodziliście przez 

pustynie (życia). Nie pozostawiajcie swoim dzieciom tego ziarna smutku, które nosicie w sobie. Niech te 

istoty zobaczą życie w sprawiedliwości, w pracy i w wypełnianiu Mojego Prawa, aby mogły zobaczyć, jak 

kwitnie pokój i dobrobyt. 

45 Dlaczego dziwicie się, ludzie, cudowi, który wam ukazuję w tym czasie, gdy daję się poznać za 

pomocą ludzkiego umysłu? Większe dzieła dokonałem w minionych czasach, a wy im uwierzyliście. 

46 Wiem, że przyczyną waszego zdziwienia jest to, że oddaliliście się od duchowych nauk, ponieważ 

przez długi czas wierzyliście tylko w to co widzicie, w to czego dotykacie i w to co udowadniacie za 

pomocą waszej nauki. 
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47 W pierwszej erze, kiedy Izrael czytał Pismo Święte, rozważał Zakon i modlił się w oczekiwaniu na 

obiecanego Mesjasza, jego życie było pełne znaków i duchowych manifestacji, jego serce było wrażliwe 

na przesłania, które Pan mu wysyłał, a on wierzył w to wszystko, ponieważ miał wiarę. 

48 Nie myślcie jednak, że wszystkie dzieci tego ludu rozumiały, jak odbierać Boskie przesłania. Nay, 

bogaty skąpiec nic nie czuł, nie widział, ani nie słyszał, nawet jak kapłani, którzy, choć mieli księgę 

proroctwa otwarte przed ich oczami, nie postrzegane nawet duchowe życie ponad mężczyznami, dla 

ślepy i wyniosły w miejscu, które zajmowali, nie mogli usłyszeć wezwania Pana, który był już zbliża. 

49 Kim więc byli ci, którzy modlili się w nocy w Judei, czuwając i przyjmując w swoich sercach 

światło, które rozpala nadzieję? Kim byli ci, którzy mieli prorocze sny i byli w stanie przewidzieć z ich serc, 

dając duchową interpretację Pisma? - Byli to pokorni, ubodzy, niewolnicy, chorzy, ci, którzy łaknęli 

światła, ci, którzy pragnęli sprawiedliwości, ci, którzy potrzebowali miłości. 

50 Byli to ludzie z ludu, mężczyźni i kobiety o prostym sercu, ci, którzy przez wieki oczekiwali na 

swojego Zbawiciela. 

51 W nocy, kiedy Jezus narodził się w tym życiu, to serca biednych pasterzy z Betlejem zadrżały na 

widok duchowego posłańca Pana, który dał im znać, że przyszedł ich długo oczekiwany Zbawiciel. 

52 W tej uroczystej godzinie bogaci, panowie i możni spali. 

53 Również w tym czasie wielcy, panowie, bogaci, uczeni i teologowie spali głęboko, podczas gdy 

Mój promień zstępował do ludzi, aby po raz pierwszy przynieść im Moje przesłanie. 

54 Jak mało kto mnie oczekiwał i jak mało kto wierzył w moją obecność! 

55 Lecz ci, którzy przyszli do Mnie, to mężczyźni i kobiety prostego serca, mało rozumni, z których 

niewierzący drwią, bo wierzą w nadprzyrodzone zjawiska i mówią o dziwnych doktrynach. 

56 Nie osądzaj źle tych, których brak przygotowania sprawia, że popełniają błąd, ponieważ 

zachowują oni przynajmniej intuicję duchową, która jest dowodem skrytego pragnienia zjednoczenia z 

Ojcem, zbliżenia się do świata światła, otrzymania od Niego słowa miłości. 

57 Ci biedni, których nie oślepił fałszywy blask świata, to ci, którzy mają intuicję, ci, którzy 

przewidują, ci, którzy śnią, ci, którzy świadczą o tym, co duchowe, a ja ich szukałem, aby otworzyć przed 

ich oczami księgę mądrości i w ten sposób obficie zaspokoić ich pragnienie wiedzy i prawdy. 

58 W nagrodę za ich nadzieję i wiarę uczyniłem dla nich odczuwalną Moją obecność i bliskość świata 

duchowego. 

59 Mówiłem im także o ich darach, o ich zadaniu, o wartości Mojej Nauki, aby usunęli ze swoich serc 

to wszystko, co nie należy do tego dzieła, i aby ich świadectwo dotarło do serc ich braci głośno i pełne 

światła. 

60 Powstań, Izraelu, i wejdź na górę duchową, bo Ja jestem teraz twoim pomocnikiem. W tym czasie 

wszyscy będziecie mi pomagać z krzyżem, który niosę na ramionach z miłości do ludzkości. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 16  
1 Pokój umysłu i serca niech będzie we wszystkich, którzy się wzajemnie miłują! - W tym dniu łaski 

otrzymujecie natchnienie Mistrza, które jest wchłaniane przez mózg tych stworzeń przygotowanych i 

przeznaczonych przeze Mnie do przekazywania Mojego boskiego przesłania ludzkości. 

2 Przyjmijcie dziś, o wielkie rzesze, Moją duchową pieszczotę; przyjmuję was i napełniam was łaską. 

3 Słuchajcie, uczniowie: Bądźcie świadomi, że atom Mojej Istoty objawia się wśród was. Uczy was 

wibracja Boskiej Mocy. Emanacja Jego uniwersalnej Istoty oświeca was. Nigdy nie było czasu, kiedy nie 

było manifestacji Boga. We wszystkich czasach, we wszystkich epokach, była, jest i będzie ta Boska 

wibracja. W ciągu wieków Ojciec nie przestał obdarzać was dobrodziejstwami swojej miłości, bo w Jego 

Duchu, jak w Stworzeniu, wszystko wibruje, wszystko jest aktywnością i życiem. A wydarzenia tego świata 

są echem i odbiciem życia duchowego. 

4 Na przestrzeni wieków Bóg nie opuścił ludzkości, bo jedno od drugiego nie może być oddzielone. 

Dzisiaj wolą Ojca jest duchowe zjednoczenie się z człowiekiem w sposób, który widzicie i słyszycie, 

ponieważ nadszedł czas, kiedy powinniście przygotować się na przyjęcie mnie z ducha do ducha. 

5 Ale nie posiadacie jeszcze duchowej wrażliwości i dlatego nie odbieracie boskiej inspiracji z 

jasnością. 

6 Zanim Ojciec objawił się ludzkości w Jezusie, wysyłał wam swoje objawienia za pomocą 

materialnych form i wydarzeń. Pod imieniem Chrystusa poznaliście Tego, który objawił miłość Boga 

wśród ludzi, ale kiedy przyszedł na ziemię, objawił się już jako Ojciec, dlatego nie wolno wam mówić, że 

Chrystus narodził się na świecie - to Jezus się narodził, ciało, w którym zamieszkał Chrystus. 

7 Pomyślcie, a w końcu mnie zrozumiecie i uznacie, że Chrystus był przed Jezusem, bo Chrystus jest 

miłością Boga. 

8 Gdy to zostanie wyjaśnione, nie dajcie się zwieść, przestańcie tonąć w mętnych wodach 

starożytnych i błędnych interpretacji, które posiadacie poprzez tradycję. Jesteście okryci zasłonami 

niewiedzy, które Ja zrywam przez światło Mojego Słowa, aby weszła w was mądrość. 

9 Dlatego nie zapominajcie, że Chrystus jest miłością Boga, to dlatego, kiedy objawił się przez 

Jezusa, byliście przerażeni i zdezorientowani, a nawet w obliczu jego cudów nie wierzyliście mu, bo jego 

moc jest zbyt nieskończona dla waszych ograniczonych umysłów, aby pojąć. 

Tak więc dochodzi do tego, że jedni się Mnie wypierają, inni są w zamieszaniu, a jeszcze inni badają i 

dociekają Mnie według swego sposobu myślenia i zdolności pojmowania. Jest niewielu, bardzo niewielu, 

którzy są w stanie zrozumieć Chrystusa. Mówię wam to, bo mało miłości znajduję w sercach, bo nie 

miłujecie się wzajemnie, nawet między braćmi. 

10 Kochaj bliźniego swego jak własne dziecko, wtedy zaczniesz rozumieć Jezusa, będziesz Go kochać, 

będziesz Go czuć, będziesz musiał odzwierciedlać Chrystusa w swoich dziełach. Wasz duch jednak zna 

mnie trochę bardziej; dlatego zdarza się, że niektórzy z was szukają Mesjasza, inni Boga 

Wszechmogącego, aby On dał wam promień światła i nadziei, który ukoi wasze bóle i ożywi wasze 

pragnienie zbliżenia się do Niego. To dlatego, że wasz duch, poprzez sumienie, posiada pamięć o swoim 

Stwórcy, o Chrystusie, który nigdy nie przestał szukać i kochać was, o ludzie, bo mówię wam jeszcze raz, 

że duchowe przejawy nie przestały istnieć, ani nigdy nie przestaną być. 

11 Oświeceni z minionych czasów zawsze widzieli blask światła, zawsze słyszeli Moje Słowo. Prorocy, 

natchnieni, prekursorzy, założyciele doktryn o wysokiej duchowości zeznawali, że słyszeli głosy, które 

zdawały się pochodzić z chmur, z gór, z wiatru lub z jakiegoś miejsca, którego nie potrafili określić; że 

słyszeli głos Boży, jakby pochodził z języków ognia i tajemniczego echa. Wielu słyszało, widziało i czuło za 

pomocą zmysłów, inni za pomocą duchowych cech; to samo dzieje się w tym czasie. 

12 Zaprawdę powiadam wam: Ci, którzy otrzymywali Moje przesłania swoimi zmysłami fizycznymi, 

interpretowali Boskie natchnienia duchowo, a czynili to zgodnie ze swoim fizycznym i duchowym 

wyposażeniem, zgodnie z czasem, w którym znajdowali się na świecie, tak jak to się dzieje obecnie z 

ludzkimi narzędziami, które nazywacie nosicielami głosu lub "nosicielami darów". Ale muszę wam 
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powiedzieć, że w przeszłości, tak jak i obecnie, dodawali oni do czystości Boskich objawień swoje własne 

idee lub te, które panowały w ich środowisku i świadomie lub nieświadomie zmieniali czystość i 

nieograniczoną istotę prawdy, która w prawdzie jest miłością w jej najwyższych objawieniach. 

13 Duchowe wibracje i natchnienia były w nich, i zarówno "pierwsi" jak i "ostatni" dawali i będą 

dawać świadectwo tej inspiracji, która docierała do ich duchów, prawie zawsze nie wiedząc jak, w taki 

sam sposób, jak to się dzieje z wieloma dzisiaj i jak to się stanie z jeszcze większą liczbą jutro. 

14 Słowa, interpretacje i sposób działania są zależne od ludzi i czasów, w których żyją, ale przede 

wszystkim jest to najwyższa prawda. 

15 Z powodu braku duchowego przygotowania konieczne jest dla was, żeby Boskie natchnienie 

zmaterializowało się i obudziło was z waszego duchowego snu. Zaawansowane duchy nie potrzebowały 

tej formy objawienia. 

16 Wszystko, co duchowe we wszechświecie jest źródłem światła, widzialnego lub niewidzialnego dla 

ciebie, a to światło jest siłą, jest mocą, jest inspiracją. Z idei, słów i dzieł również wypływa światło, 

stosownie do czystości i majestatu, jaki posiadają. Im wyższa idea czy dzieło, tym delikatniejsza i bardziej 

wyrafinowana jest jego wibracja i emanująca z niego inspiracja, choć niewolnikom materializmu trudniej 

to dostrzec. Mimo to jednak wpływ, jaki te wysokie myśli i uczynki wywierają na ducha, jest wielki. 

17 Materializacja jest przeciwnikiem uduchowienia, ale zrozumcie, że odnoszę się do tego rodzaju 

materializacji, która prowadzi was do aberracji, wad, degeneracji i niecnych pasji. 

18 Nawet jeśli większość ludzkości będzie wątpić w prawdziwość Mojego głoszenia ludziom, to 

naprawdę, mówię wam jeszcze raz, to głoszenie odbywa się w duchach wcielonych i wcielonych bez 

przerwy, od pierwszej chwili ich stworzenia. 

19 Jeśli udało się wam przekazać wasze wiadomości na odległość przy pomocy waszej bystrości i 

nauki, która jest jedną z wielu zdolności umysłowych, jakie posiadacie, to jak moglibyście przypuszczać, 

że Bóg nie może przekazać wiadomości człowiekowi za pomocą wrażliwego i inteligentnego ludzkiego 

"aparatu"? 

20 Jest to bowiem ciało ludzkie: aparat wyposażony w tak wielką doskonałość, jakiej człowiek nie 

będzie w stanie nadać swoim najbardziej skomplikowanym i największym dziełom naukowym. Słuchajcie 

dobrze słowa Mojego: mówię o materii człowieka, a nie o jego duchu; bo duch, choć nie może osiągnąć 

mocy swego Ojca, będzie mógł bez wątpienia dokonać większych dzieł niż te, które jest w stanie 

wytworzyć jego ograniczone ciało ludzkie. 

21 Jeśli wasza ograniczona inteligencja była w stanie osiągnąć wiedzę i dokonała wynalazków, które 

uważacie za cudowne - czego nie dokonacie swoimi umysłami i do jakich dzieł nie będzie zdolny wasz 

Pan? 

22 Słabe pojęcie o swoim Bogu ma ten, kto uważa Go za mniejszego od człowieka. 

23 Dlaczego dziwicie się, że Bóg wysyła wam swoje światło, które jest mądrością i świeci nad wami 

wszystkimi, i że stworzył formę komunikacji dla swoich dzieci? Dlaczego uważacie, że coś jest niemożliwe 

dla waszego Boga, skoro sami mówicie, że On wie wszystko i jest w stanie zrobić wszystko? Jeśli wierzycie 

w takie rzeczy o Mnie, dlaczego tak lekko zaprzeczacie sami sobie? Czy prosisz mnie, abym posyłał Jezusa 

za każdym razem, kiedy chcę do ciebie mówić, abyś mógł Go przybić do drewna? 

24 Zaprawdę, powiadam wam, wy nie wiecie, jak Ja mam się w was czuć. 

25 Aby ci dogodzić, mówię do ciebie: Jeśli nie chcecie, abym używał grzesznych ciał, aby dać wam 

moją miłość, pokażcie mi sprawiedliwego, czystego, pokażcie mi kogoś spośród was, kto umie kochać, a 

zapewniam was, że użyję go. Zrozum, że Ja posługuję się grzesznikami, aby doprowadzić do tego, że 

grzesznicy staną się grzesznikami, bo nie przychodzę zbawić sprawiedliwych; oni już są w Królestwie 

Światłości. 

26 To prawda, że jesteście grzesznikami, ale Bóg nie gardzi ani nie zapomina o nikim, choć wy 

myślicie, że jest inaczej. Dlaczego staliście się tak ślepi i osądzacie wszystko na podstawie chwili waszego 

materialnego życia? To wy gardzicie sobą i zapominacie o sobie, dlatego czujecie się słabi i zmęczeni. 
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27 Czy myślisz, że zapominam o Moich bardzo umiłowanych stworzeniach, nawet gdy są 

nieposłuszne, gdy Mnie potrzebują i ciągle wołają? 

28 Grzeszycie dużo i łamiecie prawa i często o mnie zapominacie, ale nieskończenie większa od 

wszystkich wykroczeń waszego istnienia jest miłość Ojca Niebieskiego do wszystkich Jego dzieci. 

29 Powinienem jednak dalej mówić wam o Moim objawieniu, żebyście mogli uwolnić się od 

wszystkich waszych wątpliwości. Wielu z was potwierdza to, co powiedzieli wam Moi oświeceni, na 

przykład, że Bóg przemówił do nich przez obłoki, ogień, wodę, wiatr; ale ja was pytam: Co wydaje ci się 

bardziej poprawne, przemawianie do człowieka przez te elementy czy przez niego samego? 

30 Gdzie jest twoje logiczne myślenie, jeśli nie pomaga ci ono w zrozumieniu najprostszych nauk? 

31. mężczyźni i kobiety świata, wy, którzy w swoich naukach zapomnieliście o jedynej rzeczy, która 

może uczynić was mądrymi i szczęśliwymi: zapomnieliście o Miłości, która wszystko inspiruje, o Miłości, 

która wszystko może uczynić i wszystko przemienia! Żyjesz w samym środku 

ból i ciemność, bo skoro nie praktykujecie miłości, której was uczę, to sami powodujecie swoje cierpienia 

fizyczne i duchowe. 

32 Aby odkryć i zrozumieć Moje przesłania, musicie być najpierw mili i łagodni z serca, cnoty, które 

są obecne w każdym duchu od chwili jego stworzenia; ale aby umieć odczuwać prawdziwe, wysokie 

uczucie miłości, musicie uduchowić się przez pielęgnowanie waszych dobrych uczuć; ale wy pragnęliście 

w życiu wszystkiego oprócz miłości duchowej. 

33 W każdej chwili emanują z was myśli lub duchowe wibracje, lecz w większości przypadków 

promieniujecie egoizmem, nienawiścią, przemocą, próżnością i niecnymi namiętnościami. Ranisz i 

czujesz, kiedy jesteś ranny, ale nie kochasz, a więc nie czujesz, kiedy jesteś kochany, a swoimi 

chorobliwymi myślami coraz bardziej nasycasz środowisko, w którym żyjesz, bólem i wypełniasz swoją 

egzystencję dyskomfortem. Ale ja wam mówię: nasyćcie wszystko pokojem, harmonią, miłością, a 

będziecie szczęśliwi. 

34 Miłość zawsze istniała w duchu Stwórcy, dlatego musicie zrozumieć, że wszystkie duchy również 

zostały nią obdarzone. 

35 Dziś, pomimo postępu waszej cywilizacji, coraz bardziej oddalacie się od materialnej natury, jak i 

od duchowej, od czystej, od tego, co Boskie. Dlatego z każdym etapem waszego życia popadacie w coraz 

większą słabość, w coraz większe cierpienie, pomimo waszego pragnienia, by stawać się silniejszymi i 

szczęśliwszymi z każdym dniem, który spędzacie na Ziemi. Ale teraz zrobicie krok naprzód w wypełnianiu 

Mojego Prawa, o mieszkańcy ziemi! 

36 Mistrz, który przemawiał do was przez cały czas, teraz przychodzi, by wyjaśnić wam swoją Naukę 

poprzez te nauki, objawiając się w słowie, w intuicji i natchnieniu, i w ten sposób budząc waszego ducha 

do światła nadchodzących czasów. Wtedy będziecie mieli Boskie natchnienie w różnych formach, coraz 

bardziej zdumiewające dla was, coraz wyższe i doskonalsze. 

37 Dziś przyszedłem przypomnieć wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak nauczał was Jezus. 

Przypominam wam o Jezusie, gdyż w Nim było Wcielenie Uniwersalnej Miłości. 

38 W czasach Mojżesza, ludzie otrzymali prawo sprawiedliwości, które brzmiało: "Oko za oko i ząb za 

ząb". Prawo to, które dziś wydaje się wam podłe i mściwe, było jednak sprawiedliwe dla ludzi tamtych 

czasów. 

39 Później, gdy stałem się człowiekiem w Jezusie, słyszeliście, jak mówiłem i tak zostało to zapisane, 

że "łokciem, którym mierzysz, mierzy się ciebie". Niektórzy pytali, czy w tym słowie jest miłość, 

miłosierdzie i przebaczenie, które głosił Jezus. 

40 Nadszedł czas, bym Ja sam wyjaśnił wam powód Prawa Pierwszej Ery i powód tego powiedzenia 

Jezusa, ponieważ wiele z Moich nauk musiałem wam dawać stopniowo przez wieki. 

41 Na początku, kiedy struny ludzkiego serca były jeszcze nieczułe na uczucie przebaczenia, a miłość i 

wyrozumiałość były jeszcze uśpione w jego duchu, konieczne było, aby człowiek chronił siebie i swoje 

dobra, objęte prawem, które dawało mu prawo do użycia siły w samoobronie. Jak widzicie, były to 

prymitywne nakazy i zwyczaje u ludu, który, jak wszystkie narody, miał się rozwijać. 
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42 Prawo, które zrodziło się ze słów Jezusa, później oświeciło życie ludzi i powiedziało wam: 

"Miłujcie się wzajemnie", a także ujawniło wam, że "łokciem, którym byście mierzyli, wam z kolei będą 

odmierzane", przez co Mistrz dał wam do zrozumienia, że sprawiedliwość, którą człowiek zdobył własną 

ręką, teraz stała się wyłącznym prawem Boskiej sprawiedliwości. Odtąd człowiek wiedział, że tak jak 

sądził, tak będzie sądzony przez Boga, a to, co zasiał na ziemi, będzie żniwem, które zbierze w zaświatach. 

43 Człowiek odtąd wstrzymywał swą bratobójczą rękę, złoczyńca często odstępował od swych 

niegodziwych zamiarów, a ten, kto zamierzał kraść, wiedział i czuł, że patrzy na niego spojrzenie z 

nieskończoności i że od tej chwili czeka go sąd. 

44 Minęły wieki i chociaż ludzie wiedzą nieco więcej o Boskiej sprawiedliwości, to jednak nie pojęli 

jeszcze prawdy i wiele razy błądzili, wierząc nawet, że jeśli zgrzeszyli ciężko na ziemi, to nieuchronnie 

muszą stanąć przed sądem Bożym, aby otrzymać wieczną karę. - W związku z tym pytam was: Jakie 

postanowienie pokuty i wypełnienia Mojego prawa będzie mogło powstać w tym, który od początku 

uważa się za zagubionego? Jaką nadzieję będzie miał ten, kto odchodzi z tego świata, wiedząc, że wady 

jego ducha będą trwały wiecznie? 

45 Konieczne było, abym sam przyszedł usunąć z was ciemność waszych błędnych interpretacji, 

dlatego oto jestem. 

46 Wierzyłeś, że w Jehowie rozpoznasz okrutnego, strasznego i mściwego Boga. Następnie, aby 

wyprowadzić was z błędu, Pan zesłał wam Chrystusa, Jego Boską Miłość, abyście mogli "znając Syna, znać 

Ojca"; a jednak nieświadoma ludzkość, uwikłana na nowo w swój grzech, wierzy, że widzi 

rozwścieczonego i obrażonego Jezusa, który czeka tylko na przybycie do Duchowej Doliny tych, którzy Go 

obrazili, aby im powiedzieć: "Odejdźcie ode Mnie, nie znam was"; i aby natychmiast cierpieli 

najokrutniejsze męki w wieczności. 

47 Nadszedł czas, abyście zrozumieli znaczenie Moich nauk, żebyście nie popadli w błąd. Boska 

miłość nie przeszkodzi wam przyjść do Mnie, lecz jeśli nie naprawicie swoich błędów, to nieubłagany 

sędzia waszego sumienia powie wam, że nie jesteście godni wejść do Królestwa Światłości. 

48 Ale oto macie mnie na nowo, ludzkość, w duchu, jak wam obiecałem. 

49 Oto światło Ducha prawdy, jak to oświeca i budzi tych, którzy mieszkają w ciemności. 

50 Ale tym, którzy wezmą udział w tym wiecu mówię: słuchajcie z uwagą Mojego słowa, bo ono 

otworzy wam drogi światła i oświeci was do prawdy, którą powinniście poznać. 

51 Podczas gdy w życiu musisz spłacić jakikolwiek dług wobec Boga, zapłata, danina lub ofiara, którą 

Mu składasz, tak naprawdę nie jest dla Niego, ale dla tego, kto ją składa. 

52 Jeśli ofiarujecie Mu czystość, będzie to dla waszego dobra; jeśli pokażecie Mu dzieła zasługi, będą 

one ozdobą, która podniesie waszego ducha w obecności Boga. Jeśli zgrzeszysz, a później żałować i 

naprawić swoje błędy, pokój ducha i szczęście, które mieszka w tym, kto robi dobre będzie swoją 

nagrodę. 

53 Jeśli często pozwalam wam pić ten sam kielich, który daliście waszym braciom, to dlatego, że 

tylko w ten sposób niektórzy zrozumieją zło, które wyrządzili, a przechodząc przez tę samą próbę, do 

której zmusili innych, poznają ból, który im sprawili. To oświeci ich ducha i spowoduje zrozumienie, 

pokutę, a w konsekwencji wypełnienie Mojego Prawa. 

54 Ale jeśli chcesz uniknąć przechodzenia przez cierpienie lub opróżnienia kielicha goryczy, możesz 

to zrobić spłacając swój dług przez pokutę, przez dobre uczynki, przez to wszystko, co sumienie mówi ci, 

abyś robił. W ten sposób spłacicie dług miłości, zwrócicie honor, życie, pokój, zdrowie, radość, chleb, 

które w tym czy innym czasie zrabowaliście swoim braciom. 

55 Zobacz, jak bardzo rzeczywistość Mojej sprawiedliwości różni się od tego wyobrażenia, które ty 

sobie wyrobiłeś o swoim Ojcu! 

56 Nie zapominajcie: Jeśli powiedziałem wam, że nikt z was nie zginie, to jest również pewne, że 

powiedziałem wam, iż każdy dług musi być spłacony i każdy występek wymazany z księgi życia. Do ciebie 

należy wybór drogi, którą chcesz do mnie dotrzeć. 

57 Nadal posiadasz wolną wolę. 
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58 Jeśli wolisz prawo odpłaty starych, jak ludzie z dumnych narodów nadal zrobić, zobacz ich wyniki! 

59 Jeśli chcecie, aby łokciem, którym mierzycie braci waszych, mierzono również was, nie musicie 

nawet czekać na wejście do innego życia, aby otrzymać Moją sprawiedliwość, gdyż tu (na ziemi), kiedy 

najmniej się tego spodziewacie, znajdziecie się w tej samej krytycznej sytuacji, w jakiej postawiliście 

waszych braci. Jeśli jednak chcecie, aby wyższe prawo przyszło wam z pomocą, nie tylko uwolniło was od 

bólu, którego najbardziej się obawiacie, ale także zaszczepiło w was szlachetne myśli i dobre uczucia, 

módlcie się, wzywajcie Mnie, a potem idźcie swoją drogą walki, aby stawać się coraz lepszymi, aby być 

silnymi w próbach, słowem, aby z miłością spłacać dług, jaki macie wobec Ojca i bliźnich. 

60 Wezwanie miłości, które teraz słyszycie z ust tych nosicieli głosu, jest zwiastunem wielkich 

wydarzeń dla ludzkości. Przesłania te są iskrami mądrości, które zostaną objawione ludzkości w 

przyszłości. Jest to początek przebudzenia wszystkich duchów. Jest to przygotowanie do Wieku 

Uduchowienia, czasu, w którym odkupicie się w miłości waszego Ojca Niebieskiego. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 



 

108 

Instrukcja 17  
1 Umiłowani ludzie, oto macie kolejne przesłanie Boskiego Mistrza, które pozwoli wam zrobić krok 

naprzód w zrozumieniu Moich nauk, ponieważ nie powinniście zatrzymywać się na drodze duchowego 

postępu. 

2 Nie przychodzę po to, by wzbudzać w was nawyki stagnacji czy regresji, zawsze prowadzę was 

drogą ewolucji. 

3 Moje słowo oferuje wam różnorodne pożywienie, wszystkie o wyśmienitym duchowym smaku. 

4 Mówiłeś z twoich ust: "Chwała Bogu na wysokościach", ale kiedy masz chwalili go z waszych 

dzieł? - Czciliście siebie i chwaliliście swoich bożków, ale Bóg, wasz Stwórca, kiedy? - To był Jezus, który 

uwielbił Ojca swoim życiem, i to On musi żyć po nim. 

5 Tak samo mówiliście: "Pokój na ziemi ludziom dobrej woli", a zaprawdę powiadam wam, nawet 

tym, którzy mają złą wolę, dałem pokój; ale wy, powiedzcie mi, kiedy daliście pokój? Przez wiele wieków 

powtarzaliście słowa tego Psalmu, którym lud przyjął swego Pana w Jerozolimie, i jest to jedyna rzecz, 

jaką ludzkość uczyniła od tamtego czasu: powtórzyć te słowa; bo swoimi dziełami czynią coś zupełnie 

przeciwnego. 

6 Wypowiadajcie te zdania, jeśli chcecie, ale zrozumcie, że ani te, ani żadne inne słowa nie odniosą 

żadnego skutku, dopóki nie odczujecie ich w waszych sercach; jeśli je odczujecie, okazujcie je braciom w 

dobrych uczynkach, z cichością i pokorą; wtedy odpowiem wam Moją bezgraniczną miłością i 

doprowadzę waszego ducha do radosnego drgania w niepokalanej łasce Mojego pokoju. 

7 Tak więc mówię do was dzisiaj jako Duch Święty. Czasy są inne, a więc i wyposażenie mężczyzn 

musi być inne. 

8 Porzućcie modlitwy słowne i przesądy i oddajcie się Mnie, Mistrzowi, Ojcu, który zawsze was 

przyjmie i zrozumie. 

9 Módlcie się, tak, ale z przygotowanym sercem, mówcie do mnie w duchu, jaki odczuwacie w 

danej chwili. Przychodźcie do Mnie z myślami pełnymi miłości, ale zbliżcie się; mówcie do Mnie jak 

uczniowie albo jak małe dzieci, a Ja sprawię, że odczujecie Moją mądrość i Moją miłość. 

10 Proście mnie z pokorą, ale nigdy nie proście o cuda, ani nie oczekujcie, że je otrzymacie. 

11 Cud, w waszym rozumieniu, nie istnieje; nie ma sprzeczności między tym, co boskie, a tym, co 

materialne. 

12 Przypisujecie Jezusowi wiele cudów, ale zaprawdę powiadam wam, Jego czyny były naturalnym 

skutkiem miłości, tej Boskiej mocy, której jeszcze nie umiecie używać, choć jest ona skrycie obecna w 

każdym duchu. Bo nie chciałeś poznać potęgi miłości. 

13 Co było obecne we wszystkich cudach, które Jezus dokonał, z wyjątkiem miłości? 

14 Słuchajcie, uczniowie: Aby miłość Boża mogła objawić się ludzkości, konieczna była pokora 

narzędzia, a Jezus był zawsze pokorny; dając tego przykład ludziom, powiedział wam przy pewnej okazji, 

że nie może nic uczynić bez woli Ojca Niebieskiego. Ci, którzy nie wczują się w pokorę tych słów, pomyślą, 

że Jezus był człowiekiem jak każdy inny; lecz prawdą jest, że On chciał dać wam lekcję pokory. 

15 Wiedział, że ta pokora, ta jedność z Ojcem, czyni Go wszechmocnym wobec ludzkości. 

16 O wielkie i piękne przemienienie, które daje miłość, pokorę i mądrość! 

17 Teraz już wiesz, dlaczego Jezus, chociaż powiedział, że nic nie może uczynić, chyba że jest to 

zgodne z wolą Jego Ojca, w rzeczywistości był w stanie uczynić wszystko; ponieważ był posłuszny, 

ponieważ był pokorny, ponieważ uczynił siebie sługą prawa i ludzi, i wiedział, jak kochać. 

18 Uznajcie więc, że choć sami znacie niektóre zdolności duchowej miłości, nie czujecie ich i dlatego 

nie możecie pojąć przyczyny tego wszystkiego, co nazywacie cudem lub tajemnicą, a co jest dziełem 

Boskiej miłości. 

19 Jakie nauki dał ci Jezus, które nie były z miłości? Jakiej nauki, jakich ćwiczeń lub tajemnej wiedzy 

użył, aby dać ci swoje przykłady mocy i mądrości? - Tylko błoga moc miłości, z którą można zrobić 

wszystko. 
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20 Nie ma nic sprzecznego w prawach Ojca, które są proste, bo mądry, i mądry, bo przeniknięte 

miłością. 

21 Zrozumcie Mistrza, On jest waszym podręcznikiem. 

22 Dziecko Jezus zadziwił wyznaczonych nauczycieli Prawa; kaznodzieja Jezus dał ci wielkie 

objawienia na wszystkie czasy. Zbawiciel Jezus przypieczętował swoje słowa swoim życiem, swoją 

najwyższą ofiarą na krzyżu. 

23 Teraz więc, umiłowani uczniowie, jeśli chcecie być wielcy w prawdzie i mocni w duchu, dlaczego 

nie naśladujecie Mnie w dziełach, które uczyniłem przez Jezusa? Powiedział wam: "Ja jestem Drogą, 

Prawdą i Życiem", okazując wam posłuszeństwo wobec Woli Bożej z cichością i pokorą. Jaka więc musi 

być pokora, którą mi okazujesz? 

24 Usłysz: Bóg, Najwyższa Istota, stworzył cię "na swój obraz i podobieństwo", nie w odniesieniu do 

formy materialnej, jaką posiadasz, ale w odniesieniu do zdolności, którymi obdarzony jest twój duch, 

podobnych do tych, jakimi obdarzony jest Ojciec. 

25 Jak przyjemnie było dla waszej próżności myśleć, że jesteście obrazem Stwórcy. Uważacie się za 

najbardziej rozwinięte istoty, jakie Bóg stworzył, ale jesteście w poważnym błędzie, gdy przypuszczacie, 

że wszechświat został stworzony tylko dla was. Z jaką ignorancją nazywacie siebie koroną stworzenia! 

26 Zrozumcie, że nawet ziemia nie jest stworzona tylko dla ludzi. Na niekończącej się drabinie 

boskiego stworzenia jest nieskończona liczba duchów rozwijających się w wypełnianiu boskiego prawa. 

27 Cele, które obejmują wszystko, a których wy jako ludzie, nawet gdybyście chcieli, nie moglibyście 

zrozumieć, są wielkie i doskonałe, tak jak wszystkie cele waszego Ojca, ale zaprawdę powiadam wam: nie 

jesteście ani największymi, ani najmniejszymi stworzeniami Pana. 

28 Zostaliście stworzeni i w tym momencie wasz duch wziął życie od Wszechmogącego, które miało 

w sobie tyle cech, ile było wam potrzebne do wykonania trudnego zadania w wieczności. 

29 Nawet teraz nie znacie wszystkich zdolności, które dał wam Ojciec, ale nie martwcie się, poznacie 

je później. 

30 Czy wiecie o istnieniu wielkich duchów, które zostały przeznaczone do pilnowania harmonii 

wszystkich stworzonych rzeczy, i które są stale zaangażowane w wysokie zadania, nieznane wam? - Nie, 

dlatego mówię wam jeszcze raz, że wasz duch nie jest najbardziej rozwinięty, że tylko w ograniczonym 

stopniu rozwinął cechy, którymi obdarzył was Bóg. 

31 Jednak te cechy wystarczą, by doprowadzić was szczęśliwie do najwyższego poziomu, który 

przyjdzie do was, jeśli skierujecie swoje kroki na prostą i jasną drogę, którą wskazuje wam moje prawo. 

32 Przyszedłem ci pomóc. Teraz jest czas pokuty; obudźcie się, powstańcie! 

33 Grzeszyliście, łamaliście małżeństwa, popełnialiście przestępstwa, a teraz, gdy stoicie w obliczu 

prawdy Mojego Słowa, które pokazuje wam wasze winy, przebaczacie swoje przewinienia i wierzycie, że 

wasz Pan jest niesprawiedliwy, gdy mówi do was o próbach i zadośćuczynieniu. 

34 Owinęliście się w ciemność złości i ignorancji, nie pozwalając waszemu duchowi ujrzeć świtu 

Trzeciej Ery, a gdy przychodzę, by zmusić was do powstania ze światłem Mojego Słowa, byście ujrzeli 

blask nowego świtu, nie chcecie obudzić się z waszego duchowego snu i czasami powstajecie niechętnie. 

Wielu jest takich, którzy wolą spać w swojej niewiedzy, nie chcąc obudzić się do najwyższej prawdy. Wolą 

dolinę łez, chorób i głodu; chcą, by trwał długi okres wieków, podczas którego wady i cierpienia były ich 

jedyną "zachętą". Wolą to wszystko od miłosnego wezwania, które Moja Miłość kieruje do nich przez 

sumienie. 

35 Słuchacie mnie tak, jakbym był bardzo daleko od was, leniwie otwieracie oczy. Ale skoro nie 

rozumiesz znaczenia boskiego 

Jeśli nie możecie pojąć Mojego przesłania, ponieważ wasz intelekt jest przesiąknięty materializmem, 

wolicie żyć w złu. W tym momencie zapominacie o mnie, odwracacie się ode mnie, chcecie tylko trwać w 

cierpiętniczej apatii. Ale ja wam mówię: Jeśli chcecie żyć w tej otchłani materializacji i ignorancji, jeśli 

chcecie tylko cieszyć się błahymi przyjemnościami i niecnymi namiętnościami, przynajmniej nie 

obwiniajcie Boga za swój ból. 
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36 Jeśli nie masz wielkości, aby kochać bliźniego jak Ojciec cię kocha, przynajmniej mieć odwagę i 

uległość do ponoszenia konsekwencji swoich błędów. Jeśli wolicie wasz fałszywy pokój i wasze 

bratobójcze wojny, nie mówcie, że tego chce Bóg, ani nie wołajcie do Ojca o Jego miłosierdzie, gdy 

czujecie się zdominowani przez waszych wrogów, aby przyszedł i dał wam zwycięstwo, co tylko schlebia 

waszej próżności i sprzyja waszemu zepsuciu, które nie może być wam dane według Mojego Prawa. 

37 Gdy ludzie zapominają o mnie wśród śmiechu, przyjemności i próżności, a nawet zapierają się 

mnie, dlaczego rozpaczają i drżą, gdy zbierają żniwo łez, które dręczy ich umysły i ciała? Wtedy oni 

bluźnią, mówiąc, że nie ma Boga. 

38 Człowiek jest wystarczająco odważny, aby grzeszyć, zdecydowany zejść z drogi Mojego Prawa, ale 

zapewniam was, że jest niezwykle tchórzliwy, gdy chodzi o pokutę i spłatę swoich długów. Mimo to 

umacniam was w waszym tchórzostwie, chronię was w waszych słabościach, budzę was z głębokiego snu, 

osuszam wasze łzy i daję wam nowe możliwości, abyście mogli odzyskać utracone światło i odnaleźć 

zapomnianą drogę Mojego Prawa. 

39 Przychodzę, aby przynieść wam, jak w Drugiej Erze, chleb i wino życia, zarówno dla ducha, jak i dla 

ciała, abyście mogli żyć w harmonii z tym wszystkim, co zostało stworzone przez waszego Ojca. 

40 Na Moich drogach kwitną cnoty, ale na twoich są ciernie, rozpadliny i gorycz. 

41 Ten, kto mówi, że drogi Pańskie są pełne cierni, nie wie, co mówi, bo Ja nie stworzyłem bólu dla 

żadnego z Moich dzieci, lecz ci, którzy zboczyli z drogi światła i pokoju, będą musieli ponieść 

konsekwencje swoich win, gdy na nią powrócą. 

42 Dlaczego wypiliście kielich cierpienia? Dlaczego zapomnieliście o przykazaniu Pana, jak również o 

misji, którą wam powierzyłem? - Ponieważ zastąpiliście Moje Prawo swoim, i oto macie rezultaty waszej 

próżnej mądrości: gorzkie cierpienia, wojny, fanatyzm, rozczarowania i kłamstwa, które was duszą i 

napełniają was rozpaczą. A najbardziej bolesną rzeczą dla zmaterializowanego człowieka, dla tego, który 

podporządkowuje wszystko swoim kalkulacjom i prawom materialnym tego świata, jest to, że po tym 

życiu będzie on nadal nosił przy sobie ciężar swoich błędów i skłonności. Wtedy cierpienie waszego ducha 

będzie bardzo wielkie. 

43 Otrząśnij się tutaj z ciężaru grzechu, wypełnij Moje Prawo i przyjdź wkrótce. Proście o 

przebaczenie wszystkim, których skrzywdziliście, a resztę zostawcie Mnie; bo krótki będzie wasz czas na 

miłość, jeśli naprawdę się na to zdecydujecie. 

44 Powtarzam jeszcze raz, że nie postawiłem na waszej drodze cierni ani bólu. Przez Jezusa 

nauczyłam was odkładać na bok wszystkie słabości, aby ukazać wam Moją miłość i moc, która w niej 

mieszka, aby nauczyć was prawdziwej radości, która mieszka w prawdziwie pokornym duchu. A wraz z 

Moim odejściem i Moją obietnicą na te czasy, zostawiłem wam pokój, światło nadziei i tęsknotę za Moim 

powrotem. Ale wy nie chcieliście tego tak rozumieć i nadal mnie krzyżowaliście, abym ja nadal wam 

przebaczał. Musicie jednak zrozumieć, że Moje przebaczenie nie oszczędza wam konsekwencji waszych 

przewinień, bo one są wasze, a nie Moje. Moje przebaczenie dodaje wam otuchy, pociesza was, bo w 

końcu przyjdziecie do Mnie i przyjmę was z wieczną miłością, ale dopóki nie szukacie Mnie na drogach 

dobra, miłości i pokoju - wiecie to teraz i nie wolno wam o tym zapomnieć: Zło, które czynisz lub 

zamierzasz czynić, otrzymasz z powrotem z procentem składanym. 

45 Zbieracie teraz nasiona waszego materializmu, i nawet jeśli chcecie, abym zatwierdził wasze 

dzieła, mylicie się, ponieważ Ja jestem niezmienny w Moim Prawie; nie postępuję tak, jak wy chcecie, bo 

wtedy nie byłbym już "Drogą, Prawdą i Życiem". 

46 Przychodzę, aby obalić wasze błędne prawa, aby rządziły wami tylko te, które są ukształtowane 

przez Moje przykazania i zgodne z Moją Mądrością. Moje prawa są naznaczone miłością, a ponieważ 

pochodzą z Mojej Boskości, są niezmienne i wieczne, podczas gdy wasze są przemijające, a czasami 

okrutne i samolubne. 

47 Prawo Ojca jest z miłości, z dobroci, jest jak balsam, który daje pocieszenie i podnosi grzesznika 

tak, że może on znieść zadośćuczynienie za swoje przewinienia. Prawo miłości Ojca daje zawsze 

wspaniałomyślną możliwość odnowy moralnej temu, kto wykracza, podczas gdy wasze prawa, 
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przeciwnie, upokarzają i karcą tego, kto wykracza, a często niewinnego i słabego. W waszym 

sądownictwie jest surowość, zemsta i brak miłosierdzia. Prawo Chrystusa jest z miłości perswazji, 

nieskończonej sprawiedliwości i najwyższej prostoty. Sami jesteście swoimi sędziami, ja natomiast jestem 

waszym niestrudzonym obrońcą; ale musicie wiedzieć, że są dwie drogi zapłaty za wasze krzywdy: jedna z 

miłością, a druga z bólem. 

48 Wybierzcie sami, nadal ciesząc się darem wolnej woli. 

49 Czy nie chcecie więcej cierpieć, ludzie? Potem kochajcie, czyńcie dobro na waszych drogach, 

odbudowujcie wasze życie. - Czy chcesz być wspaniały i szczęśliwy? Więc kochaj dużo, kochaj zawsze. - 

Czy chcesz płakać, czy chcesz, aby gorzkie cierpienie cię dotknąć, czy chcesz wojny i spustoszenia? Potem 

żyjcie dalej tak, jak żyjecie, pozwalając, aby egoizm, obłuda, próżność, bałwochwalstwo i materializm 

nadal przejmowały kontrolę nad waszym życiem. 

50 Bardzo wyraźnie widzicie chaos wśród ludzi, bo nadal tworzycie prawo według własnego uznania. 

51 Pragnę, aby uczniowie i nowicjusze w Moich naukach mieli szlachetność w sercach i czystość w 

umysłach, bo tylko wtedy będą mogli uczyć się ode Mnie, a później nauczać ludzkość. 

52 Teraz nie przychodzę, aby wskrzeszać - w odniesieniu do ciała - umarłych, jak to uczyniłem z 

Łazarzem w Drugiej Erze; dziś Moje światło przychodzi, aby wskrzeszać duchy, które do Mnie należą. I ci 

powstaną do życia wiecznego przez prawdę Mojego Słowa, bo duch wasz jest Łazarzem, którego obecnie 

nosicie w swoim jestestwie, a którego Ja wskrzeszę z martwych i uzdrowię. 

53 Teraz widzicie, że Boska sprawiedliwość polega na miłości, a nie na karaniu, jak wasza. Co by się z 

wami stało, gdybym zastosował wasze własne prawa, aby osądzić was przede mną, przed którym nie 

obowiązuje żaden wygląd zewnętrzny ani fałszywe argumenty? Gdybym osądził was według waszej 

niegodziwości i zastosował wasze strasznie surowe prawa, co by się z wami stało? Wtedy słusznie 

prosilibyście Mnie o okazanie miłosierdzia. Ale wy nie musicie się obawiać, bo miłość Moja nigdy nie 

więdnie, nie zmienia się, nie przemija; wy natomiast z pewnością przemijacie, umieracie i rodzicie się na 

nowo, odchodzicie i przychodzicie znowu, i tak idziecie swoją pielgrzymią drogą, aż nadejdzie dzień, kiedy 

rozpoznacie swojego Ojca i poddacie się Jego Boskiemu Prawu. 

54 Wy jesteście tu tymczasowo, ale Ja jestem wieczny; wy idziecie jęcząc, bo oddalacie się od drogi, 

którą wskazuje wam Moje Prawo, podczas gdy Ja jestem niezmienny. 

55 Osuszcie łzy, przyśpieszcie przebudzenie i powstańcie. Odczujcie w sobie Moją Obecność, trzeba, 

abyście przyszli do Mnie, bo jeszcze Mnie nie poznaliście, o ludzie. 

56 Nie znacie nagrody, która przychodzi do tego, kto odczuwa prawdziwą skruchę i wraca do mnie, i 

nie wiecie, że nie trzeba czekać aż do waszego wejścia do świata duchowego, aby otrzymać nagrodę, 

którą daje wam miłość Boża. 

57 Było konieczne, abym przemówił do was w ten sposób, ponieważ ludzie stali się zdezorientowani 

przez wiedzę, którą zdobyli z książek, które studiowali; nie chcieli słyszeć głosu sumienia, głosu wiedzy 

duchowej, która zachęca ich do podążania za Boskim światłem, z którego wypływa wszelka mądrość. 

58 Mówię wam: pożyteczne studium jest dobre, i nauka jest dobra, ale przede wszystkim miłość. 

Miłość da wam impuls do tego, aby wasza nauka była godna szacunku i aby ją powiększać, bo musicie 

zrozumieć, że cała wasza wiedza jest tylko przesłaniem, które daje wam Moja miłość. 

59 Zapytajcie swoich uczonych, a jeśli są szczerzy, powiedzą wam, że prosili Boga o natchnienie. I 

dałbym im więcej natchnień, gdyby prosili Mnie o nie z większą miłością do swoich braci, a z mniejszą 

próżnością dla siebie. 

60 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zgromadziliście z prawdziwej wiedzy, pochodzi ode 

mnie; wszystko, co mają z czystego i wysokiego, wykorzystam na waszą korzyść w tym czasie, bo po to 

wam to dałem. Lecz musicie uważać, o ludy ziemi, ponieważ jeśli nadal będziecie wykorzystywać Moje 

Boskie nauki do kwestionowania sił natury, jeśli nadal będziecie wykorzystywać niewielką wiedzę, którą 

posiadacie, do czynienia zła, otrzymacie bolesną i ściśle prawną odpowiedź, gdy najmniej będziecie się 

tego spodziewać. Rzucacie wyzwanie powietrzu, ogniowi, ziemi, wodzie i wszystkim siłom i już wiecie, 

jakie będą wasze żniwa, jeśli nie skorygujecie na czas swoich działań, aby móc utrzymać w ryzach siły 
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natury rozpętane przez wasze bezsensowne działania. Zwracam waszą uwagę na to, że wkrótce 

wypełnicie miarę, na jaką Moja sprawiedliwość pozwala waszej wolnej woli; za bardzo stawiacie 

wyzwanie naturze. A ponieważ jesteście tymi małymi, którzy czują się wspaniale, to Słowo przychodzi, 

aby was ostrzec przed niebezpieczeństwem, w jakim się znajdujecie. 

61 A Słowo mówi do was: Dzieci moje, uczyńcie serca wasze miłymi, miłując braci waszych; miłujcie 

wszystkie rzeczy stworzone. Szukajcie pojednania i pokoju między wszystkimi. Jeśli nie chcecie, żeby 

ziemskie wstrząsy zniszczyły was, do czego sami się przyczyniacie, opamiętajcie się w porę, o kochane 

dzieci, uspokójcie je (siły natury) swoją miłością, przemieńcie je w pokój. O ludzie, gdybyście Mnie 

posłuchali, ileż trudów byście sobie oszczędzili, a Ja już bym przemienił wasz świat bez potrzeby, abyście 

cierpieli! Dałbym wam smak nagrody w tym życiu, dałbym wam spokój i ciszę. Spróbujcie tego, Moje 

dzieci. Dlatego w tym czasie posłałem do was Moje Słowo, aby was wybawić z otchłani. 

62 Wam, którzy Mnie słuchacie, mówię, abyście zachowali w pamięci to, co was dotyczy, a resztę 

przekazali swoim braciom. Co jest dla jednego, jest dla wszystkich, dlatego żadnej z Moich owiec nie 

zabraknie duchowego pokarmu. 

63 Chcę, abyście byli zjednoczeni, abym mógł nagrodzić waszą jedność, wylewając na wszystkich 

Moje dobrodziejstwa i Moją łaskę. Do tej pory widziałem was tylko przez krótkie chwile, jak jednoczyliście 

się, aby ofiarować swoją adorację Mojej Boskości. Przekonajcie się, że zjednoczeni miłością jesteście w 

stanie czynić cuda. Prawdę mówiąc, mówię ci: Jest jeszcze czas, abyście pracowali nad odbudową tego, 

co zniszczyliście. 

64 Wiele jest rzeczy, które Mi uczyniliście i którymi Mnie zraniliście, lecz Ja was miłuję, a większa jest 

miłość Moja niż wasze przewinienia. 

65 Jeśli szukasz Mnie jako Sędziego, Mój Sąd jest nieubłagany; jeśli szukasz Mnie jako Mistrza, Moja 

Mądrość jest bez granic; jeśli nazywasz Mnie Ojcem, jestem najbardziej miłującą dobrocią; ale zaprawdę 

powiadam ci, jestem czymś więcej niż to wszystko, bo nie mam ani początku, ani końca. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 18  
1 Tak jak Moje nowe objawienie zostało wam zapowiedziane, tak i dzisiaj zobaczyliście jego 

realizację: Przybyłem w duchu, otoczony aniołami i duchami światła. 

2 Ci, którzy nie znają tych proroctw, wątpią w moją obecność; ale także wśród tych, którzy badali 

pisma święte, widzę tych, którzy nie wierzą w moje ogłoszenie, ponieważ ich interpretacje są prawie 

zawsze błędne. 

3 Wszyscy ci, którzy nadają materialne znaczenie proroctwom, będą musieli ponieść ten sam los, co 

naród żydowski, który w obiecanym Mesjaszu oczekiwał potężnego króla ziemi, a gdy ujrzeli Mnie 

pokornego i łagodnego, nie uwierzyli we Mnie mimo dzieł, których dokonałem na ich oczach. 

4 Ci, którzy mnie czuli, kochali mnie i szli za mną, to ci o prostych sercach, łagodnych duszach i 

czystych umysłach, którzy łaknęli i pragnęli miłości, sprawiedliwości i prawdy. 

5 Tym, którzy studiują pisma minionych czasów, mówię, że tylko dzięki uduchowieniu będą mogli 

odnaleźć w swoim życiu prawdę zawartą w tym języku. 

6 Będę wspomagał tych, którzy zgłębiają i nauczają prawdy, lecz powstrzymam każdego, z którego 

ust wychodzi zamęt na jego drodze, dopóki nie naprawi swoich błędów. 

7 Z drugiej strony, wszystkich tych, którzy sieją Moje ziarno światła z czystym sercem, interpretując 

Boskie Słowo i oświetlając Naukę, która była ukryta, poślę do krain i narodów, aby szerzyli Moją Naukę 

miłości. 

8 Prawdziwi zwiastuni będą zdrowego serca, pokornego ducha i dlatego będą umieli przyjąć Moje 

nowe poselstwo z radością i z wiarą. 

9 Błogosławieni, którzy przyjmą Mnie do swego serca i uwierzą w Moje słowo, bo zobaczą Mnie na 

obłoku niebieskim, otoczonego Moimi duchowymi zastępami, i chociaż nie wejdę w proch ziemi, jak to 

było w Drugiej Erze, będą mogli odczuć Moją duchową obecność. Wtedy połączą to nowe przesłanie z 

tym, które rozprzestrzeniło się wśród ludzkości, a które nie było kompletne, ponieważ Moje objawienia 

jako Ducha Świętego musiały być jeszcze dodane. 

10 Uczniowie, uduchawiajcie się, abyście mogli wniknąć w prawdziwe znaczenie Mojego Słowa i 

abyście, gdy spotkacie się z waszymi braćmi, którzy znają tylko Moje objawienia Drugiej Ery, mogli 

zgodzić się w swoich interpretacjach i rozpocząć duchowe zjednoczenie ludzkości. 

11 Często nauczacie błędnych idei z braku studiów i wnikania w to, co duchowe; dlatego każę wam 

poświęcić się kontemplacji Mojej nauki, abyście już nie wykonywali uczynków, które uważacie za dobre, 

ale które są niedoskonałe przed Ojcem. 

12 Uznajcie, że tymi, którzy są odpowiedzialni za to, by ludzkość jasno zrozumiała duchowe 

znaczenie Moich obecnych i przeszłych nauk, jesteście wy wszyscy, którzy odczuwacie w swoim duchu 

głód wiedzy, którzy weszliście na ścieżki studiów, kontemplacji i poszukiwań. O tych, którzy żyją tylko 

obrzędami, ceremoniami i kultami materialnymi, nie mogę powiedzieć tego samego, oni zadowalają się 

tym, co zewnętrzne, ponieważ nie poznali jeszcze smaku owocu. 

13 Kiedy Moi uczniowie przekroczą drogi świata, rozpocznie się duchowe przebudzenie religii i sekt, 

które od dawna stały w miejscu. 

14 "Czuwajcie i módlcie się", powtarzam wam ciągle, ale nie chcę, abyście się przyzwyczaili do tej 

uprzejmej rady, ale abyście ją rozważali i działali według niej. 

15 Mówię wam, abyście się modlili, ponieważ ci, którzy się nie modlą, oddają się zbytecznym, 

materialnym, a czasem urojeniowym myślom, które, nie zdając sobie z tego sprawy, zachęcają i żywią 

bratobójcze wojny. Ale kiedy się modlicie, wasza myśl, niczym miecz świetlny, rozrywa zasłony ciemności 

i sidła pokusy, które dziś trzymają w niewoli wiele istot; nasyca wasze otoczenie duchową siłą i 

przeciwdziała mocom zła. 

16 Nie rozpaczajcie w obliczu walki, ani nie rozpaczajcie, jeśli jeszcze nie zobaczyliście sukcesu. 

Uświadomcie sobie, że waszym zadaniem jest walczyć do końca, lecz musicie wziąć pod uwagę, że tylko 

bardzo mała część tego dzieła odnowy i uduchowienia ludzkości przypadnie wam. 
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17 Jutro opuścisz swoje stanowisko, a inni przyjdą, aby kontynuować twoją pracę. Oni podejmą 

dzieło o krok dalej i w ten sposób Moje słowo będzie się wypełniać z pokolenia na pokolenie. 

18 W końcu wszystkie gałęzie zjednoczą się z drzewem, wszystkie narody połączą się w jeden lud, a 

na ziemi zapanuje pokój. 

19 Módlcie się, uczniowie, i doskonalcie się w wywyższeniu, aby wasze słowa pouczenia i miłości 

odbiły się echem w sercach waszych braci. 

20 Prawdę mówiąc, mówię wam: Gdyby ten lud, oprócz zrozumienia swego przeznaczenia, wypełniał 

już swoją misję, ludzkość uzyskałaby łaskę dzięki jego modlitwom. Wciąż jednak brakuje wam miłości, by 

odczuwać swoich bliźnich jako prawdziwych braci, by zapomnieć w prawdzie o różnicach ras, języków i 

wyznań, a co więcej, by wymazać z serc waszych wszelki ślad urazy wobec tych, którzy was obrazili. 

21 Jeśli uda wam się wznieść wasze uczucia ponad tak wielkie ludzkie nieszczęście, wzniesie się w 

was najserdeczniejsza i najszczersza prośba za waszych braci, a ta wibracja miłości, ta czystość waszych 

uczuć, będą najpotężniejszymi mieczami niszczącymi ciemności stworzone przez wojny i namiętności 

ludzi. 

22 Smutek przygotował cię, Izraelu, w niewoli oczyściłeś się; dlatego jesteś odpowiedni do opieki nad 

tymi, którzy cierpią. 

23 Czuwajcie, ludu Mój, bądźcie jak ptaki, które obwieszczają nowy dzień i budzą tych, którzy śpią, 

aby jako pierwsi otrzymali światło, a wtedy Ja im powiem: Ten, który was naprawdę kocha, pozdrawia 

was w tej chwili. 

24 W człowieku istnieją dwie siły, które zawsze są w stanie wojny: jego natura ludzka, która jest 

przemijająca, i jego natura duchowa, która jest wieczna. Ta wieczna istota wie bardzo dobrze, że muszą 

upłynąć bardzo długie okresy czasu, zanim będzie mogła osiągnąć swoją duchową doskonałość; 

podejrzewa, że musi mieć wiele ludzkich żyć i że w nich musi przejść przez wiele prób, zanim osiągnie 

prawdziwe szczęście. Duch podejrzewa, że po łzach, bólu i po wielokrotnym przejściu przez śmierć 

cielesną, osiągnie szczyt, do którego zawsze dążył w swej tęsknocie za doskonałością. Z drugiej strony, 

ciało, ta krucha i mała rzecz, płacze, buntuje się i czasami odmawia słuchania wezwań ducha, i tylko 

wtedy, gdy ten ostatni rozwinął się, jest silny i doświadczony w walce z ciałem i wszystkim, co go otacza, 

udaje mu się zapanować nad ciałem i dać się poznać przez nie. 

25 Duch daje się odczuć przez ludzkie wyrażenia, ale nigdy nie używa siły, aby ujarzmić materię 

cielesną. Duch chce, aby materia zjednoczyła się z jego wolą w pełnej wiedzy; chce posłuszeństwa, które 

pokazuje łagodność. 

26 Chociaż jest to wina niektórych, że trwają w swoim oporze i czują, że ciało jest nadal zmysłowe i 

uparte, chcieliby mieć tron dla tego samego; ale jeśli nie zadowalam ich we wszystkim, czego pragną, to 

dlatego, że w Moich dzieciach jest inna istota, która wibruje w większej czystości i miłości, która tęskni za 

wyższym życiem; w niej istnieje duchowa myśl, która odzwierciedla Boskość. Twój mózg, z drugiej strony, 

odzwierciedla tylko ludzkie myśli. 

27 Długa jest pielgrzymka ducha, daleka jest jego podróż, liczne i bardzo różnorodne są jego sposoby 

istnienia, a w każdej chwili jego próby są innego rodzaju; lecz przechodząc je, podnosi się, oczyszcza się i 

doskonali. W swojej wędrówce przez życie pozostawia za sobą ślad światła; dlatego dla podniesionego 

ducha marudzenie jego ciała jest często bez znaczenia, ponieważ wie, że to minie i że nie może być 

zatrzymany w swojej podróży przez wydarzenia, które wydają mu się małe. 

28 Przez chwilę zwraca uwagę na słabości swego ciała, ale wie, że nie wolno mu zbytnio kochać 

czegoś, co żyje krótko i co wkrótce zniknie we wnętrznościach ziemi. 

29 Na cóż się zdadzą wasze dążenia i ambicje, by czcić ciało i stawiać je na tronie próżności? Tak 

długo, jak to trwa, to jest bardzo mało w porównaniu z wiecznym życiem ducha. 

30 Konieczne jest, abyście byli posłuszni najwyższej części waszej istoty, która jest duchem, który 

mieszka w każdym z was, aby pozwolić mu przejawić się z jasnością i skierować swoje kroki do celu, dla 

którego został stworzony. 
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31 Powiedz mi: Kim jesteś? Czym jesteś? Za kogo ty się uważasz? Co czujesz, że jesteś? Czy to 

materia, która zapada się do grobu, czy duch, który wznosi się do wieczności, do nieskończoności? 

32 Prawdę mówiąc, mówię wam, że przez cały czas waszego istnienia mieszacie swoje wrażenia, 

potrzeby, niepokoje i pragnienia, nie wiedząc, które pochodzą z ducha, a które z materii. 

33 Duch, który naprawdę zna swoje przeznaczenie, przekazuje swoje wibracje ciału, które ożywia, 

aby mogło mu pomagać i uczestniczyć w jego misji; ale kiedy nadchodzi moment, w którym musi opuścić 

powłokę swojego ciała na ziemi, nie odczuwa smutku, ponieważ wie, że takie jest prawo, ani nie troszczy 

się o to, w jaki sposób umiera to, co było jego ciałem: przez chorobę, starość czy zniszczenie. Wie, że jego 

zadanie jest ważniejsze niż wszystko. 

34 Czy wiesz, jak umierali Moi apostołowie Drugiej Ery? Jak skończył Piotr i wszyscy ci, którzy nosili 

mnie w swoich sercach? - Piotr umarł na krzyżu, mówiąc, że nie był godzien umrzeć jak ja; prosił, aby 

umrzeć z głową w dół. A kto prowadził Piotra i dał mu siłę, stanowczość i pogodę ducha, aby poniósł 

męczeństwo? - Jego prawdziwa istota, Duch, który jest dzieckiem Bożym i wie, jak przezwyciężyć słabość 

ciała. W Jego ostatniej godzinie pokazał się opanowany, spokojny, jak Jego Mistrz, gdy wołał na krzyżu: 

Wszystko zostało zrealizowane. 

35 Jeśli zbadacie te przykłady, dojdziecie do wniosku, że człowiek jest bardziej duchem niż ciałem, a 

to, gdy jest uduchowiony, jest posłuszny najwyższym przykazaniom Mojego Prawa. 

36 Dla tych, którzy osiągają tę duchową wysokość, bramy królestwa niebieskiego są otwarte, a oni 

osiągają je bez "alas", bez skargi. 

37 Z tym posłuszeństwem, z tym poddaniem się i miłością uczniowie ci weszli w obecność Ojca. A ty, 

kiedy będziesz posłuszny wezwaniu twego ducha? - Boicie się bólu i wszystkiego, co dotyczy ciała, 

ponieważ nie jesteście całkowicie przejęci prawdą; bo gdyby tak było: Kto mógłby powstrzymać cię od 

mówienia i głoszenia prawdy, nawet jeśli groziła ci śmierć? 

38 Czy wiesz dlaczego odcięli głowę Janowi Chrzcicielowi? - Dlatego, że mówił prawdę, że mówił o 

sprawiedliwości i wskazywał na wady tych, którzy nazywają siebie królami świata, a siedzą na tronie 

zgnilizny. Ale jeśli wielkie duchy mają wielkie bóle i wznieść się ponad nieszczęście, nędzę, ból i śmierć, a 

tym samym wykonać swoje zadanie godnie - kim są ci, którzy zaczynają dzień jęcząc i zakończyć go w 

godzinach wieczornych płacząc z nieposłuszeństwa lub buntu? 

Jesteście ciałem i tylko ciałem, ponieważ nie wiecie jeszcze, jak wznieść się ponad ból i ponad to 

wszystko, co nazywacie nieszczęściem. 

39 Dobrze jest, abyście uważnie przestudiowali wszystko, co wam dzisiaj powiedziałem. Zrozumcie, 

że im wyżej jest wcielony duch, tym mniejsze będą jego cierpienia i skutki bólu dla jego ciała. 

40 Apostoła Jana zanurzyli we wrzącym oleju, a on nie umarł. Moc Ducha, który wzniósł się do Ojca, 

została zamanifestowana w zmniejszeniu mocy żaru. 

41 Wyciągnęli go, a gdy zobaczyli, że nie doznał żadnej krzywdy, wygnali go, a nawet wtedy nadal 

wypełniał wysokie rady Pana, bez tej próby zatrzymującej go w jego duchowym wypełnianiu. 

42 Wy, którzy Mnie dziś słuchacie i z których mają wyjść Moi nowi uczniowie, rozpaczacie w obliczu 

prób i próbujecie oddalić się od Mojej drogi. 

43 Kiedy będziesz w stanie nosić Moją naukę w swoim sercu i będziesz w stanie oddać swoje życie za 

świadectwo prawdy? 

44 Czy przykłady tak wielu męczenników, którzy oddali swoje życie z miłości do ludzkości, w obronie 

prawdy lub w obronie sprawiedliwości, nie są dla ciebie wystarczające? Czy te przykłady nie wystarczają 

wam, aby zrozumieć, do czego zdolni są Moi uczniowie? 

45 Denerwujesz się, gdy wiatr wieje mocniej, niż byś chciał; gdy słońce pali zbyt mocno, protestujesz, 

a gdy chmury je zasłaniają, nie pochwalasz tego. Kiedy jest burza, szukacie schronienia, biczujecie się, a 

kiedy ziemia się trzęsie, uciekacie w popłochu. 

46 Czy jesteście ludźmi, którzy urodzili się, aby rządzić na tronie, a siły natury mogą słuchać waszych 

rozkazów, tylko dla waszej korzyści? 
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47 Siły natury będą wam posłuszne, jeśli będziecie wypełniać Moje Prawo i prosić Mnie o to dla 

dobra waszych braci! 

48 Chcę, aby każdy był apostołem prawdy, abyście byli pożyteczni w życiu, bo przyszliście wypełnić 

zadanie, które jest w planie Stwórcy. 

49 W tym czasie mówię wam, że pszenica Mojej nauki jest obfita, a wciąż nie jest zasiana. Płaczcie, 

jeśli macie miłość do tej pracy, bo Boski Siewca, który dał wam swoje ziarno i pokazał wam pola, jest 

jeszcze sam. Płaczcie, aby wasze łzy mogły służyć do nawadniania pól, na których będziecie później 

pracować. 

50 Nie bójcie się zranienia przez waszych bliźnich, to co wy nazywacie obelgą jest czymś dobrym, co 

oni wam czynią, jest pomocą w wypełnianiu waszego zadania. Czy nie wie pan, że ci, którzy są na drodze 

rozwoju, muszą cierpieć? Czy nie wiecie, że duch nie może przejmować się tymi wszystkimi słabościami, 

ponieważ są to drobiazgi, które dotyczą tylko materii? 

51 Chcę widzieć was silnymi w obliczu życia, jego zmienności i cierpień. 

52 Stańcie się mocni w pełnieniu miłosierdzia i nie dbajcie o to, abyście byli sądzeni w ten czy inny 

sposób. Nie musisz mówić, kim jesteś; wystarczy, że jesteś gotowy obdarzyć (ludzi) pieszczotą, 

miłosierdziem, a usta powinny być gotowe do wyrażania życzliwości, zdrowej rady i przebaczenia. 

53 Waszym przeznaczeniem jest czynić dobro podczas waszej ziemskiej podróży. 

54 Zrozumcie, że materialny twór, który nazywacie wszechświatem, jest mieszkaniem duchów w 

ewolucji, miejscem doskonałości. Kiedy duchy osiągną wysoki stopień rozwoju, który umożliwia im 

zamieszkanie w wyższych domach, światy, które wcześniej zamieszkiwały, znikną, spełniwszy swój cel. 

55 Cała moc, która ożywiała istoty i dawała życie organizmom, powróci do Mnie, całe światło, które 

oświecało światy, powróci do Mnie, a całe piękno, które rozlewało się na królestwa stworzenia, będzie w 

Duchu Ojca, a znów we Mnie to życie przemieni się w duchową istotę, która rozleje się na wszystkie 

istoty duchowe, na dzieci Pana, bo nigdy nie wydziedziczę was z darów, które wam dałem. 

56 Mądrość, życie wieczne, harmonia, nieskończone piękno, dobroć, wszystko to i więcej będzie w 

dzieciach Pańskich, gdy zamieszkają z Nim w miejscu doskonałości. 

57 Dziś jesteście daleko od tego celu; dowodem tego jest to, że na ziemi ganię to, co zrobiliście z 

waszym duchem, a kiedy przychodzicie do duchowej doliny, ganię ducha za to, co zrobił ze swoim ciałem 

podczas przejścia przez świat. Tak długo jak jesteście dziećmi w tym nauczaniu, te światy, ta natura, to 

materialne życie musi pozostać. 

58 Jako Bóg, oświecam cię i podtrzymuję; jako Ojciec, kocham cię i czekam na ciebie; jako Mistrz, 

uczę cię i prowadzę cię; ale jako Sędzia, osądzam cię nieubłaganie. 

59 Ktoś mógłby powiedzieć, że jestem jak bogaty skąpiec, który chce mieć wszystko dla siebie; bo 

wszystko, czego strzeże, strzeże i odzyskuje; ale zaprawdę powiadam wam, tak jak na świecie wszystko, 

co w nim umieściłem, było dla was, a nie dla Mnie, tak samo w życiu wiecznym zachowuję wszystko dla 

was, aż wejdziecie do niego i staniecie się jego właścicielami. 

60 Czyż nie powiedziałem wam, że jesteście dziedzicami Mojej chwały? Zatem wszystko, czego 

brakuje, to nabycie zasługi, aby mogła ona być twoja i abyś mógł się nią cieszyć. 

61 Wszystko, co stworzyłem, nie było dla Mnie, ale dla Moich dzieci. Chcę tylko twojej radości, 

twojej wiecznej rozkoszy. 

62 Nie bójcie się zbłądzić, aby Mnie odnaleźć, bo Ja jestem nie tylko celem, ale i drogą. Kto chce 

mnie dosięgnąć, niech idzie drogą pokory, czynnej miłości, poddania się i niech wzmaga swoje dążenie do 

doskonałości w miłości. 

63 Aby wasza wędrówka była bezpieczna, osiągnijcie wewnętrzną jedność w waszej istocie, aby duch 

zawsze prowadził ciało dobrą drogą, a ciało z kolei mogło być mu posłuszne. Gdy odniesiecie to 

zwycięstwo nad sobą, łatwo będzie wam być posłusznymi woli waszego Ojca. 

64 Odwróćcie się od tego, co bezużyteczne, usuńcie z waszego życia to, co niepotrzebne i nie 

zajmujcie się tym, co bezużyteczne. 
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65 Unikaj wszelkich wad. W ten sposób utrzymacie ducha w czystości, a ciało w zdrowiu, aby walczyć 

orężem miłości o zdobycie Ziemi Obiecanej, tej ziemi, która czeka na was jako najwyższa nagroda w życiu 

duchowym. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 19  
1 Ludzie, uspokójcie swoje umysły, które są wzburzone przez zmienność i pociągnięcia losu w życiu. 

2 Jak bardzo się trudzicie, próbując wyzwolić się z ciemności, w których żyjecie, choć jesteście w 

pełni w czasie światła! Twoja walka jest wielka i dlatego przychodzisz tutaj wyczerpany. Z tego właśnie 

powodu wezwałem was do odpoczynku na kilka chwil, ponieważ musicie kontynuować wypełnianie 

waszego zadania, które ledwie zaczęliście. 

3 Od czasu do czasu uchylałem zasłony mojej tajemnicy zgodnie z waszym rozwojem, ponieważ 

tylko ten, kto podąża tą drogą, może mnie dosięgnąć. 

4 Jestem Mistrzem, który poszukuje ludzi na wszystkich ścieżkach, aby pokazać im prawdziwą 

drogę. 

5 Moje Słowo przychodzi jako miecz świetlany, aby walczyć z niewiedzą i niedowiarstwem ludzi. 

Przychodzę, aby się ujawnić przed tymi, którzy zaprzeczają mojemu istnieniu, aby ich zapytać: Kto 

stworzył wszechświat z jego wielością światów, które są dla was ledwie widoczne? - O ludzie, którzy w 

swoim oddaleniu od prawdy mieli czelność myśleć, że idea Stwórcy była jedynie wymysłem ludzkiego 

umysłu! Jak możecie sobie wyobrazić, że z waszych ograniczonych i małych umysłów może powstać idea 

Wiecznego i Nieskończonego? 

6 Przychodzą jednak do Mnie nawet ci, którzy mówią, że Mnie miłują, a Ja im mówię: Jak możecie 

mówić, że Mnie miłujecie, skoro czynicie coś przeciwnego, niż nakazuje Moje Prawo, skoro zdradzacie 

samych siebie, okazując w swoich czynach uczucia sprzeczne z waszymi słowami? 

7 Jakże wielu jest nawet tutaj, wśród tłumów, które Mnie słuchają, którzy mówią, że są 

spirytystami, * a którzy jeszcze nie znają mocy i mądrości spirytualizmu, ani mocy i atrybutów ducha; i 

swoimi uczynkami zaprzeczają Mojej nauce, która oświeca duchowo ludzkość jak promieniste światło. Ale 

Moja cierpliwość jest bezgraniczna i czekajcie, aż przemienicie się w Moich uczniów. Powinienem uczynić 

z was pochodnie, które swoim światłem niosą innym ludziom pierwotne przesłanie, które otrzymaliście 

jako objawienie poprzez ludzki umysł. 
Tzn. uczniowie nauki ducha. Nie należy ich mylić ze spirytystami, którzy są wyznawcami spirytyzmu, w którym 

przejawiają się głównie duchy jeszcze związane z materią lub te o niewielkim rozwoju duchowym. 

8 Jeśli ludzie powinni odrzucić swoje świadectwo i zaprzeczyć, przypomnij im, że miałem spotkanie 

z ludzkości tego czasu, które przyszedłem wypełnić. Powiedz im: Jeśli obiecałem, że wrócę, to dlatego, że 

Moje zadanie nie zostało jeszcze zakończone, ani nie będzie zakończone, dopóki nie pozostanie ani jeden 

grzesznik. Jest napisane, że jeśli w owczarni jest dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, a jednej brakuje, to tej 

jednej będę szukał. 

9 Chcę wam na nowo ukazać potęgę Mojej miłości, przemieniając twarde serca ludzkie w 

apostołów Mojej nauki, poczynając od tego ludu, który nie jest mniej zatwardziały od innych. 

Przyszedłem powiedzieć wam, żebyście powiększyli swoją wiedzę poprzez to nowe przesłanie, które wam 

dałem, żebyście mogli je połączyć z Moimi poprzednimi objawieniami, aż uda wam się uformować w 

waszych umysłach Księgę Mądrości, żebyście byli godni świadczyć o Mojej Prawdzie i nauczać jej waszych 

braci. 

10 Będą was nazywać agitatorami, ale nie obawiajcie się, bo oni również potępili waszego Mistrza w 

Jego czasach za "zakłócanie spokoju", jak mówią ludzie. Zaprawdę, powiadam wam, 

Przyszedłem nie tylko po to, aby poruszyć serce kilku ludzi Moimi objawieniami, ale aby wstrząsnąć 

duchem całej ludzkości Moim słowem. 

11 Przychodzę więc do was w tym czasie, gdy Moje światło objawi się w różny sposób wśród ludzi i 

sprawi, że znów zadrżą, jedni z zachwytu, inni ze strachu, jeszcze inni z gniewu; ale nie będzie nikogo, kto 

by się nie podniecił, gdy tylko nadejdzie godzina, w której Moje poselstwo stanie się znane. 

12 Jak z małej wiary były, wołając o Chrystusa, ty, który wiedział, że musi przyjść! Jednak teraz, gdy 

już macie Moje objawienie i Moje przesłanie, nie będziecie już słabi, bojaźliwi ani zimni. 
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13 Czy obraziłem cię, bo nazwałem cię hard-hearted? We wszystkich światach wszystkie stworzenia 

wypełniają Moje Prawo, a wy nie odpowiadacie na Moje Boskie wezwanie. 

14 Ale nie bójcie się, bo nikt jeszcze nie osiągnął celu, ale wszyscy go osiągniecie, obiecuję wam, Ja, 

który jestem Obietnicą wszystkich czasów, Ja, Niestrudzony, który nigdy nie przestanę was uczyć. 

15 Zaczynacie marzyć o byciu nosicielami i apostołami prawdy, ale nie bądźcie pochopni, zawsze 

bierzcie za przewodnika światło waszego sumienia, bo jak możecie głosić prawdę, jeśli jeszcze nie 

znaleźliście jej w sobie? Jak udowodnisz, że mnie kochasz i kochasz swoich braci, jeśli pozostawiasz osty i 

ciernie na drodze życia swoich sąsiadów? 

16 Woda ze strumienia życia, która jest Moją prawdą, jest spokojna, krystalicznie czysta i 

dobroczynna, ale nie myl jej z wodą, którą dajesz potrzebującym, bo ta bywa nieczysta. 

17 Przyjmij Moje błogosławieństwo; niech ono będzie w tobie jak niewyczerpane źródło, które gasi 

ogromne pragnienie, które cię dręczy. 

18 Niech moje błogosławieństwo będzie jak balsam na wasze choroby, bóle i gorycze; niech 

podniesie do życia tych, którzy tracą siły na drodze rozwoju. 

19 Aby pomóc wam w waszym duchowym dążeniu wzwyż, sprawiam, że Mój pokój jest w sercu 

apostoła Trzeciej Ery, którego przyjmuję jako przedstawiciela ludzkości i przez jego pośrednictwo 

udzielam jej Mojej miłującej pomocy. 

20 Dzisiaj słyszycie Mój głos ponad ludzkim umysłem, który mówi wam na nowo: "Miłujcie się 

wzajemnie". Tak słyszeliście głos Pana przez usta Jezusa, gdy nauczał was, byście miłowali bliźniego jak 

siebie samego, potwierdzając Prawo, które lud Izraela otrzymał przez Mojżesza w Pierwszej Erze. 

21 Mojżesz był Moim rzecznikiem w tym czasie, przyprowadził was do bram Ziemi Obiecanej, ale nie 

pozwoliłem mu do niej wejść, bo tam ukoronowalibyście go na króla; ale zaprawdę powiadam wam, jego 

królestwo też nie było z tego świata. - Ludziom dana była ziemia obiecana, aby mogli w niej zamieszkać w 

pokoju i ofiarować swoje uwielbienie Ojcu. W Jerozolimie lud ten zbudował pierwszą świątynię Jehowy i 

w niej Boski Duch dał się poznać; tam przyjmował lamenty lub pochwały dzieci tych plemion. Na jego 

ołtarzu ustawiliście Arkę Przymierza, symbol waszego przymierza z Ojcem, a przed świętością królowie i 

uczeni pokłonili się. 

22 Kapłani, którym powierzono czynności rytualne, na początku byli przepełnieni miłością, lecz 

później pozwolili, aby gryzący robak próżności i chciwości wszedł do ich serc i zamienili się w obłudników, 

hipokrytów i światowców. Potem pojawiał się jeden prorok po drugim i zapowiadał przyjście Mesjasza; 

byli oni odrzucani, wyśmiewani i składani w ofierze przez ludzi. 

23 W ten sposób przygotowali moje przyjście swoją krwią. 

24 Ponieważ każde słowo, które pochodzi od Boga musi się spełnić, Mesjasz urodził się wśród ludzi i 

nauczył cię, jak wypełnić prawo Ojca i zaoferować cześć Bogu, kochając i przebaczając i wypełniając życie 

ludzi z komfortu i światła. 

25 Przyszedłem jako pasterz, aby zebrać owce, które wilki już zaczęły kraść, i pokazałem im 

owczarnię. Przez całą Moją ziemską wędrówkę uczyłam ludzi miłości i owoców z niej płynących, które oni 

nazywali cudami. Dzieła te rozpaliły wiarę w ich sercach, a przez nią sprawiłem, że zobaczyli prawdziwą 

drogę. Tysiące na tysiące ludzi było świadkami Mojego słowa i Moich dzieł, ale tylko dwunastu poszło za 

Mną bezpośrednio. 

26 Kiedy zbliżyła się chwila Mojego odejścia, powiedziałem do nich: W Jerozolimie obchodzą teraz 

Paschę; konieczne jest, abyśmy tam poszli, aby proroctwa mogły się wypełnić. Potem dałem uczniom 

Moje ostatnie napomnienia, które wycisnąłem w ich duchu Boskim ogniem Mojej miłości. Poszedłem z 

Moimi uczniami do Jerozolimy. Gdy przekroczyłem bramę miasta na pokornym i łagodnym osiołku, tłum - 

wśród którego byli chorzy, których uzdrowiłem, niewidomi, którzy znów widzieli, chromi, którzy znów 

chodzili, i utrudzeni, którzy zostali pocieszeni i pełni nadziei - śpiewał hymny, pieśni pochwalne i pieśni 

uwielbienia, ponieważ obiecany Zbawiciel wreszcie przyszedł. Nikt nie wiedział, że na tej Passze będę 

barankiem ofiarnym. 
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27 Przy Moim wejściu i pod światłem Mojego spojrzenia zadrżały serca, chorzy zostali uzdrowieni, a z 

ich piersi popłynęły słowa uwielbienia i dziękczynienia wobec Rabbiego. Wtedy podeszli do Mnie 

faryzeusze i rzekli do Mnie: "Panie, dopilnuj, aby Twoi uczniowie i ten lud zaprzestali swoich wrzasków, 

bo podczas święta burzą porządek miasta"; na co Ja im odpowiedziałem: "Zaprawdę, gdyby oni zamilkli, 

kamienie krzyczałyby z radości". Faryzeusze odeszli, lecz już ich serca, zatrwożone i zalęknione z powodu 

dzieł, których Jezus dokonywał, zaczęły podżegać do zdrady. 

28 W ten sposób dotarłem do portalu świątyni, która przez pewien czas była sanktuarium ludu 

Bożego, a którą później zamienili na halę targową i wypędzili z niej profanatorów. 

29 Serce i uczynki tych, którzy mówili, że są sługami Pana i nauczycielami Zakonu, były stopniowo 

odsłaniane w obliczu czynów Jezusa; odtąd żądali zabicia Go, aby nie utracić swej władzy, co było 

zagrożone. 

30 Jeden z Moich uczniów, który często słyszał Moje słowo miłości, które mówiło o Królestwie 

Ducha, i który czuł w swoim sercu pieszczotę i miłość swojego Mistrza, przez swoją słabość i brak wiary w 

Moje obietnice stał się bramą, która otworzyła się, aby wpuścić ludzką niegodziwość, która spadła na 

Mnie w postaci krzyża. Z jaką nienawiścią wołali ci ludzie, żądając, aby poddani cesarza mnie ukrzyżowali. 

Jednak było to konieczne dla Syna Bożego, aby być w wielkich próbach, tak aby ludzie widzieli Jego 

pokorę, Jego miłość i Jego moc. 

31 Krew z tego ciała spadła na ziemię, a ludzkie usta, które głosiły na świecie Boskie Słowo, nie 

przestały mówić o miłości i przebaczeniu aż do ostatniej chwili na krzyżu; a Chrystus stał się jednym z 

Ojcem, ponieważ "Słowo", które stało się człowiekiem, aby być słyszanym na świecie, zawsze było w 

Bogu. 

32 Po latach miasto i ta zbezczeszczona świątynia zostały zburzone, aby się wypełniło Moje słowo; z 

tej jednej nie pozostał ani jeden kamień na drugiej. Powiedziałem, że mogę zniszczyć świątynię 

Salomona, tak królewską, wielką i wspaniałą, jaką była w oczach ludzi, i odbudować ją w trzy dni. 

33 Zaprawdę powiadam wam, ludzie nie zrozumieli duchowego znaczenia tych słów, bo dla Mnie 

czas nie przemija, gdyż Ja jestem Wiecznością. Oto jestem w Trzeciej Erze, trzeciego dnia, kładąc 

fundamenty prawdziwej świątyni i budując ją w duchu ludzi. 

34 Eliasz został wybrany, aby ogłosić wam, że Księga Siedmiu Pieczęci została rozwiązana i że została 

otwarta przy Szóstej Pieczęci. Moje Słowo przyszło pełne światła, aby rozpalić waszą wiarę, abyście już 

nie popadali w bałwochwalstwo i abyście pozwolili Mi zbudować Moją świątynię w waszym sercu. Oto 

dzieła uczynione rękami ludzkimi ulegają zniszczeniu, natomiast dzieła Ducha są wieczne. 

35 Zagubieni zostaną odnalezieni, zdezorientowani zostaną oświeceni, a wszyscy znajdą drogę, która 

doprowadzi ich do Ziemi Obiecanej. 

36 Jeśli nie chcieliście Mnie rozpoznać tu na ziemi, ani nie pozwoliliście Mi zebrać was razem, jak 

ptak zbiera swoje młode pod skrzydła, to Ja was zjednoczę na wieki pod Moim płaszczem pokoju poza 

tym światem. 

37 Ludu mój, przypomniałem ci Moje Życie pośród ciebie, ponieważ zbliżają się dni upamiętniające 

ten ostatni tydzień, który spędziłem pośród ludzkości. W tych dniach czujecie się tak, jakby przesłanie 

zstępowało do was z nieskończoności. 

38 Wszystko, co widzicie, wydaje się wam, jakby mówiło do was o mnie. Słońce, pola, miasta, ludzie, 

wszystko wydaje się wam jakby mówiło do was o Mistrzu. Dzieje się tak dlatego, że pamięć sprawia, iż 

znów odczuwacie Moją obecność, a Ja na nowo wysyłam wam Moje przesłanie miłości. 

39 Jeśli w tych dniach oczy wasze chcą płakać, pozwólcie im na to; jeśli serce wasze drży z miłości, 

pozwólcie mu również na to. 

40 Chrystus, którego ziemska powłoka zniszczyła tłumy, jest tym samym, który objawia się dzisiaj; 

ponieważ to ciało zostało zniszczone przez ludzi, ale nie "Słowo", które przez nie przemawiało. 

41 Jaka śmierć mogłaby zatrzymać moje kroki, albo jaki grób mógłby mnie powstrzymać? - A jednak, 

nie chcąc, nie zdając sobie z tego sprawy, pogrzebaliście w swoich sercach prawdę, której istotą jest 

prawda o Mistrzu. To ciało, które posiadacie, zamieniliście w grób waszego ducha. 
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42 Pozwól, aby Duch Święty usunął kamień nagrobny z twojego serca, aby wypełnione światłem 

mogło wznieść się do prawdziwego życia. 

43 W następujący sposób łatwo wytłumaczę ci to, co trudno ci zrozumieć: Chrystus i Boska Miłość są 

samym Ojcem. Jezus był doskonałym człowiekiem, który głosił przesłanie Boga. Był on najwyższym 

wyrazem uduchowienia - dlatego nazywany jest Boskim Mistrzem. 

44 O umiłowani uczniowie! Kiedy myślisz o dziełach, których dokonałem na świecie, czujesz się zbyt 

niezdarny i mały, by być mi równym. Kiedy zastanawiasz się nad czasem, który upłynął od tamtej pory, 

zdajesz sobie sprawę, że bardzo mało rozwinąłeś się duchowo. Są chwile, gdy odczuwacie tęsknotę i 

potrzebę rozwijania waszych darów duchowych, aby bezpośrednio odbierać Moje przesłania, jak również 

przeniknąć to, co ma nadejść i za pomocą właściwości ducha rozwiązywać konflikty, próby i chaos, które 

otaczają was w ludzkości. 

45 Jakże pragniesz patrzeć spojrzeniem Ducha! I będziecie patrzeć, ale dopiero wtedy, gdy 

odkryjecie, że lepiej rozumiecie objawienia Pana, gdy pozwolicie się prowadzić światłu sumienia, które 

oświeca waszego ducha. 

46 W międzyczasie studiujcie to przesłanie i zapisujcie je, ponieważ nadejdą czasy, kiedy nie 

będziecie już słyszeć tego słowa, a wtedy pozostaną wam tylko Pisma. 

47 Chcę, aby Moje Słowo, gdy powstają z niego książki, które mają być rozpowszechniane po całej 

ziemi, było drukowane nieskazitelnie, tak czyste, jak wyszło ode Mnie. 

48 Jeśli w ten sposób pozwolicie mu wejść do waszych książek, popłynie z niego światło, które 

oświeci ludzkość, a jego duchowe znaczenie będzie odczuwane i rozumiane przez wszystkich ludzi. 

49 Moje przesłanie z tego czasu również zostanie zanegowane i oprotestowane. Niektórzy powiedzą, 

że Moje objawienie nie miało celu, lecz nie martwcie się, ponieważ Moje Dzieło Drugiej Ery było również 

dyskutowane, negowane, wyśmiewane, a jednak jedno serce za drugim, jeden duch za drugim, rozpoznał 

i docenił tę drogę cierpienia, którą przeżyłem wśród was. 

50 Wiedzcie, ludu Mój, że byli i są tacy, którzy mówią: "Co ból Jezusa ma wspólnego z naszym 

zbawieniem? Jego cierpienie nie może dać nam błogosławieństwa". Ale Duch Prawdy mówi wam: Byłem 

wśród ludzi przez Jezusa, jak te pachnące rośliny, które perfumują ręce Tego, który wyrwał z nich życie. 

51 Ten krzyż, który mi daliście, a który przyjąłem, był dowodem Mojej miłości do was, a także 

dowodem, że zbawicie się przez Mój przykład. Dlaczego sądzisz, że gdybym wiedział, że Moja ofiara 

będzie bezużyteczna, ofiarowałbym ją tobie? Czy nie pamiętasz, że powiedziałem ci, że w pracy Ojca ani 

jedno ziarno nie jest stracone? 

Kiedy strona Mistrza została otwarta, On chciał, abyście zobaczyli w niej bramę, która została otwarta, 

abyście wszyscy mogli zamieszkać w wieczności, a pierwszym, który ujrzał tę bramę był żołnierz, który 

wbił swoją lancę w ciało Jezusa. 

52 Moja miłość jest jak drzewo, które perfumuje siekierę drwala, która pozbawia go istnienia. Każda 

kropla krwi z tego ciała rozprzestrzeniła się po całej ludzkości, przebaczając wszystkim i perfumując ich 

istnienie Boską esencją Mojej nauki. 

53 Ale jeśli ta ludzkość w swoim zaślepieniu myśli, że ta ofiara nie wystarczyła dla jej odkupienia, oto 

Moje Słowo na nowo, nie słowo człowieka, który nie wiedział, jak interpretować to przesłanie, ale Moje 

Słowo, które uczy was nieśmiertelnej istoty Mojej Nauki i Moich Dzieł, Boskie wyjaśnienie, dzięki któremu 

ludzie zrozumieją duchową wartość tej Krwi, która została przelana na Kalwarii z miłości do ludzkości. 

54 Mówię wam, jakie jest znaczenie tej ofiary, bo należycie do Mnie, tak jak Ja należę do was. 

55 Nigdy nie widziałem w żadnym stworzeniu wroga, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Słowo 

"wróg" w odniesieniu do brata człowieka kala usta tego, kto je wypowiada. 

56 Longinus* przebił Mój bok, a Ja wylałem na niego krew, która stała się światłem w jego ślepych 

oczach. 
* Imię rzymskiego żołnierza. 

57 Chcę, abyście byli podobni do waszego Mistrza, abyście słusznie nazywali siebie moimi uczniami. 

Moje dziedzictwo to miłość i mądrość. To Chrystus przyszedł do was i to Chrystus mówi do was w tej 
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chwili, ale nie próbujcie oddzielać Mnie od Boga, ani widzieć Mnie poza Nim, bo jestem i zawsze byłem 

jedno z Ojcem. Powiedziałem wam, że Chrystus jest Boską Miłością, dlatego nie próbujcie oddzielać Mnie 

od Ojca. Czy wierzysz, że On jest Ojcem bez miłości do swoich dzieci? Skąd ten pomysł? Nadszedł czas, 

abyście to dostrzegli. 

58 Niech nikt nie wstydzi się nazywać Boga, Stwórcy, Ojcem, bo to jest Jego prawdziwe imię. 

59 Przyniosłem wam światło na nowo, abyście mogli zgłębić to, czego wcześniej nie byliście w stanie 

pojąć. 

60 Jeśli powiedziałem twojemu duchowi, zanim wysłałem go na ziemię, że dam mu świat nauk, to 

dziś mówię mu, że ofiaruję mu niebo mądrości. 

61 Podążajcie tą drogą uduchowienia, a otrzymacie to niebo, o którym wam mówię. 

62 Mądrość ducha jest światłem, które nigdy nie gaśnie. 

63 Jestem Mistrzem, jestem Chrystusem, który przemawia do was przez sumienie, w sposób, jaki 

tylko Ja mam, aby przyjść do każdego z was, który was pieści, kiedy do was mówi. 

64 Oto masz mnie i widzisz, jak szukam pozornie bezużytecznych istot do dzieła miłości, o których 

wiem, że będą mi służyć, bo je stworzyłem. 

65 Korzystam z waszego ducha, waszej woli, waszego serca, waszego umysłu i dopóki nie osiągniecie 

czasu waszego wyposażenia i waszego oświecenia - kiedy mogę z was korzystać, przekształcając was w 

Moje narzędzia - pozostawiam wam Moje nauki, abyście mogli nauczyć się mądrej lekcji. 

66 Żyj tymi dniami pamięci, gdy przygotowuję cię przez Moje Słowo. Zastanówcie się, zanurzcie się w 

tej godzinie, w której ziemia broniła się przed ludzką niewdzięcznością, a niebiosa pociemniały, ale w 

której Baranek się nie zbuntował. 

67 Smutne było spojrzenie Mistrza na Kalwarii, ale On cię nim pobłogosławił. Dla tych tłumów On 

poszedł na śmierć, ale wiedział, że wkrótce zmartwychwstanie we wszystkich sercach, jeśli są one 

urodzone do wiary. 

68 Ci, którzy jeżdżą do Jerozolimy, mówią, że w tych miejscach panuje atmosfera, która zaskakuje 

umysł, i że nawet światło wydaje się dziwne. 

69 Zaprawdę powiadam wam, to jest głos sumienia, to są wspomnienia, które sprawiają, że serce 

drży, i chociaż Jezus umarł tam i ludzkość już Go nie widziała, Chrystus pojawia się wszędzie w swojej 

Istocie, w obecności i mocy. 

70 Karawany mężczyzn i kobiet wyruszają do Jerozolimy, a gdy wchodzą do tych miejsc, przychodzą 

im na myśl czasem miłe, czasem gorzkie wspomnienia. Znajdują wszystko przeniknięte obecnością Jezusa. 

Ale po co iść tak daleko w pielgrzymce w poszukiwaniu materialnych śladów, skoro każdy posiada Moją 

Boską Obecność w swoim duchu, gdziekolwiek się znajduje? 

71 Chciałbym, abyście wszyscy wyruszyli poprzez tę naukę, aby nieść przesłanie braterstwa, dobrej 

nowiny, miłości; pozdrowienie, kroplę uzdrawiającego balsamu, przyjacielskie uściski dla wszystkich 

waszych braci. 

72 Przychodzę w tym czasie, abyście mogli zobaczyć z ziemi, światłem Mojej nauki, Nowe Jeruzalem, 

Jasne Miasto, obiecane duchom, które widział Mój apostoł Jan w swoim Objawieniu; ale podczas gdy w 

pierwszym Jeruzalem niegodziwość człowieka wywyższyła Mnie na krzyżu tortur, w Nowym Mieście, 

które będzie duchowe, duchy wyniosą Mnie na ołtarzu swojej miłości. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 20  
1 Księga Mojego Słowa jest księgą Boskiej i prawdziwej miłości, w niej znajdziesz niezmienną 

prawdę. Sięgnijcie po nią, a znajdziecie mądrość, która pomoże wam rozwinąć się i osiągnąć pokój w 

wieczności. Ten, kto zniekształca lub zmienia jego znaczenie, popełnia wykroczenie, a ten, kto pomija lub 

dodaje jedno słowo, które nie jest w harmonii z Moją doskonałą nauką, poważnie narusza Moje Prawo. 

2 Zachowajcie to słowo w jego pierwotnej czystości, bo jest to najpiękniejsze dziedzictwo, jakie 

pozostawię człowiekowi. Zapiszcie Moją naukę i podajcie ją do wiadomości waszym braciom; zachowajcie 

ją wiernie, bo jesteście odpowiedzialni za to dziedzictwo. 

3 Jutro człowiek znajdzie w niej istotę Mojego Objawienia, które światłem jej nauk wprowadzi go na 

drogę prawdy. 

4 Z rodziców na dzieci pisma te będą przekazywane jak źródło wody żywej, której strumień będzie 

tryskał niewyczerpanie i przechodził z serca do serca. Studiujcie w wielkiej Księdze Życia, Księdze 

Uduchowienia, która wyjaśni wam Boskie objawienia, które otrzymaliście w ciągu wieków. 

5 Czy nie obiecałem wam, że każda wiedza zostanie przywrócona do swojej pierwotnej prawdy? 

Jest to bowiem czas, który został wam zapowiedziany. 

6 Prawdę mówiąc, mówię wam: Kto rozważa nauki Mojej Księgi i zgłębia je z prawdziwym 

pragnieniem powiększenia swej wiedzy, ten zyska dla swego ducha światło i poczuje Mnie bliżej siebie. 

7 Mity przeszłości i te dzisiejsze upadną; wszystko, co mierne i fałszywe, obali się; nadejdzie 

bowiem czas, kiedy nie będzie można już karmić się niedoskonałościami, a wtedy duch wyruszy na 

poszukiwanie prawdy, aby ona służyła mu za jedyne pożywienie. 

8 W tych naukach ludzkość znajdzie istotę Moich objawień, których do dziś nie zrozumiała z braku 

uduchowienia. Od najdawniejszych czasów powierzałem ją wam przez Moich wysłanników, posłańców i 

tłumaczy, lecz służyła wam tylko do tworzenia z niej mitów i tradycji. Rozważajcie i studiujcie tę naukę z 

szacunkiem i miłością, jeśli chcecie oszczędzić sobie wieków zamieszania i cierpienia. Pamiętajcie jednak, 

że nie wykonacie swojego zadania, jeśli zadowolicie się tylko posiadaniem tej książki; nie, ona ma was 

obudzić i nauczyć, jeśli macie być prawdziwie Moimi uczniami. Nauczajcie z przykładem, miłością i 

uczynnością, którą wam pokazałem. 

9 Wyposażcie się, czytając tę książkę podyktowaną przeze mnie i postanówcie nauczać waszymi 

czynami, miłymi słowami, dobrymi uczynkami, spojrzeniem prawdziwego miłosierdzia i miłości. 

10 Ten czas Mojego zjednoczenia z tobą będzie niezapomniany dla twego ducha; w nim pozostanie 

niezatarty ślad Moich słów, tak jak w nim pozostała pamięć Moich dawnych nauk. 

11 Umiłowani uczniowie, nauczcie się pojmować waszą duchową wrażliwością boskie znaczenie 

zawarte w Moim Słowie, a jeśli będziecie się nim kierować, nigdy nie zboczycie z prawdziwej drogi. 

12 Biada temu, kto interpretuje moje słowo według swego upodobania, bo będzie za to 

odpowiedzialny przede mną. 

13 Na ziemi wielu ludzi poświęciło się fałszowaniu prawdy, nie zdając sobie sprawy z 

odpowiedzialności, jaką ponoszą jako współpracownicy w dziele miłości Ojca. W tym czasie sądu, którego 

wielu nie zna, ponieważ nie wie, jak interpretować wydarzenia, których doświadcza, sprawiedliwość jest 

w każdym duchu i podczas jego pielgrzymki na tym świecie żąda od niego rozliczenia z jego uczynków w 

ramach i poza prawem miłości. 

14 Ktokolwiek w tych pismach zmieniłby istotę Moich objawień danych przez natchnienie, będzie 

odpowiedzialny za swoje czyny przede Mną. Dlatego powinniście postępować uczciwie, ponieważ te 

nauki są Moim dziedzictwem miłości dla Moich dzieci, które, czy to wcielone, czy w duchu, oczekują 

większych nauk. 

15 Duchowe przesłanie, które słyszycie, jest niebiańskim światłem, które objawia się poprzez ludzkie 

instrumenty, które odbierają je w stanie uniesienia. Jeśli nie wierzysz, że to Chrystus objawia się duchowo 

w tej postaci, nadaj mi imię, jakie chcesz, ale poczuj istotę słowa, które płynie z tych ust. Tylko w ten 
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sposób zrozumiecie, że Ten, który z taką miłością wzywa was na drogę pokoju i dobra, nie może być nikim 

innym jak Chrystusem, którego słusznie nazywacie Boskim Mistrzem. 

16 Później zrozumiecie, że tak jak ja wysyłam myśli, które są błyskami światła do całego 

wszechświata, tak i wy z duchowego poziomu doskonałości, na którym się znajdujecie, możecie wysyłać 

swoją miłość do myśli i duchów waszych braci jako duchowe przesłanie. 

17 Zaspokajajcie się miłością, odczuwajcie ją duchowo, abyście mogli ją wyrazić bliźniemu. Nie 

pozostawajcie obojętni na Moje nauki, abyście znowu nie popadli w zamęt, pośród ludzi pozbawionych 

wiary i duchowości. 

18 Udzielam wam pouczenia podobnego do tego, które przyniosłem wam w przeszłości, żebyście 

przez nie mogli poznać siebie i wiedzieć, kim jesteście i w jakim celu zostaliście stworzeni. To będzie 

najpewniejszy krok, jaki możesz zrobić, aby mnie poznać. Dlatego proszę was: Jak poznacie Ojca, skoro 

nie poznaliście nawet samych siebie? 

19 Ja Jestem Tym, czego jeszcze nie możecie pojąć w całej pełni, bo mieszkacie jeszcze w ciele i nie 

wypełniacie Moich przykazań. Podlegacie materii, a ponieważ macie w niej ograniczony umysł, badacie 

mnie zgodnie z waszym materializmem. Przestańcie studiować Mnie poza drogą, którą wyznacza wam 

Moje Prawo, bo to tylko sprowadzi was na manowce. Zamiast tego poznajcie siebie poprzez miłowanie 

siebie nawzajem, studiujcie Boskie manifestacje, które tworzą Moją doskonałą Naukę na przestrzeni 

wieków. Nie próbuj szukać mnie z biednych i skąpej wiedzy, które obecnie posiadają, bo to doprowadzi 

cię do zamieszania. 

20 Wiedz, że naturalnym stanem człowieka jest dobroć, duchowy pokój i harmonia ze wszystkim, co 

go otacza. Ten, kto pozostaje stały w praktykowaniu tych cnót przez całe życie, kroczy prawdziwą drogą, 

która doprowadzi go do poznania Boga. Jeśli jednak zejdziecie z tej drogi i zapomnicie o prawie, które 

powinno kierować waszym postępowaniem, będziecie musieli ze łzami w oczach wynagrodzić sobie 

chwile, które przeżyliście z dala od drogi duchowego wzniesienia, które jest naturalnym stanem, w jakim 

człowiek powinien zawsze pozostawać. 

21 Nie czujecie miłości do bliźniego i dlatego ból dręczy was nieustannie. Zapomnieliście o Moim 

przykazaniu, które mówi wam: "Miłujcie się wzajemnie", które uczy was największej z mądrości. - Gdzie, 

o ludzie, ma swoje dochodzenie o Bogu doprowadziło cię? - Do bratobójczej wojny, do chaosu; tam masz 

konsekwencje swojego błędu. Dziś krwią swoją oczyszczasz swoje przewinienia, łzami i rozpaczą. Tak 

widzi cię Mój Duch. Odwróćcie się więc od bezużyteczności, wypełniajcie Moje Prawo, poznajcie siebie 

samych wśród braci, a w harmonii waszego wzajemnego zrozumienia i miłości poznacie waszego Pana. 

22 Zastanów się dobrze nad Moimi naukami, które są jasne i proste; ale nie staraj się najpierw 

zgłębić nieskończoności, bo zbłądzisz. 

23 Jak możesz powiedzieć, że kochasz swojego Boga, jeśli nie masz najpierw kochał go w swoich 

braci? Odczujcie w waszych sercach dobroć tego Słowa, uczniowie, rozważcie, że jego istotą jest Moja, 

Prawda i Miłość. Słowo i pismo są twoje, są dziełem ludzi. Zinterpretuj i wyjaśnij jedno jako drugie, a 

twoje wnioski będą głębokie, pewne i poprawne. 

24 Gnieździjcie się z waszej materialnej istoty, biorąc z Mojego Słowa balsam uzdrawiający. Zobacz, 

jak między kartami twojej książki Mój blask i Moja pieszczota są wciąż obecne! 

25 Dzielcie się z tymi, którzy potrzebują tego Chleba Życia Wiecznego, który otrzymujecie dzisiaj w 

Moim Słowie, a jutro, poprzez czytanie tych nauk, nie powstrzymujcie się od ofiarowania go duchom, 

które z powodu słabego rozwoju są bez nadziei na zbawienie. Ulituj się nad tymi, którzy cierpią. 

26 Siejcie Moje słowo miłości w waszych braciach; z miłością w waszych sercach niemożliwe jest, 

abyście zginęli. Jeśli wiecie jak zachować ten Boski skarb, oszczędzicie sobie wielu cierpień i będziecie 

czynić postęp w waszej ewolucji, o umiłowani uczniowie, pomagając waszym braciom w ich zbliżaniu się 

do Mnie. 

27 Wśród ludzkości są tacy, którzy oczyścili się przez ból i którzy z utęsknieniem oczekują Mojego 

przesłania pokoju od was. Mówiłem wam, że liczba duchów przeznaczonych do tego trudnego zadania 
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jest nieskończona, nie możecie tego obliczyć ani sobie wyobrazić. Zostawcie to ziarno miłości w nich 

wszystkich. 

28 Wszyscy poruszacie się po drabinie duchowej doskonałości, niektórzy osiągnęli rozwój, którego 

nie możecie pojąć w tym czasie, inni idą po was. 

29 Wielkie duchy, wielkie przez swoją walkę, przez swoją miłość, przez swój wysiłek, dążą do 

harmonii ze swoimi małymi braćmi, z oddalonymi, z zaniedbanymi; ich zadania są szlachetne i wysokie, 

ich miłość do Mojej Boskości i do was jest również bardzo wielka. 

30 Duchy te wiedzą, że zostały stworzone do aktywności, do wyższego rozwoju; wiedzą, że dla dzieci 

Bożych nie ma bezczynności. W Stworzeniu wszystko jest życiem, ruchem, równowagą, harmonią; i 

dlatego te niezliczone istoty pracują, wysilają się i radują w swych zmaganiach, wiedząc, że w ten sposób 

chwalą swego Pana i służą postępowi i doskonałości bliźniego. 

31 Dzisiaj, będąc poza drogą, którą wyznacza wam Moje Prawo, nie znacie wpływu, jaki wywierają na 

was wasi bracia, lecz jeśli macie wrażliwość, by odbierać te promieniowania, inspiracje i przesłania, które 

wam wysyłają, będziecie mieli pojęcie o niezliczonych zajęciach i szlachetnych dziełach, którym 

poświęcają swoje istnienie. 

32 Musicie wiedzieć, że te duchy, w swojej miłości i szacunku dla Praw Stwórcy, nigdy nie biorą tego, 

co nie jest ich, nie dotykają tego, co jest zakazane, ani nie wchodzą tam, gdzie wiedzą, że nie wolno im 

wchodzić, aby nie wprowadzać dysharmonii do podstawowych składników Stworzenia. 

33 Jakże inaczej czynią to ludzie na ziemi, którzy pragnąc być wielkimi i potężnymi na świecie, bez 

najmniejszego szacunku dla Moich nauk, szukają kluczem nauki niszczycielskich sił natury, otwierają 

bramy nieznanym siłom i w ten sposób niszczą harmonię w przyrodzie, która ich otacza! 

34 Kiedy człowiek będzie wiedział, jak wyposażyć się, aby słuchać mądrych rad świata duchowego i w 

ten sposób być prowadzonym przez jego podpowiedzi? 

35 Zaprawdę, powiadam wam, to wystarczyłoby, abyście bezpiecznie dotarli na szczyt góry, która 

zbliża się do was; tam zobaczylibyście przed sobą prostą i świetlistą drogę, którą podążają Duchy, które 

teraz są tam tylko po to, aby czynić wam dobro i pomagać wam w waszych trudach, przybliżając was krok 

po kroku do końca drogi, gdzie wasz Ojciec czeka na was wszystkich. 

36 Ponieważ mówiłem wam o dobroci i duchowej wysokości tych istot, muszę wam powiedzieć, że 

one, tak jak i wy, miały od początku dar wolnej woli, to znaczy prawdziwą i świętą wolność działania, 

która jest dowodem miłości Stwórcy do Jego dzieci. 

37 Co stałoby się z duchem, gdyby został pozbawiony wolnej woli? - Po pierwsze, nie byłby duchem, 

a więc nie byłby istotą godną Najwyższego; byłby czymś podobnym do tych maszyn, które wytwarzacie, 

czymś bez własnego życia, bez inteligencji, bez woli, bez dążenia. 

38 Jak już wam mówiłem, wasza nauka stopniowo odkrywa, że we wszystkim jest energia, ruch, 

przemiana. 

39 Czy moglibyście odkryć to wszystko, co ludzkość odkryła dzięki nauce, gdybyście nie mieli 

wolności do odkrywania, badania i eksperymentowania? Dalej, czy mógłbyś otrzymać te duchowe 

manifestacje w taki sposób, w jaki je otrzymałeś, gdyby twój duch znalazł się na przeszkodzie w tych 

manifestacjach? 

40 Mówicie mi, że z powodu wolnej woli popadliście w błędy i pomyłki. Odpowiadam wam, że 

poprzez ten dar możecie wznieść się nieskończenie ponad punkt, z którego startowaliście na początku 

waszej ewolucji. 

41 Poza wolną wolą dałem moje światło każdemu duchowi w jego sumieniu, aby nikt nie zbłądził; 

lecz ci, którzy nie chcieli usłyszeć mojego głosu lub nie chcieli wniknąć w swoje wnętrze w poszukiwaniu 

duchowego światła, dali się wkrótce uwieść niezliczonym pięknościom ludzkiego życia, stracili oparcie 

mojego prawa dla swojego ducha i musieli się potknąć i upaść. 

42 Pojedyncze wykroczenie pociągnęło za sobą wiele bolesnych konsekwencji, a to dlatego, że 

niedoskonałość nie jest w harmonii z boską miłością. 
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43 Ci, którzy wrócili pokornie i skruszony do Ojca i pokornie prosił Go, aby oczyścił ich i uwolnił ich od 

błędów, które właśnie popełnili, Pan przyjął je z nieskończoną miłością i miłosierdziem, pocieszał ich 

ducha, wysłał ich do naprawienia swoich błędów i potwierdził je w ich zadaniu. 

44 Nie myśl, że wszyscy wrócili cichy i skruszony po ich pierwszym nieposłuszeństwa. Nie, wielu 

przyszło pełnych dumy lub urazy. Inni, przepełnieni wstydem, znając swoją winę, chcieli usprawiedliwić 

przede Mną swoje przewinienia i dalece nie oczyszczając się przez pokutę i upomnienie, które są 

dowodem pokory, postanowili stworzyć sobie życie według swoich dróg, poza prawami, które nakazuje 

Moja miłość. 

45 Wtedy objawiła się Moja sprawiedliwość, lecz nie po to, aby ich ukarać, lecz aby ich naprawić, nie 

po to, aby ich zniszczyć, lecz po to, aby ich zachować na wieki, dając im zupełną sposobność 

udoskonalenia się. 

46 Ilu z tych pierwszych grzeszników nie zdołało się jeszcze uwolnić od swoich plam, ponieważ z 

jednego upadku na drugi wpadali coraz głębiej w przepaść, z której tylko praktyka mojego prawa będzie 

mogła ich wyratować. 

47 Mówię wam też, że wśród tych duchów, o których mówiłem wam na początku tej Instrukcji, a 

które są dla was opiekunami, mistrzami, doradcami, przewodnikami i lekarzami, są też tacy, którzy 

doświadczyli upadków i kielicha cierpienia, jakie powoduje nieposłuszeństwo, ale w porę przemyśleli 

swoje uczynki i oczyścili się w wodach dobroci, miłości, miłosierdzia i zadośćuczynienia. 

48 Weźcie ją za przykład, Moje dzieci, wznieście się ponad grzech jak ona, abyście i wy mogli odczuć 

boską radość współdziałania z Ojcem dla szczęścia wszystkich istot. 

49 Zrozumcie, że jesteście na ścieżce waszej ewolucji w celu testowania, otrzymywania lekcji życia, a 

lekcje te są wydarzeniami, które napotykacie na swojej drodze. 

50 Jesteście jak ptaki, które zbudowały to gniazdo, gdzie gromadzą się, by oczekiwać na nadejście 

"skowronka". Czasami burza biczuje drzewo, a ty ze strachu uciekasz, szukając miejsca schronienia i 

pytając w przerażeniu: "Dlaczego Mistrz na to pozwolił?". Ale Mistrz mówi do ciebie: Pozwalam na te 

próby, abyście sami mogli poznać, czy to, co zbudowaliście, jest mocne, czy też kruche. 
Poetycka alegoria dla głosu Pana poprzez ludzkich "nosicieli głosu". 

51 Ten dom modlitwy, jak wszystkie miejsca, w których gromadzicie się, aby słuchać Mojego Słowa, 

podlega zmienności czasów, o których powiedziałem wam, że są dla was lekcjami i próbami. 

52 Żyjcie duchowo zjednoczeni, abyście, gdy ujrzycie, że wichura was porwała, każdy zajął swoje 

miejsce i pozostał niezachwiany, aż burza minie i pokój powróci do was na nowo; lecz jeśli uznacie, że nie 

potraficie się zjednoczyć i przeciwstawić przeciwnościom, będziecie jak chromy, który już nie wysila się, 

by się poruszać, bo wie, że jego kończyny są bezużyteczne. Jaki pożytek z tych zdolności, które są obecne 

w twoim duchu, jeśli, jak tylko nadejdzie godzina, aby rozpoznać ich wartość, wątpisz, stajesz się 

przygnębiony i porzucasz swoje duchowe zadanie? 

53 Czy wątpicie w Moją obecność, bo próby rzucają się na miejsce, gdzie się gromadzicie? Mówię 

wam, że nawet wtedy, gdy te miejsca już nie będą istniały, będę stał i mówił. 

54 Nie należy popadać w fanatyzm przy materialnych miejscach montażu. Czy nie rozumiecie, że 

niezniszczalna i wieczna świątynia to ta, którą budujecie w swoim sercu? 

55 Badajcie się w godzinach odpoczynku, aby wasze sumienie powiedziało wam, czy wartość 

waszych dzieł jest prawdziwa, czy pozorna, czy wasze zasługi są tylko przez was uważane za takie, czy też 

dotarły do Mnie. 

56 Nie przygotowujecie się na przyszłe czasy, choć macie Moje przepowiadanie i z rozkoszą słuchacie 

Moich mądrych i pełnych miłości zdań. Z drugiej strony, spójrzcie na waszych braci, którzy nie otrzymują 

tego poselstwa, jak oni kształtują, pracują i budują, nawet jeśli większość z tego, co robią, jest 

materialne! Bierzcie przykład z ich wysiłku i ich jedności! 

57 Oni też są przeciwstawiani, prześladowani i potępiani, ale nie wątpią we mnie. Jednak wy, którzy 

zostaliście nazwani Moimi nowymi uczniami i słyszycie Moje objawienie się jako Ducha Świętego, 
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wątpicie, ponieważ przez chwile widzieliście ten dom spotkań poddany trudom i próbom właściwym 

waszemu życiu. 

58 Dzieci rozwijają się i stają się dorosłymi, aby stać się rodzicami w ich kolei, ale pozostajesz 

dziecinny w swoim duchu i nie chcą rosnąć ani wzrost w wiedzy i miłości. 

59 Dla wszystkiego, co zostało stworzone, zgodnie z doskonałością Ojca, istnieje właściwe 

wyjaśnienie i powód jego istnienia; ale ty nie widzisz ani doskonałości, ani sprawiedliwości, ani powodu. 

Gdy dzieła nie są takie, jak je rozumiecie, wątpicie; gdy wasze nadzieje nie są spełnione, wątpicie; przy 

każdym waszym cierpieniu wątpicie we mnie, a gdy widzicie rozpętane siły natury, wasze zwątpienie 

wzrasta. 

60 Na jakim miejscu stawiasz mnie, jeśli nie kochasz mnie jako swojego Boga i Ojca? Myślicie w 

sposób ograniczony i mały, nie pojmując przesłania, które daję wam w każdym procesie. Zaprawdę 

powiadam wam, jeśli zinterpretujecie znaczenie nauk, które wysyłam wam przez życie, będziecie 

wiedzieli kim jestem i będziecie znali powód każdej lekcji. 

61 Ucząc się czytać w świecie, ucz się zgłębiać naukę ducha i jego język miłości. 

62 Niektórzy wierzą, że ten świat istnieje tylko dla materialnego ciała, aby namiętności ciała mogły w 

nim zatriumfować; lecz w ten sposób powstrzymują wyższy rozwój ducha. - O ludzie, małe i próżne, 

którzy chcą kształtować życie zgodnie z Twoją wolą! Zrozumcie, że ten świat jest zarówno dla materii, jak 

i dla ducha, dlatego zawsze uczyłem was wypełniać prawo materii, pomagając jednocześnie duchowi w 

jego rozwoju. Ludziom Drugiej Ery, którzy byli przywiązani do rzeczy materialnych, musiałem powiedzieć: 

"Oddajcie Bogu to, co Boskie, a cesarzowi to, co cesarskie". 

63 Do pokonania słabości, nędzy, nieszczęść i namiętności oraz do zniszczenia wątpliwości 

nieodzowne są wiara i dobre uczynki, czyli cnoty, które opanowują to, co niemożliwe; w porównaniu z 

nimi to, co trudne i nieosiągalne, blednie jak cień. 

64 Powiedziałem ludziom, którzy uwierzyli we Mnie w Drugiej Erze: "Twoja wiara cię ocaliła". 

Wyjaśniłem to w ten sposób, ponieważ wiara jest mocą uzdrawiającą, siłą, która przemienia, a jej światło 

unicestwia ciemność. 

65 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: To, co niemożliwe, nie istnieje. W sprawach tak małych jak 

wasze zaburzenia zdrowotne, zwracajcie się do Boga z prawdziwą wiarą i z ufnością w Jego Obecność, a 

ten Bóg, który mieszka w każdym z was, który wie, czego potrzebujecie i co czujecie, da wam zgodnie ze 

swoją wolą. 

66 W nauce, którą głosiłem, gdy byłem na ziemi i którą was dzisiaj pouczam przez "ustnik" ludzki, 

objawia się mój duch; dlatego moje pouczenie odświeża was i jednocześnie umacnia, bo nie jest to 

słowo, które schlebia tylko zmysłom materialnym, ale które karmi ducha. 

67 Dlatego niektórzy spośród tłumów, które mnie słuchają, przychodzą, aby zostać uzdrowieni przez 

Słowo Mądrości, przez pociechę, którą ono daje; inni przychodzą, aby zmniejszyć swój ciężar grzechu, gdy 

słyszą moją naukę o sprawiedliwości, przebaczeniu i miłości. 

68 Kiedy słyszycie, jak mówię w ten sposób, drżą wasze serca, wrażliwe na ból, a kiedy wzywacie 

Mnie jako lekarza, zbliżam się, by was uzdrowić. 

69 Poczuj, że Moja miłość rozpościera się nad tobą jak płaszcz pocieszenia. 

70 Błogosławieni, którzy we Mnie pokładają nadzieję i ufność. Poczujcie mnie blisko siebie i 

opowiedzcie mi swoim sercem o swoich cierpieniach. Nie bójcie się, kochane "owieczki", nikt tak jak ja 

nie potrafi zrozumieć waszej jąkającej się modlitwy. Pokaż mi swoją ranę, pokaż mi swoje cierpienia, a ja 

położę tam Mój balsam miłości i miłosierdzia. 

71 Przyjmuję wasze cierpienia, które w milczeniu mi powierzacie. Wejdźcie w duchową komunię ze 

Mną, abyście mogli głęboko odczuć Moją obecność w was. 

72 Zobaczycie, jak spokój ducha powstrzymuje wzburzone morze waszych namiętności. Słuchaliście 

Mnie tylko przez pośrednictwo nosicieli głosu w tych chwilach, a przecież ileż rzeczy powiedziały Mi 

wasze serca. Ileż to cierpień i goryczy mnie dosięgło! Ileż serc cierpiących z powodu niewdzięczności 
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usycha jak kwiaty ścięte, a potem zapomniane! Ileż łez, których nie widać w oczach, które nosi się ukryte 

w sercu w nadziei na chwilę pokoju! Ból mężczyzn, kobiet, matek. Wszystko zbieram mocą Mojej miłości. 

73 Przyszedłem, aby wzmacniać i chronić słabych w obliczu bólu; ale potem, kiedy będą zdrowi, 

oświeceni i silni, zobaczę ich pocieszających tych, którzy cierpią. Jeśli będziecie mieli miłość między sobą, 

wasz świat będzie świecił światłem harmonii i prawdy, które wybuchnie z jego wcielonych i nie 

wcielonych dzieci, którym ten świat został powierzony jako tymczasowe mieszkanie. 

74 Jeszcze raz przemówiłem do was przez usta, które nie są czyste, ale które w chwili Mojego 

objawienia się umiały odtworzyć Moje słowo miłości. Nie myślcie, że jest to niedoskonała forma, której 

używam, aby do was mówić. Przychodzę do umysłu, ale nie do grzesznego ciała. Moje światło zbliża się, 

gdy głosiciel w uniesieniu ofiaruje Mi swoje serce, oddaje Mi swoje jestestwo; wtedy używam go jako 

pośrednika, aby przyjść do tłumów w ograniczonej, uczłowieczonej formie. 

75 To była Moja obietnica przez Jezusa i ja ją spełniłem dla was. Powiedziałem do Moich apostołów 

w Drugiej Erze: "Gdybym nie poszedł, nie przyszedłby do was Duch Pocieszenia". Chciałem przez to 

powiedzieć: Gdybym Ja, Jezus, nie chodził w ciele, nie mógłbym przyjść, aby dać się wam poznać w 

duchu. Bo Duch Pocieszenia, Duch Święty, którego wam obiecałem, jest Mną, jest Moim Słowem, jest 

Moim orędziem miłości. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 21  
1 Uczniowie, zapomnieliście o sposobie modlitwy, którego nauczyłem was w Drugiej Erze i 

przyszedłem wam o nim przypomnieć. 

2 Modlitwa powinna być dla ciebie czymś większym i potężniejszym niż powtarzanie wyuczonych 

na pamięć słów, którymi nic nie osiągniesz, jeśli nie masz duchowego wzniesienia. 

3 Nie przyzwyczajaj się do modlitwy tylko ze słowami, módl się z duchem. Mówię wam także: 

błogosławcie modlitwą, zsyłajcie myśli światła waszym braciom, nie proście o nic dla siebie; pamiętajcie: 

Kto zajmuje się tym, co jest Moje, zawsze będzie miał Mnie za stróża nad sobą. 

4 Ziarno, które zasiejesz z miłością, otrzymasz z powrotem na wiele sposobów. 

5 Odwiedź i "namaść" chorych, wzmocnij więźnia, daj pokój temu, kto go potrzebuje, i przynieś 

pociechę strapionemu sercu. 

6 Ludzie pomylili prawdziwą miłosierną dobroć z materializmem, co jest widoczne we wszystkich 

ich działaniach, zapominając o jednym z najwyższych uczuć ducha. Widziałem, jak z pogardą, a nawet z 

odrazą, dajecie braciom swoim, ubogim, trochę pieniędzy, a dajecie pieniądze, bo nie macie nic w sercu 

do dania. Gdybyście przynajmniej dawali je z miłością, albo z chęcią pomocy; ale dajecie je z wyniosłością, 

z ostentacją, poniżając potrzebujących. Gdybyś dał je bez próżności lub niechęci, twoja moneta 

częściowo uśmierzyłaby pragnienie miłości tych duchów, które są w trakcie pełnego odkupywania swoich 

win. 

7 Tym, którzy w ten sposób pojmują miłosierdzie, a tymi niedoskonałymi uczynkami usiłują uciszyć 

głos sumienia i wmówić Mi, że spełniają jedną z najwyższych nauk Moich, mówię: Odejdźcie do waszej 

komnaty i zjednoczcie się ze Mną w waszej modlitwie, abyście w tym zjednoczeniu, do którego na razie 

nie jesteście przyzwyczajeni, mogli odczuć w sobie iskrę dobroci i wdzięczności wobec Ojca i odczuwając 

cierpienie waszych bliźnich, modlić się za nich, nawet jeśli robicie to tylko za swoich krewnych, co byłoby 

już krokiem w kierunku uduchowienia. 

8 Nie mogę jeszcze wymagać od wszystkich ludzi poświęcenia i uczynności dla dobra innych, ani 

prawdziwej miłości bliźniego; ale od was, uczniowie i "małe dzieci", którzy z dnia na dzień słyszycie ten 

głos, który sprawia, że wasze uczucia stają się bardziej miłosierne, oczekuję uczynków godnych Mnie i 

was. 

9 Jeśli kochasz, reszta korzyści przyjdzie do ciebie na wierzchu. 

10 Miłość da wam mądrość, abyście mogli zrozumieć prawdę, której inni na próżno szukają na 

wyboistych ścieżkach nauki. 

11 Pozwól, aby Mistrz prowadził cię we wszystkich działaniach, słowach i myślach. Wyposażcie się 

według Jego miłego i kochającego przykładu, a wtedy będziecie przejawiać Boską miłość. W ten sposób 

poczujecie się blisko Boga, ponieważ będziecie w zgodzie z Nim. 

12 Jeśli kochasz, uda ci się być łagodnym, tak jak był Jezus. 

13 Jeśli kochacie, nie będziecie potrzebowali żadnych materialnych kultów ani obrzędów, ponieważ 

będziecie mieli światło, które oświetla waszą wewnętrzną świątynię, na której rozbijają się fale 

wszystkich burz, które mogłyby was sponiewierać, a ciemności ludzkości zostają zniweczone. 

14 Nie profanujcie już więcej tego, co Boskie, bo zaprawdę powiadam wam, wielka jest 

niewdzięczność, z jaką okazujecie się przed Bogiem, gdy wykonujecie te zewnętrzne akty kultu, które 

odziedziczyliście po waszych przodkach i w których staliście się fanatyczni. 

15 Ludzkość widziała Jezusa cierpiącego, a jego nauczanie i świadectwo jest przez was uważane. 

Dlaczego nadal krzyżujesz Go w swoich rzeźbach? Czy wieki, które spędziliście na pokazywaniu Go jako 

ofiary waszej niegodziwości, nie są dla was wystarczające? 

16 Zamiast wspominać Mnie w męce i śmierci Jezusa - dlaczego nie wspominasz Mojego 

zmartwychwstania pełnego światła i chwały? 

17 Są tacy, którzy na widok waszych obrazów przedstawiających Mnie w postaci Jezusa na krzyżu, 

myśleli czasem, że to słaby, tchórzliwy lub bojaźliwy człowiek, nie myśląc o tym, że jestem Duchem i 
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poniosłem to, co wy nazywacie ofiarą, a co Ja nazywam obowiązkiem miłości, jako przykład dla całej 

ludzkości. 

18 Kiedy rozważacie, że byłem jedno z Ojcem, pamiętajcie, że nie było broni, ani mocy, ani tortur, 

które mogłyby mnie ugiąć; ale kiedy cierpiałem, krwawiłem i umarłem jako człowiek, to po to, aby dać 

wam Mój wzniosły przykład pokory. 

19 Ludzie nie zrozumieli wielkości tej lekcji i wszędzie wznoszą obraz Ukrzyżowanego, co jest hańbą 

dla tej ludzkości, która bez miłości i szacunku dla Tego, którego rzekomo miłuje, nadal Go krzyżuje i 

codziennie Go rani, ludzie ranią serce swoich braci, za których Mistrz oddał Swoje życie. 

20 O Moje dzieci wszystkich wyznań, nie zabijajcie najszlachetniejszych uczuć ducha, ani nie 

próbujcie ich zaspokoić zewnętrznymi zwyczajami i kultami. Oto, gdy matka nie ma nic materialnego do 

ofiarowania swemu ukochanemu małemu dziecku, przyciska je do swego serca, błogosławi je z całą 

miłością, obejmuje pocałunkami, patrzy na nie z miłością, oblewa je swoimi łzami, ale nigdy nie próbuje 

go oszukać pustymi gestami miłości. 

21 Dlaczego myślicie, że Ja, Boski Mistrz, aprobuję to, że zadowalacie się kultowymi czynami, 

pozbawionymi jakiejkolwiek wartości duchowej, prawdy i miłości, którymi próbujecie oszukać waszego 

ducha, dając mu do zrozumienia, że się odżywia, podczas gdy w rzeczywistości coraz bardziej ignoruje on 

prawdę? 

22 Nauczcie się miłować jedni drugich, błogosławić jedni drugich, przebaczać jedni drugim, być 

łagodnymi i kochającymi, dobrymi i szlachetnymi, i zrozumcie, że jeśli tego nie uczynicie, wasze życie nie 

będzie w najmniejszym stopniu odzwierciedlać dzieł Chrystusa, waszego Mistrza. 

23 Zwracam się do wszystkich i wzywam was wszystkich do zniszczenia błędów, które 

powstrzymywały was w waszej ewolucji przez tyle wieków. 

24 Weź miłość jako swoją tarczę i chwyć prawdę jako swój miecz, a wkrótce znajdziesz drogę. Nie 

bójcie się być siewcami miłości, bo Piłata i Kajfasza nie ma już na świecie, aby sądzić moich uczniów. Małe 

Kalwarie, które napotkasz na swojej drodze życia, ale wytrzymaj je i pozostaw po sobie ślad odwagi, 

spokoju i wiary. 

25 Chrystus dał ci swój przykład, bo On jest i będzie nadal w duchu i prawdzie Wiecznego Mistrza. 

26 Duch prawdy i pocieszenia jest ten sam Duch Boży, który żył w kochającym Jezusie, który mieszkał 

wśród ludzi, i który będzie żył w tobie, jeśli wiesz, jak kochać, jak On cię nauczył. 

27 Wy, którzy jesteście Moimi nowymi uczniami, słuchajcie: Już w Drugiej Erze mówiłem wam o 

sobie z największą jasnością, aby uchronić was przed popadnięciem w pokusę i błąd. kiedy powiedziałem 

ci: "Ojciec i Ja jedno jesteśmy", chciałem ci powiedzieć, że w Mojej miłości do ciebie, w Moim Słowie i w 

każdym Moim Dziele posiadasz Obecność Ojca; niemniej jednak religie, które przyszły później, nie są takie 

same jak religie przeszłości Niemniej jednak religie, które później powstały na bazie tej doktryny, popadły 

w materializm, tworząc figury, w których przedstawiały podobieństwo Jezusa i czcząc Go za ich 

pośrednictwem, zapominając, że Chrystus jest Mocą i Duchem. 

28 Gdybym chciał, abyście mnie czcili w postaci Jezusa, zostawiłbym wam Jego ciało, abyście je czcili; 

ale jeśli po wykonaniu swego zadania sprawiłem, że to ciało zniknęło, to dlaczego ludzie je czczą? - 

Objawiłem wam, że Moje Królestwo nie jest materialne, a jednak ludzie nadal chcą Mnie zatrzymać na 

ziemi, oferując Mi bogactwa i moc Królestwa, które jest przemijające i ograniczone. 

29 W Jezusie były dwie natury: jedna materialna, ludzka, stworzona z Mojej woli w dziewiczym łonie 

Maryi, którą nazwałem Synem Człowieczym, i druga, Boska, Ducha Świętego, którą nazwałem Synem 

Bożym. W tej (Boskiej naturze) było Boskie Słowo Ojca, które przemówiło w Jezusie; druga była tylko 

materialna i widzialna. 

30 Gdy byłem przesłuchiwany przez arcykapłana Kajfasza, a on rzekł do Mnie: "Zaklinam Cię, abyś mi 

powiedział, czy Ty jesteś Chrystusem, Mesjaszem, Synem Bożym", odpowiedziałem mu: "Ty to 

powiedziałeś". 

31 Apostołom Moim oznajmiłem, że wrócę do Ojca, od którego przyszedłem. Odnosiłem się do 

Boskiego Ducha, który był zamknięty w błogosławionym ciele Jezusa. Ale kiedy przepowiedziałem Moim 
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uczniom, że Syn Człowieczy będzie wydany i ukrzyżowany, odnosiłem się tylko do części materialnej; 

ukrzyżowanie lub zabicie Ducha nie byłoby możliwe, ponieważ jest On nieśmiertelny i przewyższa 

wszystkie rzeczy stworzone. 

32 Kiedy powiedziałem ci, że odcisnę Moje Prawo w twoim sercu, wyryję je w twoim duchu i że będę 

w tobie królował, odnosiłem się do Mojej Mądrości, do Mojej wiecznej Istoty. Musicie zrozumieć, że to 

nie Jezus wchodzi do waszego serca, ale Chrystus, Słowo Przedwieczne, Ten, który został zapowiedziany 

przez usta proroka Izajasza jako Baranek ofiarny. 

33 Jako człowiek, Jezus był waszym ideałem i urzeczywistnieniem doskonałości; abyście w Nim mieli 

przykład godny naśladowania, chciałem was nauczyć, jaki musi być człowiek, aby stał się podobny do 

swego Boga. 

34 Jest to jeden Bóg, a Chrystus jest jednym z Nim, ponieważ jest On Słowem Bóstwa, jedyną drogą, 

przez którą można dotrzeć do Ojca wszystkich rzeczy stworzonych. 

35 Moje nasienie jest zasiane w każdym duchu ludzkości i nadejdzie dzień, kiedy będziecie mogli 

wznieść się, aż staniecie się podobni do waszego Mistrza. 

36 Duch Prawdy jest Boską Mądrością, która wyjaśnia tajemnice, i przyszedł do ludzi w wypełnieniu 

Mojej obietnicy danej ludzkości. Żyjecie w okresie czasu, w którym te manifestacje musiały mieć miejsce, 

ponieważ byliście duchowo przygotowani na ich przyjęcie. 

37 Uznajcie, że zło, które dręczy dziś ludzkość, pochodzi z braku wypełnienia Mojego Prawa i 

dlatego, że ludzie nadali materialną interpretację Boskim naukom i objawieniom. Z tymi błędami, jak 

mogli uświadomić sobie swoją duchową naturę i Boskie więzy miłości, które łączą całą ludzkość ze 

Stwórcą? Stąd pochodzi wasz egoizm, wasze wojny i wasze uzależnienie od materialnych przyjemności. 

38 Duch Boży jest jak nieskończenie wielkie drzewo, w którym gałęzie, światy i liście są istotami. Jeśli 

jest to jeden i ten sam sok, który płynie przez pień do wszystkich gałęzi, a z nich do liści, to czy nie 

wierzysz, że jest coś wiecznego i świętego, co łączy was wszystkich razem i łączy was ze Stwórcą? 

39 Krótka jest wasza droga przez świat, ale konieczne jest, abyście wykonali swoje zadanie przed 

odejściem z tego życia, abyście mogli zamieszkać w wyższych domach dla ducha w zaświatach. 

40 Duch i materia są dwiema różnymi naturami; twoja istota składa się z nich, a ponad nimi jest 

sumienie. Pierwsza jest córką światła, druga pochodzi z ziemi, jest materią; obie są zjednoczone w jednej 

istocie i walczą ze sobą, kierowane przez sumienie, w którym masz obecność Boga. Ta walka trwa 

nieprzerwanie do tej pory, ale w końcu Duch i Materia wypełnią w harmonii zadanie, które Moje Prawo 

wyznacza każdemu z nich. 

41 Możesz też wyobrazić sobie ducha jako roślinę, a ciało jako ziemię. Duch, zasadzony w materii, 

wzrasta, prostuje się, karmiąc się próbami i naukami, które otrzymuje podczas swego ludzkiego życia. 

42 Uczę was poznawać swojego ducha od podstaw, ponieważ ta ogromna fala materializmu, która 

przetoczyła się przez ludzkość, stworzy niezmierzone potrzeby duchowe i konieczne jest, aby na świecie 

istniało źródło światła, gdzie ci, którzy go pragną, będą mogli zaspokoić swoje pragnienia. 

43 Jakże wiele i strasznych wojen czeka ludzkość, o wiele straszniejszych niż te, które minęły; w 

których furia rozpętanych sił natury zmiesza się z rykiem waszej broni. Świat będzie zbyt mały, aby 

pomieścić w swoim łonie tak wielkie zniszczenie. Wszystko to spowoduje, że ludzie, gdy osiągną szczyt 

swojego bólu i rozpaczy, zwrócą się błagalnie do prawdziwego Boga - do którego nie chcieli przyjść na 

drodze miłości - aby prosić o Jego Boski Pokój. Wtedy Ja, Chrystus, Słowo, powstanę w sercach, bo ten 

czas będzie Trzecim Dniem, kiedy spełnię Moją obietnicę zbawienia, kiedy zbuduję Świątynię, jak wam 

obiecałem. 

44 jak anioł, który siedział na grobie Jezusa, Mój Boski Duch zstąpi, aby podnieść płytę grobową, 

która zamyka twoje serce, aby Moje Światło mogło oświecić wnętrze człowieka. 

45 Będzie to duchowy świt, którego będziecie świadkami, ale Moje nasienie i Dobra Nowina będą się 

rozprzestrzeniać, ponieważ zbliża się czas bitwy i Moje dzieci muszą być przygotowane. Wiedzcie jednak, 

że w tej bitwie nie będzie żadnych wahań, będzie ona prowadzona do końca, kiedy światło zatriumfuje 

nad ciemnościami ludzkości. 
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46 Słuchajcie uważnie, uczniowie, abyście wy, którym wyjaśniłem tak wiele tajemnic, nie zgubili 

kluczy, które wam powierzyłem, abyście otworzyli księgę Mojej Mądrości. Poczuj pokój, abyś mógł 

uczynić go namacalnym dla tych, którzy są wokół ciebie. 

47 Tylko przez spokojne i czyste podniesienie waszego ducha uda wam się być siewcą uduchowienia. 

48 Pośród wszystkich perypetii waszego ziemskiego życia będziecie mogli dokonać wielu cudów, jeśli 

naprawdę posiądziecie w waszym duchu dar pokoju, który daje wam Moja miłość; ale jeśli nie będziecie 

go mieli w sobie, będziecie mogli dokonać bardzo niewielu dzieł godnych Mnie. 

49 Przyjmuj Moje nauki bez niepokoju, spokojnie, patrz na Mnie z delikatnością swoich doznań i 

odczuwaj Mnie z czułością, jak małe dzieci odczuwają swoją kochającą matkę. Tylko w ten sposób 

będziecie mogli przyjąć i wykorzystać powódź światła, która płynie z Moich nauk. 

50 Nauczcie się wchodzić w sferę wewnętrznego pokoju, który dają wam chwile przebywania ze 

Mną, zapomnijcie o waszych cierpieniach i problemach, abyście mogli umocnić się w Mojej miłości. 

51 Bądźcie silni, abyście mogli przetrwać próby i módlcie się za ludzkość, która jest wzburzona i cierpi 

tak jak wy, ale zaprawdę powiadam wam, gdy odczujecie nadejście Mojego pokoju, zobaczycie, że ten 

pokój zstąpił na wszystkich. 

52 Pytacie Mnie, dlaczego wielokrotnie - aby otrzymać ode Mnie łaskę - musicie najpierw wylać łzy 

pod wpływem próby. Ale mówię ci: Ponieważ każdy z was jest jak drzewo, czasami macie gałęzie tak 

chore lub wychudzone, że konieczne jest przycinanie, aby był dobry owoc, a to przycinanie musi sprawiać 

wam ból. 

53 Czasami to cięcie idzie nawet do korzeni, aby zniszczyć zło, które zainfekowało twojego ducha. 

54 Na razie płaczcie, ale nie rozpaczajcie, bo po bólu przychodzi prawdziwe zdrowie. 

55 Kiedy zawracam was z drogi zła, czynię to z wielkim miłosierdziem i miłością, nawet jeśli chwilowo 

nie rozumiecie Moich doskonałych rad. Podbijam w was chorobę i przemieniam ją w zdrowie i radość; w 

ten sposób powoli sprowadzam na właściwą drogę zmaterializowanych, zagubionych, tych, którzy 

zboczyli z drogi dobra. 

56 Kiedy ukrzyżowali Jezusa, On z miłością przebaczył swoim oprawcom i darował im życie, prosząc 

Ojca, aby ich ocalił; swoimi słowami, a także swoim milczeniem udzielił im przebaczenia, a te dowody 

nieskończonej miłości do ludzkości były i będą wiecznie jak niewyczerpane źródła, z których ludzie będą 

czerpać natchnienie do swoich najszlachetniejszych czynów przebaczenia i miłości. 

57 Dziś, tak jak wczoraj, daję wam pić z tego źródła prawdy i życia, aby podnieść was z upadków i 

oświetlić wam drogę, abyście mogli znieść próby waszej wędrówki przez ten świat, służąc jako stopień do 

wejścia do domu, gdzie zaznacie najwyższego pokoju. 

58 Nie bójcie się waszego Stwórcy, ale tym bardziej siebie samych, gdy duch wasz nie jest na drodze 

wyznaczonej przez moje prawo. 

59 Szukajcie drogi, którą pokazał wam Jezus, abyście mogli zażegnać kielich cierpienia. Jeśli zbłądzicie 

lub dobrowolnie opóźnicie swoje przybycie do Królestwa Pokoju, to stanie się tak dlatego, że tego 

chcecie, ale nie dlatego, że taka jest Moja Wola. 

60 Pozwólcie Mi się prowadzić, byście z Moją pomocą mogli interpretować nauki, które oferuje wam 

Księga Życia i zrozumieć przyszłość, która czeka ludzkość. 

61 Nie bójcie się królów ani panów, ani nikogo, kto ma jakikolwiek tytuł lub władzę, bo nic nie będzie 

w stanie przeciwstawić się temu, co zostało postanowione przez Ojca. 

62 Uczyniłem Moje Światło znanym, przemienionym w Słowo, które nieliczni słyszeli, a które poprzez 

pisma i świadectwa wszyscy poznają. 

63 Powiedziałem wam, że jestem wielkim wojownikiem, którego miecz przychodzi z zamiarem walki; 

ale zrozumcie, że nie wywołuję wojen między ludźmi, jak te, które zawsze prowadziliście; moja wojna jest 

wojną idei, przekonań, w których błyszczy prawda, miłość, rozum, sprawiedliwość i prawdziwa mądrość. 

64 Ale kiedy walka jest najostrzejsza i człowiek zaczyna rozumieć, że te przesłania są boskimi 

natchnieniami, iskrami Bożej miłości, które tylko przynoszą pokój między 
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Jeśli będziecie szukać Mojej Nauki w ludziach, odczuje on pragnienie wprowadzenia jej w życie, nauczenia 

jej wszystkich, którzy jej nie znają, a następnie podejmie Moją Naukę, aby wykorzenić zło, które 

spowodowało wasze nieposłuszeństwo. 

65 Na to, czego się uczycie i co badacie ze słowa pisanego, wyleję Moje natchnienie, abyście mogli 

rozszerzyć pouczenie, którego udzielacie waszym braciom. 

66 Kiedy wśród ludzi zaczną pojawiać się tacy, którzy, spokojni w obliczu przewinienia, kochają i 

przebaczają temu, kto ich obraził, i z miłością błogosławią Boga, ponieważ On przemienił ich swoimi 

doskonałymi naukami w żywe przykłady podobne do Jezusa, wtedy będziecie na początku panowania 

Chrystusa w sercach ludzi. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 22  
1 Jest to czas wielkiego światła dla narodu izraelskiego, w którym budzę duchy z różnych mieszkań 

na ich różnych ziemskich drogach, aby wszystkie Moje dzieci mogły przyjść do Mnie pełne zrozumienia i 

miłości, aby otrzymać swoje dziedzictwo. 

2 Mam zamiar wybrać spośród ludzkości mężczyzn, kobiety, starców i dzieci, w których schroniły się 

duchy Izraela, którzy są pierworodnymi Mojej Boskości, odpowiedzialnymi za Moje objawienia. 

3 W Trzech Wiekach zjednoczyłem i zgromadziłem Mój lud, a w tym Trzecim Wieku wasz duch 

został zaskoczony Moją obecnością i Moim słowem przez pośrednictwo ludzkiego umysłu, ponieważ nie 

wierzyliście, że Chrystus, Boskie Słowo, będzie się z wami komunikował w tej formie. Chociaż 

zapowiedziałem wam przez proroków Mój powrót jako Duch Święty, nie czuwaliście w oczekiwaniu na 

Moje przyjście, a teraz, gdy macie Moje objawienie się wśród was, nie rozpoznaliście Mnie z powodu 

braku uduchowienia, nie zgłębiliście Boskich nauk. Lecz powinniście zrozumieć, że w jakiejkolwiek formie 

przejawię się wam, zawsze będę Boską istotą, obecnością i mocą, prawdą i miłością. 

4 Dlaczego więc zwątpiliście we Mnie podczas tych trzech razy, kiedy dałem się poznać wśród was? 

Czy ukryłem przed wami znaki i czas mego przyjścia, aby ludzkość była w zamieszaniu? - Nie, zaprawdę! 

wy, którzy wątpicie w Moją Obecność, milczcie, zamknijcie usta, słuchajcie Mnie nieustannie, aż 

wyznacie, że to Ja, wasz Pan, przyszedłem, aby dać się poznać przez umysł człowieka. Jeśli Ja daję się 

poznać przez pośrednictwo mężczyzn i kobiet, których niedoskonałości i słabości są podobne do waszych, 

to dlatego, że szukałem, przez kogo mógłbym się dać poznać, a nie znalazłem czystego i czystego serca, 

aby objawić się w całej Mojej chwale. 

5 Szukałem wśród dzieci i widzę, że ich duch, choć ciało jest niewinne, nosi w sobie łańcuch wad, 

które przyjął w przeszłości, i zapomniał, że stał się człowiekiem tylko po to, aby oczyścić się poprzez nową 

powłokę ciała. Szukałem czystego serca wśród młodych, a widziałem, że młodzieniec splamił się i nosi 

ułomności w swoim duchu; a w dziewicy leży nasienie pokusy. Wśród starożytnych dostrzegam tylko 

istoty wyczerpane i zdezorientowane przez zmienność życia. U naukowców można znaleźć materializm i 

arogancję, ponieważ po tym, jak pokazałem im tajemnice natury, poczuli się wielcy i chcieli, aby uczynić 

ich bogami na tym świecie. A wśród tych, którzy nazywają siebie sługami Mojej Boskości, odkrywam tylko 

obłudnika i faryzeusza* Trzeciej Ery. 

Dlatego powiadam wam: spośród grzeszników wybrałem tych, których nazwałem "głosicielami", 

którzy są jak wy, i którzy dzięki temu darowi otrzymanemu ode Mnie usuwają swoją winę i zbawiają się. 

W chwili, gdy Mój promień zstępuje, aby ich oświetlić, usuwam plamę i przyjmuję ich wyniesienie. Gdy są 

tak przygotowani, wchodzę w łączność z wami przez ich pośrednictwo, a Moi słudzy duchowi, którym 

zostali powierzeni, aby czuwali nad ich krokami, czynią ich otwartymi i godnymi. 
* Patrz uwaga 5 w Załączniku. 

6 Mógłbym objawić się w sposób widzialny, albo sprawić, że Mój głos byłby słyszalny, tak jak 

słyszeliście go w Pierwszej Erze na górze Synaj; ale jakie zasługi wiary nabylibyście ze Mną w tej formie? - 

Żadnej; bo cnota wiary jest stopniem na drabinie waszego rozwoju. Ale z tego powodu nie ukrywam 

Siebie, a jeśli daję się poznać przez pośrednictwo człowieka, to dlatego, że cię kocham i uczę cię wyższej 

lekcji, i chcę, abyś poznał Mnie przez jej doskonałość. 

7 W duchu człowieka, który jest Moim arcydziełem, umieściłem Moje Boskie światło. 

Pielęgnowałam go z nieskończoną miłością, jak ogrodnik pielęgnuje zepsutą roślinę w swoim ogrodzie. 

Umieściłem was w tym siedlisku, gdzie nie brakuje wam niczego do życia, abyście mogli poznać Mnie i 

poznać samych siebie. Dałem waszemu duchowi władzę, aby odczuwał życie w zaświatach, a w waszym 

ciele zmysły, abyście mogli być odświeżeni i doskonali. Dałem wam ten świat, abyście w nim stawiali 

pierwsze kroki i na tej drodze postępu i doskonałości mogli doświadczyć doskonałości Mojego Prawa, 

abyście w ciągu waszego życia coraz bardziej Mnie poznawali i kochali, i abyście przez wasze zasługi doszli 

do Mnie. 
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8 Udzieliłem wam daru wolnej woli i obdarzyłem was sumieniem. Pierwsze, abyś mógł się 

swobodnie rozwijać w ramach Moich praw, a drugie, abyś umiał odróżniać dobro od zła, aby ono mówiło 

ci jako doskonały sędzia, kiedy wypełniasz lub naruszasz Moje prawo. 

9 Sumienie to światło Mojego Boskiego Ducha, które nie opuszcza was w żadnej chwili. 

10 Ja jestem drogą, prawdą i życiem, Ja jestem pokojem i szczęściem, wieczną obietnicą, że będziesz 

ze Mną, a także wypełnieniem wszystkich Moich słów. 

11 Jeśli czujecie się nieufni wobec życia, jeśli uważacie się za niezdolnych do walki, módlcie się, 

zjednoczcie się ze Mną i pozostańcie na drodze pokoju, który Moja miłość każe wam rozpoznać. 

Naprawcie swoje błędy, odnówcie się i przebaczcie temu, kto was obraził. Poddajcie się próbom, a 

poczujecie Moją siłę i Mój pokój, pomimo zmienności życia. 

12 Mistrz spieszy się, by was pouczyć i pozwolić, by Jego mądrość przelała się do waszego umysłu i 

serca, ponieważ tylko przez krótki czas będę do was przemawiał w tej formie. Pozostawię wam Moje 

Słowo jako dziedzictwo, abyście zazdrośnie go strzegli. Jest ona prawdą i jeśli uczynisz ją znaną swoim 

braciom, w jej pierwotnej czystości i poprzez swoje dobre uczynki, wypełnisz swoją duchową misję. 

13 Ci, którzy w chwili Mojego odejścia powiedzą Mi: "Panie, odłączasz się od nas i zostawiasz nas w 

sieroctwie", będą to ci, którzy byli głusi i ślepi na Moje zapowiedzi i nie chcieli zrozumieć Mojej nauki. 

14 Przez długi czas widziałem fanatyzm i bałwochwalstwo w waszym uwielbieniu. Przynosicie do tych 

domów modlitwy ofiary materialne, które nie docierają do Mnie, dlatego prosiłem was o studiowanie 

Mojego Słowa, aby wasz duch mógł się rozwijać. Ponieważ czas przygotowania dobiega końca i 

powinniście zrobić krok naprzód w zrozumieniu Moich nauk. 

15 Niewtajemniczeni stają się "małymi dziećmi" (w działaniu Ducha), małe dzieci stają się uczniami, a 

uczniowie żywymi przykładami pokory, miłości i mądrości. Wielu z nich jest wśród tych tłumów, ale są 

one również rozproszone wśród uczonych i wśród religii i sekt. 

16 Nie wyobrażajcie sobie nic o owocach waszej nauki, bo teraz, gdy poczyniliście w niej tak wielkie 

postępy, ludzkość cierpi najbardziej, jest najwięcej nędzy, alarmów, chorób i bratobójczych wojen. 

17 Człowiek nie odkrył jeszcze prawdziwej nauki, tej, którą osiąga się na drodze miłości. 

18 Oto, jak was zaślepiła próżność; każdy naród pragnie mieć największych uczonych ziemi. 

Zaprawdę powiadam wam, uczeni nie wniknęli głęboko w tajemnice Pana. Mogę wam powiedzieć, że 

wiedza, jaką człowiek posiada o życiu, jest wciąż powierzchowna. 

19 Zbliża się czas, kiedy duchowe objawienia ujawnią ludziom świetlaną drogę, aby mogli oni poznać 

tajemnice ukryte w łonie stworzenia. Światło Mojego Ducha objawi wam drogę do zdobycia prawdziwej 

nauki, która pozwoli człowiekowi być uznanym przez otaczające go stworzenia i przez naturalne siły 

stworzenia, oraz zdobyć posłuszeństwo, wypełniając w ten sposób Moją wolę, aby człowiek opanował 

ziemię. Ale to nastąpi dopiero wtedy, gdy duch człowieka, oświecony przez sumienie, narzuci swoją moc i 

światło na słabości materii. 

20 Jakże siły i elementy stworzenia mogą poddać się woli człowieka, gdy ten kieruje się 

egoistycznymi uczuciami, podczas gdy natura kieruje się Moim prawem miłości? 

21 Jest konieczne, aby ideały ludzkości weszły na drogi sprawiedliwości, kierując się prawdą 

doskonałej instrukcji, która ujawni im sens życia wiecznego, a tą instrukcją jest podana tutaj duchowa 

nauka, która z czasem przekształci wasze duchowe i ludzkie życie. 

22 Człowiek, sam z siebie, nie jest zdolny do przyjęcia Mojego Słowa i zmiany swojej moralności, 

skłonności, dążeń i ideałów; dlatego pozwoliłem, aby ból wstrząsnął nim przez pewien czas. Ale kiedy 

kielich jest najbardziej gorzki dla ludzi, a oni uznają swoje błędy przed sędzią swojego sumienia, będą 

wzywać Mojego imienia, szukać Mnie, zagubione owce powrócą do Mojego płotka miłości, a wszystkie 

Moje dzieci zostaną napełnione światłem Mojego Ducha, aby rozpocząć nową drogę życia. 

23 Nie przyszedłem, aby dołączyć błędy do waszych dzieł na ziemi, nie, pokazuję wam wasze błędy, 

ponieważ chcę, abyście osiągnęli doskonałość, która przychodzi do was poprzez wieczne dziedzictwo. 

Wasz duch nie zostanie utracony, ponieważ jest on iskrą Boskiego światła i obrazem waszego Ojca i 

Stwórcy. 
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24 Co stałoby się z twoim duchem, gdybym poświęcił się uwielbieniu twoich ludzkich dzieł i porzucił 

go bez końca dla ziemskich namiętności? 

25 Kiedy przyszedłem do ciebie, to dlatego, że cię kocham. Jeśli wydaje mi się, że mówię do ciebie z 

surowością, to w Moim słowie jest Moja sprawiedliwość i Moja miłość. Jeśli daję ci poznać Moją prawdę, 

nawet jeśli czasem sprawia ci ona ból, to dlatego, że chcę twojego zbawienia. 

26 Nie odrzucajcie Mojego Słowa, zgłębiajcie je, abyście w jego istocie znaleźli naukę zdolną dokonać 

cudu przemiany tej doliny łez, zamienionej obecnie w pole krwawych walk między braćmi, w dolinę 

pokoju, gdzie żyje tylko jedna rodzina, ludzkość, wprowadzając w życie sprawiedliwe, doskonałe i pełne 

miłości prawa, które dał wam wasz Ojciec, bo w ich wypełnianiu znajdziecie szczęście. 

27 Tylko kilku uczniów miałem na tym świecie, a jeszcze mniejszą liczbę tych, którzy byli na 

podobieństwo Boskiego Mistrza. W duchowej dolinie mam jednak wielu uczniów, gdyż tam czyni się 

największy postęp w pojmowaniu Moich nauk. To tam Moje dzieci, które łakną i pragną miłości, 

otrzymują od swego Mistrza to, czego odmawiała im ludzkość. To tam, dzięki swej cnocie, jaśnieją ci, 

którzy z powodu swej pokory pozostawali niezauważeni na ziemi, i tam płaczą ze smutkiem i skruchą ci, 

którzy świecili na tym świecie fałszywym światłem. 

28 To właśnie w Poza nim przyjmuję cię tak, jak nie miałeś nadziei na ziemi, gdy łzami 

odpokutowałeś swoje winy, ale błogosławiąc Mnie. Nie ma znaczenia, że podczas waszej podróży życia 

mieliście moment gwałtownego buntu. Wezmę pod uwagę, że mieliście dni wielkiego cierpienia, a w nich 

okazaliście poddanie i błogosławiliście Moje Imię. Wy również, w granicach waszej małości, 

doświadczyliście kilku Golgatów, nawet jeśli były one spowodowane waszym nieposłuszeństwem. 

29 Oto, przez kilka chwil wierności i miłości do Boga, otrzymujesz czasy życia i łaski w zaświatach. W 

ten sposób Moja Wieczna Miłość odwzajemnia krótkotrwałą miłość człowieka. 

30 Błogosławieni, którzy upadają i zmartwychwstają, którzy płaczą i błogosławią Mnie, którzy 

zranieni przez własnych braci, ufają Mi w głębi serca. Ci mali, utrudzeni, wyśmiewani, a jednak cisi i 

dlatego mocni duchem, są w prawdzie Moimi uczniami. 

31 Radujcie się, ponieważ dzięki tym naukom będziecie postępować w swojej ewolucji, nawet jeśli 

niektórzy wierzą przeciwnie, ponieważ kierują się błahymi osądami. Przez wieki byliście podzieleni przez 

religie i sekty, ponieważ zawsze mieliście pragnienie wiedzieć coś więcej niż wiedzieliście, a wasze serce 

jest wciąż uschnięte z braku miłości, pomimo tylu wyznań wiary, ile mieliście. Ale wkrótce zjednoczycie 

się wokół doskonałej miłości, która płynie z "Księgi Prawdziwego Życia", którą jest to Słowo. 

32 Marniejesz z duchowego pragnienia, usychasz z braku rosy miłości i czystych uczuć. Czujesz się 

samotna i dlatego przyszedłem, aby roztaczać wśród ciebie niepowtarzalną woń Mojej miłości, która 

sprawi, że twój duch się przebudzi i rozkwitnie w cnocie. 

33 Słuchajcie Mnie, uczniowie, abyście mogli wykorzenić z waszych umysłów stare przekonania. 

Chrześcijaństwo podzielone na wyznania, które nie kochają się wzajemnie, które poniżają, gardzą i grożą 

swoim braciom poprzez fałszywe osądy. Mówię wam, są chrześcijanami bez miłości, dlatego nie są 

chrześcijanami, bo Chrystus jest miłością. 

34 Niektórzy przedstawiają Jehowę jako starca pełnego ludzkich wad, mściwego, okrutnego i 

straszniejszego niż najgorsi z waszych sędziów na ziemi. 

35 Nie mówię wam tego po to, żebyście się z kogoś naśmiewali, lecz po to, żeby wasze pojęcie o 

Boskiej miłości oczyściło się. Nie wiecie teraz, w jaki sposób uwielbialiście mnie w waszej przeszłości. 

36 Praktykuj ciszę, która pomaga duchowi odnaleźć swojego Boga. Ta cisza jest jak źródło wiedzy, a 

wszyscy, którzy do niej wchodzą, napełniają się jasnością Mojej mądrości. Cisza jest jak miejsce 

zamknięte niezniszczalnymi murami, do którego dostęp ma tylko duch. Człowiek nieustannie nosi w sobie 

wiedzę o tajemnym miejscu, w którym może zjednoczyć się z Bogiem. 

37 Miejsce jest nieważne, gdzie jesteś, wszędzie można połączyć się ze swoim Panem, czy jesteś na 

szczycie góry lub w głębi doliny, w zgiełku miasta, w spokoju domu lub w środku bitwy. Gdy szukacie 

mnie w waszym sanktuarium, w głębokiej ciszy waszego wzniesienia, bramy uniwersalnej i niewidzialnej 
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świątyni otworzą się natychmiast, abyście naprawdę poczuli, że jesteście w domu waszego Ojca, który 

jest obecny w każdym duchu. 

38 Gdy ból prób cię przygniata, a cierpienia życia niszczą twoje uczucia, gdy czujesz gorące 

pragnienie osiągnięcia odrobiny spokoju, udaj się do swej komnaty lub poszukaj ciszy, samotności na 

polu; tam podnieś swego ducha, kierując się sumieniem, i zanurz się. Cisza jest sferą ducha, sferą 

niewidzialną dla fizycznych oczu. 

39 W momencie wejścia w uniesienie duchowe następuje przebudzenie wyższych zmysłów, pojawia 

się intuicja, błyszczy natchnienie, można dostrzec przyszłość, a życie duchowe wyraźnie rozpoznaje to, co 

odległe i umożliwia to, co wcześniej wydawało się nieosiągalne. 

40 Jeśli chcecie wejść do ciszy tego sanktuarium, tego skarbca, musicie sami przygotować drogę, bo 

tylko z prawdziwą czystością będziecie mogli wejść do niego. 

41 Istnieją dary i zadania, które czekały na godzinę waszej gotowości, aby zadomowić się w waszym 

duchu i przekształcić was w proroków i mistrzów. 

42 W tym skarbcu jest cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istot, jest tam manna Ducha, chleb 

życia wiecznego, o którym powiedziałem wam przez Jezusa, że "kto z niego spożywa, nigdy nie umrze". 

43 Twój duch został odświeżony w słuchaniu Mojego Słowa i znalazł sposobność do wypełnienia 

swojego zadania wśród tego narodu "robotników", których wzbudzam. 

44 O jak wielu troskach zapominacie, gdy poświęcacie się tej błogosławionej pracy doradzania, 

"namaszczania" i pocieszania waszych braci. 

45 Wasz duch został wzmocniony, a ciało wyzdrowiało; bo powiedziałem wam, że kto daje pokój i 

balsam uzdrawiający, albo praktykuje miłosierdzie w jakiejkolwiek z jego niezliczonych form, zobaczy w 

sobie pomnożone to, co dał. 

46 W ten sposób stopniowo odsuwam cię od fałszywych przyjemności tego świata, od tego, co 

nieużyteczne, aby twoje serce było czyste i zawsze godne, aby przez nie dotarła do potrzebujących moja 

pomocna miłość; abyś nie dał się więcej zarazić niegodziwością, która wszędzie panuje. 

47 Ta wewnętrzna i zewnętrzna czystość w Moich uczniach jest niezbędna, bo tylko wtedy uwierzą 

wam bracia, gdy wyruszycie głosić tę Dobrą Nowinę. Tylko wtedy, gdy masz serce zdrowe i czyste, dobre 

uczynki będą mogły wypływać z niego, a słowa światła z twoich ust. 

48 Na waszej drodze napotkacie ciemność i zamęt, a jedyną siłą i mocą, którą będziecie mieli, by 

pokonać fałsz prawdą, będzie właśnie szczerość waszych uczuć, czystość waszych czynów. Nie 

zapominajcie: Nawet jeśli możecie udawać przed swoimi bliźnimi, że głosicie prawdę, nie posiadając jej, 

nie będziecie w stanie mnie oszukać. 

49 wasza przemiana musi być głęboka i prawdziwa, do tego stopnia, że zauważycie ją w duchowości, 

z jaką wasze dzieci przychodzą na świat, te nowe pokolenia, które są obietnicą dla ludzkości: zdrowi na 

ciele i na duchu, nie niewolnicy pokus ani ofiary kłamstw swoich braci, ale istoty zdolne do godnego 

kochania Mnie i do prawdomównego kochania swoich bliźnich. Zbliża się czas, kiedy wrogowie Mojej 

nauki przygotowują się do pilnowania waszych kroków, bo chcą zniszczyć wasze nasienie, ale mówię 

wam, że jeśli będziecie go strzec jako waszego świętego dziedzictwa, jeśli będziecie pilnować tego, co 

wam powierzyłem, żadna siła nie będzie w stanie zniszczyć tego, co z miłością i w Moje imię zasiejecie w 

sercach waszych braci. 

50 Wprowadzajcie Moje Słowo w czyn, głoście uczynkami, świadczcie dobrymi uczynkami, słowami i 

myślami, a wasze świadectwo będzie godne Mojego pouczenia. 

51 Czuwając i modląc się, powinieneś oczekiwać tych, którzy wcześniej czy później będą cię szukać. 

Żołnierze powrócą z wojny z przygnębionymi sercami i łkającymi duchami; władcy uznają swoje błędy i 

otwarcie płaczą nad swoimi przewinieniami; a tłumy spragnione i łaknące sprawiedliwości będą szukać 

tych źródeł duchowego światła, gdzie będą mogli pić, aż ich pragnienie wiary, pokoju i miłości zostanie 

zaspokojone. 

52 Mój duch czuwa nad każdą istotą i zwracam uwagę nawet na ostatnią waszą myśl. 
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53 Zaprawdę powiadam wam, odkryłem tam, pośród armii walczących o ziemskie ideały i ambitne 

cele, miłujących pokój i mających dobre intencje ludzi, którzy zostali siłą uczynieni żołnierzami. 

Wzdychają ich serca, gdy Imię Moje przechodzi przez ich usta, a łzy spływają po ich policzkach na 

wspomnienie ich bliskich, rodziców, żon, dzieci, braci i sióstr. Wtedy ich duch wznosi się do mnie, bez 

żadnej innej świątyni niż sanktuarium ich wiary, bez żadnego innego ołtarza niż ten ich miłości, ani z 

żadnym innym światłem niż to ich nadziei, pragnąc przebaczenia za zniszczenia, które mimowolnie 

spowodowali swoją bronią. Szukają Mnie, aby prosić ze wszystkich sił, abym pozwolił im wrócić do domu, 

albo abym, jeśli już muszą paść pod ciosami wroga, przynajmniej okrył płaszczem miłosierdzia tych, 

których pozostawili na ziemi. 

54 Wszystkim, którzy w ten sposób proszą o moje przebaczenie, błogosławię, ponieważ nie są winni 

zabijania; inni są mordercami, którzy będą musieli odpowiedzieć przede mną za wszystko - gdy nadejdzie 

godzina ich sądu - co uczynili z życiem ludzi. 

55 Wielu z nich, którzy miłują pokój, zastanawia się, dlaczego pozwoliłem się zaprowadzić na pola 

bitew i do miejsc śmierci. Na to ja wam mówię: Jeżeli ich ludzkie umysły nie są w stanie pojąć przyczyny, 

która jest w sercu tego wszystkiego, to jednak ich duchy wiedzą, że to wypełnia zadośćuczynienie. 

56 Znam też takich, którzy zapominając o swoich bliskich, myślą o wszystkich narodach, by płakać z 

bólu nad rzeczywistością fałszywego chrześcijaństwa ludzkości. Wzywają Mnie w swoich modlitwach, w 

swoich duchowych kontemplacjach pamiętają, że jest obietnica Mojego powrotu i że nawet znaki Mojego 

powrotu zostały przepowiedziane i zapisane. Noszą te słowa w swoich sercach i dlatego codziennie pytają 

Mnie, kiedy będzie Moje przyjście "na Wschodzie i na Zachodzie "*, a wszędzie szukają znaków, których 

nie odkrywają ich oczy, i dlatego czują się zdezorientowani. 
Odniesienie do biblijnej obietnicy w Mt 24, 27. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powrotu Chrystusa można 

znaleźć jako wprowadzenie do tej książki w rozdziale: Powrót Chrystusa w zwierciadle biblijnych obietnic. 

57 Nie wiedzą, że wszystkie znaki już się dokonały i że dlatego mój duch zaczyna w tym czasie 

manifestować swoją nową fazę objawienia. 

58 Jakże często budzili się słysząc Mój duchowy głos i pytali: Kto mnie wezwał? nie rozumiejąc 

znaczenia Mojego przesłania. W innych przypadkach, światło intuicji w ich umysłach było tak jasne, że 

dokonywali zaskakujących czynów, które napełniały ich zdumieniem. 

59 Balsam uzdrawiający dla zranionych lub nieuleczalnie chorych, jak również chleb i woda, 

cudownie się spełniają, a oni doświadczają, jak pokój i zaufanie wzmacniają ich duchowo i fizycznie w 

chwilach największego zagrożenia. 

60 Wydarzenia te sprawiły, że ci, którzy żyją czujnie i z modlitwą, wołają wewnętrznie: "Panie, czyż te 

oczywiste znaki, które nam codziennie dajesz, nie są dowodami Twojej obecności? Czyż to wszystko nie 

jest dowodem, że w tym czasie Duch Twój szuka naszego, aby przekazać się jako Mistrz uczniowi lub jako 

Ojciec dziecku?". 

61 Tak, umiłowani uczniowie, to są dowody na to, że Mój Duch wibruje nad waszymi i w ten sposób 

wypełnia w nowej formie Moją obietnicę powrotu do człowieka. 

62 Znaki, które wskazywały wam na Moje nowe objawienie, już się spełniły; nie widzieliście ich, ani 

nie mieliście o nich wiadomości. Ale ja wam mówię: Czy czujesz Moją obecność? Czy wyczuwasz 

nadejście nowego czasu? Czy twoje serce karmi się w duchowej modlitwie i czy twój duch czuje się 

wzmocniony, gdy pozwala się prowadzić przez światło sumienia? Jeśli tak jest, to dlaczego potrzebujecie 

materialnych znaków, aby wskazać wam Moją obecność i zaświadczyć o wypełnieniu się proroctwa? 

Zostawmy to faryzeuszom i uczonym w Piśmie tego wieku, aby to zbadać. Niech książęta kapłani, z obawy 

przed Moją Obecnością, przeszukują przestrzeń i ziemię w poszukiwaniu obiecanych znaków. Dla nich 

zostały one podane, dla ludzi małej wiary, dla tych, którzy chlubią się duchowością, a których serca i 

umysły są twardsze niż skała. Były to bowiem znaki, które natura dawała jak rogi, gdy Moja duchowa 

manifestacja miała wylać swoje światło na ludzkość. 

63 W tej chwili modlitwy poświęconej komunii z Ojcem zapomnijcie o wszystkich waszych troskach, 

odrzućcie pokusy, które mogłyby powstrzymać waszego ducha od wypełniania Mojego Prawa, uwolnijcie 
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go od wszelkiego niepokoju. W tych wzniosłych chwilach pozwólcie, aby wasza Wola była Wolą Bożą; 

poddajcie się miłości waszego Ojca Niebieskiego. Wtedy stanie się tak, jak w Drugiej Erze, że zobaczycie, 

jak urzeczywistniają się dzieła, które nazywacie cudami. 

64 Jeśli w waszych modlitwach poczujecie się przeniknięci Moim pokojem, będzie to znak, że 

weszliście w komunię z Moją Boskością. Sumienie będzie świecić jak promienne słońce w twoim duchu, i 

będzie można zobaczyć światło Ducha Świętego na ołtarzu swojego sanktuarium. Wszystko, co zobaczysz 

w tych chwilach będzie oświetlone miłością Boga. 

65 Zasłony, które z powodu braku waszego wyposażenia nie pozwalały wam zrozumieć znaczenia 

Mojej nauki, zostaną odsunięte i ujrzycie w Wiecznej Świętości skarbiec Pana, który jest źródłem życia i z 

którego płynie prawdziwa mądrość. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 23  
1 Błogosławieni, którzy starają się być w pokoju ze swoim sumieniem. Błogosławieni, którzy sieją 

ziarna Mojego pokoju na drodze swoich bliźnich. 

2 Przychodźcie do Mnie, ilekroć jesteście przygnębieni cierpieniem lub brakiem wiary, bo Ja jestem 

światłem i mocą, która przywróci wam duchowy pokój. 

3 Gdzie mnie usłyszycie, kiedy już nie będę się przejawiał w tej postaci? - W twoim sumieniu, bo 

przez nie wskazuję ci drogę miłości. 

4 Kiedy świat przechodzi przez okres duchowego zamętu, kiedy człowiek nie rozumie tajemnic, 

jakie kryje w sobie życie duchowe, ani nie wie, jak zgłębić i rozważyć jego cel, choć jest do tego zdolny, 

wtedy przychodzi jasność Mojego Słowa, aby go oświecić. Ludzkość jest świadkiem faktu, że w tych 

chwilach naukowcy wykorzystują cały swój czas i intelekt aby odkryć w naturze odpowiedź na wiele pytań 

i wątpliwości jakie stawia przed nimi życie. A natura odpowiada na wezwanie człowieka, dając 

świadectwo swemu Stwórcy, który jest niewyczerpanym źródłem mądrości i miłości, ale także 

sprawiedliwości. Jednak wolna wola, którą człowiek został obdarzony, nie doprowadziła go do 

przebudzenia się do światła Mojej miłości, a duch nadal wlecze za sobą łańcuchy materializmu, z których 

nie mógł się wyzwolić. To tak, jakby ludzie bali się zrobić krok naprzód w ewolucji, przyzwyczajeni do 

pozostawania w tradycji, którą pozostawili im przodkowie. Człowiek boi się myśleć i wierzyć 

samodzielnie, woli podporządkować się tradycji innych, pozbawiając się w ten sposób wolności poznania 

mnie. Z tego powodu żył on wstecz, lecz teraz nadszedł czas światła dla ludzkości, a wraz z nim człowiek 

zdobywa swoją własną wiedzę, budzi się, postępuje i jest zaskoczony w obliczu prawdy Moich pouczeń. 

5 Skoro ludzkość była świadkiem rozwoju nauki i widziała odkrycia, w które wcześniej nie 

uwierzyłaby, dlaczego opiera się wierze w rozwój ducha? Dlaczego usztywnia się do czegoś, co go 

zatrzymuje i czyni bezwładnym? 

6 Moja nauka i Moje objawienia w tym czasie są w harmonii z waszym rozwojem. Niech uczony nie 

wyobraża sobie nic ze swojej pracy materialnej i swojej nauki, gdyż w niej zawsze było obecne Moje 

objawienie i pomoc istot duchowych, które inspirują was z zaświatów. Człowiek jest częścią stworzenia, 

ma do spełnienia zadanie, jak wszystkie stworzenia stwórcy, ale dana mu została natura duchowa, 

inteligencja i własna wola, tak że rozwój i doskonałość ducha osiąga własnym wysiłkiem, który jest 

najwyższym, co posiada. Za pomocą ducha człowiek może pojąć swego Stwórcę, zrozumieć Jego korzyści i 

podziwiać Jego mądrość. 

7 Gdybyście zamiast próżnować w waszej ziemskiej wiedzy, uczynili wszystkie Moje dzieła waszymi 

własnymi, nie byłoby dla was żadnych tajemnic, uznalibyście się za braci i kochalibyście się wzajemnie 

tak, jak Ja was kocham: byłaby w was dobroć, uczynność i miłość, a więc jedność z Ojcem. 

8 Jakże jesteście mali, gdy uważacie się za wszechmocnych i wielkich, a zatem nie chcecie wyznać, 

że ponad granicami waszej mocy i waszej nauki jest Ten, który w prawdzie wie wszystko i wszystko może! 

Wtedy zadowalasz się byciem materią i tylko materią, i wydajesz się nieistotny, ponieważ podlegasz tylko 

prawu natury, które rządzi śmiertelnymi i ulotnymi istotami, które rodzą się, rosną i umierają nie 

pozostawiając śladu swojej drogi. Kiedy podniesiecie się z tego stanu, w którym się znajdujecie? Musicie 

podjąć wysiłek, aby spojrzeć poza niebo, które sobie wyobraziliście, abyście zrozumieli, że tylko dzięki 

duchowym zasługom możecie dojść do Ojca. 

9 Nie czekajcie, aż inni zaczną drogę do Mnie, przyjdźcie, zanosząc swoją modlitwę, a w ten sposób 

zrozumiecie, co macie czynić, i poznacie zadanie, które macie wykonać. Zapraszam was do zbliżenia się 

do Mnie, ale w tym celu nie jest konieczne porzucenie zadań, obowiązków i rozrywek ludzkiego życia. 

10 Przyszliście na ziemię w czasie, gdy ludzie żyją pod panowaniem ludzkiej nauki, a jednak w tym 

czasie rozwiniecie swoje duchowe dary: będziecie uzdrawiać chorych, będziecie prorokować i osiągniecie 

wyższy poziom w swoim duchowym rozwoju. 
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11 Światło, które oświetla wasze wnętrze, pomaga wam przewidzieć to, co ma nadejść, ale musicie 

się przygotować, aby ten dar mógł rozkwitnąć. Nic nie może stać w miejscu, wszystko musi się poruszać w 

harmonii z Kreacją. 

12 Nie daję wam Moich nauk tylko jako moralne wzmocnienie dla waszej materialnej natury, lecz 

dzięki nim możecie wznieść się na większe wyżyny waszej duchowej doskonałości. 

13 Ja nie zakładam wśród was nowej religii, ta Nauka nie neguje istniejących religii, jeśli są one 

oparte na Mojej prawdzie. Jest to przesłanie Boskiej miłości do wszystkich, wezwanie dla wszystkich 

instytucji społecznych. Kto pojmuje Boski zamiar i wypełnia Moje przykazania, ten czuje się prowadzony 

do postępu i do wyższego rozwoju swego ducha. 

Tak długo, jak człowiek nie zrozumie uduchowienia, które musi mieć w swoim życiu, pokój jeszcze 

długo nie stanie się rzeczywistością na świecie. Z drugiej strony ten, kto wypełnia Moje Prawo miłości, nie 

będzie się bał ani śmierci, ani sądu, który czeka jego ducha. Wiedzcie, że to nie wtedy, gdy śmierć 

przychodzi do ciebie, że twój Ojciec cię osądza, ale ten sąd zaczyna się tak szybko, jak stajesz się 

świadomy swoich uczynków i czujesz wezwanie sumienia. Mój sąd jest zawsze nad tobą. Na każdym 

kroku, czy to w życiu ludzkim, czy w życiu duchowym, podlegasz Mojemu sądowi; ale tu na świecie, w 

powłoce ciała, duch staje się nieczuły i głuchy na wezwania sumienia. 

14 Osądzam cię, aby pomóc ci otworzyć oczy na światło, aby uwolnić cię od grzechu i odkupić cię od 

bólu. 

15 W moim sądzie nigdy nie liczę przewinień, które mi wyrządziliście, bo w moim sądzie nigdy nie 

pojawia się uraza, zemsta, a nawet kara. 

16 Gdy ból wdziera się do twego serca i uderza cię w najczulsze miejsce, to po to, aby wskazać ci 

jakiś błąd, który popełniasz, abyś zrozumiał Moją naukę i aby dać ci nową i mądrą lekcję. Na dnie każdej z 

tych prób jest zawsze obecna Moja miłość. 

17 W niektórych przypadkach pozwoliłem wam zrozumieć przyczynę procesu, w innych nie możecie 

znaleźć znaczenia tego ostrzeżenia Mojej sprawiedliwości, a to dlatego, że w dziele Ojca i w życiu 

waszego ducha są głębokie tajemnice, których ludzki umysł nie jest w stanie rozwikłać. 

18 Daję wam te nauki, abyście nie czekali aż nadejdzie śmierć, aby zacząć spłacać swój dług, ale 

abyście korzystali z prób, jakie stawia przed wami życie, wiedząc, że od miłości, cierpliwości i wyniosłości, 

z jaką je przyjmujecie i znosicie, będzie zależało, czy wasz duch stanie przed progami życia wiecznego, 

uwolniony od ciężaru grzechów i niedoskonałości, które nosił podczas pobytu na świecie. 

19 Daleki jest czas, kiedy powiedziano wam: "Łokciem, którym mierzycie, będziecie mierzeni". Jakże 

często prawo to było używane do zemsty tu na ziemi i do odrzucenia wszelkiego poczucia miłości! 

20 Teraz mówię wam, że uchwyciłem się tej komórki sprawiedliwości i będę was nią mierzył według 

tego, jak wy mierzyliście, choć muszę dodać dla wyjaśnienia, że w każdym z Moich sądów będzie obecny 

Ojciec, który was bardzo kocha, i Zbawiciel, który przyszedł dla waszego zbawienia. 

21 To człowiek wydaje swoje wyroki za pomocą swoich dzieł, czasami straszne wyroki, i to wasz Pan 

zapewnia wam pomoc w znalezieniu sposobu, w jaki możecie ponieść swoją pokutę. 

22 Zaprawdę powiadam wam, jeśli chcecie uniknąć zbyt bolesnej pokuty, nawróćcie się w porę i 

nadajcie nowy kierunek waszemu życiu poprzez szczerą odnowę z uczynkami miłości i miłosierdzia wobec 

braci. 

23 Zrozumcie, że Ja jestem bramą zbawienia, bramą, która nigdy nie będzie zamknięta dla 

wszystkich, którzy szukają Mnie z prawdziwą wiarą. 

24 Jeśli chcecie dowodów na prawdziwość Moich nauk, to mówię wam, że macie przed oczami 

dowody, o które prosicie Mnie, aby pójść za Mną. Jakie są te dowody? - Odnowienie tych mężczyzn i 

kobiet, którzy służą mi dzisiaj jako "robotnicy na moich polach". 

25 Długotrwała i uciążliwa jest czasami ta "praca dzienna", ale nigdy nie jest niemożliwa do 

wykonania. Delikatne i trudne jest zadanie ucznia spirytystycznego, lecz nie jest ono niemożliwe do 

wykonania, dlatego mówię wszystkim niezdecydowanym, że jeśli macie wątpliwości, czy możecie tego 

dokonać, to dlatego, że jesteście małej wiary. 
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26 Ofiarowuję Moje pola miłości wszystkim, którzy chcą zasłużyć na służbę braciom. Ci, którzy tak to 

zrozumieli, pospiesznie zwrócili się do Mnie, prosząc o możliwość pracy na Moich błogosławionych 

polach, gdzie ziarno jest dobroczynne. 

27 Tutaj zasługi muszą być zgodne z prawdą, aby mogły być zapisane przeze mnie na korzyść tego, 

kto je wykonuje. Pozory dla innych nie mają u Mnie żadnej wartości, dlatego Moi pracownicy uczą się 

pracować w milczeniu, być pokornymi i szczerymi, brzydzić się próżnością i nigdy nie rozgłaszać 

miłosierdzia. 

28 Ludzie nie znają historii każdego z tych pracowników, którzy jej służą dzień po dniu; nie znają 

wysiłków, ofiar i wyrzeczeń, jakie musieli czynić Moi słudzy, aby stać się godnymi nazywania się Moimi 

uczniami. 

29 Wielu z tych mężczyzn i kobiet, którzy wnoszą tyle radości do waszych serc poprzez swoje dary 

duchowe, którzy sprawiają, że czujecie Mój balsam i przywracają wam pokój swoimi słowami, noszą w 

swoich sercach ukryty smutek, który widzi tylko Moje spojrzenie. 

30 Jak wielu z nich zostało źle ocenionych, a nawet wypartych przez swoich ukochanych krewnych, 

ponieważ obrali tę drogę! A ci ranią ich, oczerniają ich i grożą im, ale oni nadal wypełniają swoje zadanie z 

miłością, chociaż czują biczowanie i rzucanie kamieniami przez gniewnych ludzi, gdy idą swoją drogą, jak 

ich Mistrz, pod ciężarem ich krzyża. 

31 Widzę, że chcesz wiedzieć, dlaczego niektórzy z nich powstrzymują się od kontynuowania tego 

zadania. W odpowiedzi mówię wam, że to nie dlatego, że nie ponieśli ciężaru swojego krzyża, ale dlatego, 

że świat ich kusił i ulegli pokusie; bo ten, kto bierze krzyż miłości na swoje ramiona, w rzeczywistości go 

nie dźwiga. To raczej krzyż podtrzymuje go na duchu, ponieważ każdemu krokowi "robotnika" towarzyszy 

zawsze wewnętrzne poczucie nieskończonego pokoju. Nie powinniście jednak zachowywać się wobec 

nich niewdzięcznie, bo wiecie, że pokój Mój jest w tych, którzy idą za Mną; są oni bowiem takimi samymi 

ludźmi jak wy. Ponieważ widzicie ich uśmiechniętych i spokojnych, nie chcecie wiedzieć nic o tym, co 

cierpią, aby być użytecznymi i służyć wam. 

32 Kto wie, jak odpłacić miłością i miłosierdziem tym, którzy często przerywają chwilowo swoją 

pracę, aby przyjąć tych, którzy potrzebują pokoju i zdrowia? Kiedy pospieszyliście do kołyski niemowlęcia, 

które musiało pozostać samo, ponieważ jego matka jest "robotnicą", która musiała wypełnić swoje 

zadanie wśród cierpiących? - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jak was wezwałem, abyście się 

nauczyli przyjmować, tak też od was wymagam, abyście się nauczyli odpłacać miłością za bezinteresowną 

pomoc waszych braci. 

33 Jak często okazujesz swoje niezadowolenie i potępiasz ich jako "złych pracowników", ponieważ 

się spóźniają? Okazujecie się wymagający, gdy dostrzegacie w nich błąd, bo wiecie, że mają obowiązek się 

z niego wywiązać. 

34 O rzesze ludzi! Zamiast przyjmować z pokorą chleb, który jest wam dany, pożeracie go wraz z 

ręką, która wyciągnęła się, aby was pokrzepić! 

35 Co wiesz o zmaganiach, które moi wybrani znoszą, aby zachować czystość i służyć Tobie? Co wiesz 

o próbach, przez które są dotknięci, aby utrzymać ich czujność? Lecz wy nadal uważacie ich za słabych i 

głosicie, że pokusa ich pokonała, nie rozumiejąc, że jest to ciężar, który sami w nich zostawiliście, 

ponieważ odmawiacie wzięcia na siebie części odpowiedzialności, która należy do każdego w Moim 

Dziele. 

36 Jakże szybko zapominacie o wielu rzeczach, które otrzymaliście dzięki nim! A jednak w sercach 

waszych uspokajacie się rozumowaniem, że nic wam nie dali; lecz zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie 

będziecie się wzajemnie miłowali, kłamstwem jest, że Mnie miłujecie. 

37 Legiony istot duchowych, które niewidzialnie towarzyszą waszym materialnym oczom w głoszeniu 

Mojego Słowa, są tymi, którzy dają prawdziwą interpretację Moich nauk. Żebyście wiedzieli, jakie są 

polecenia, które dałem każdemu duchowi i w jakiej formie je wypełnia, od czasu do czasu zwracam się do 

nich poprzez nosiciela głosu, poprzez którego udzielam wam Mojej instrukcji. Czy uważasz, że jest to dla 
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nich konieczne, że mówię do nich przez ludzkich pośredników? - Nie, ludzie, właśnie wam powiedziałem, 

że robię to tylko po to, żebyście mogli odczuć ich obecność i usłyszeć instrukcje, które im daję. 
To, co jest rozumiane, to duch opiekuńczy każdego człowieka. Są to zaawansowane duchy światła, które 

wypełniają wolę Bożą, wyświadczając nam - swoim jeszcze wcielonym braciom - przysługi, inspirując nas i 

nakłaniając do uduchowienia. 

38 Legion duchów, które przeznaczyłem, by towarzyszyły wam i pomagały w waszej podróży przez 

życie, jest bardzo wielki, tak wielki, że nie możecie sobie tego wyobrazić. W ich gronie panuje absolutna 

jednomyślność. Światło, które w nich świeci, jest światłem mądrości i miłości, ponieważ ideałem, 

któremu są poświęceni, jest czynienie dobra dla ludzkości, a ich największym pragnieniem jest 

prowadzenie braci na szczyt uduchowienia. 

39 Jakże piękna jest misja, którą wykonują, a jakże komplikujecie ich pracę! Nie możecie mówić, że 

wasz brak współpracy z waszymi braćmi duchowymi wynika z niewiedzy, ponieważ słyszeliście polecenia, 

które im daję przez Moich głosicieli, tak że znacie ich misję miłości i miłosierdzia i dbacie o to, by pomóc 

im ją wypełnić. 

40 Nie jesteście jeszcze w stanie w pełni porozumieć się z tym światem braci światła, ani nie wiecie 

jak z nimi współgrać. Dlaczego, z powodu waszego braku duchowości, który nie pozwala waszym 

zmysłom odbierać wszystkich wezwań, ostrzeżeń i natchnień, którymi chcą kierować waszymi krokami na 

ziemi. 

41 Często mylicie uduchowienie z materialnymi zwyczajami, które zamiast przybliżać was do nich 

(istot duchowych), oddalają was od nich. Uważacie, że kiedy je przywołujecie, skuteczniej jest nazwać je 

jakimś imieniem, niż przyciągać je modlitwą. Uważacie, że bylibyście lepiej przygotowani, gdybyście 

powoływali się na nie zapalając świecę lub modląc się donośnym głosem, i jesteście w błędzie. 

42 Oni rzeczywiście spieszą na wasze wezwanie, interpretują wasze życzenia i pozwalają, by 

udzielono wam pomocy, ponieważ ich zadanie jest inspirowane czynną miłością bliźniego; ale wy nie 

osiągnęliście tej pomocy przez waszą duchowość, ponieważ wtedy bylibyście jeszcze w harmonii z 

waszymi aniołami stróżami i tworzylibyście z nimi lud Boży, który wie, jak wypełnić moje przykazanie, 

które mówi do was: miłujcie się wzajemnie. 

43 Zaprawdę powiadam wam, im czystsze są wasze myśli i im prostsze i czystsze są wasze działania, 

tym wyraźniej będziecie odczuwać obecność i wpływ świata duchów w waszym życiu i tym większe będą 

cuda, które od nich otrzymacie. 

44 Nie myślcie, że bracia wasi mogą mieszać się do waszych nieczystych uczynków, lub przyłączać się 

do waszych złych zamiarów, lub ujawniać się przez wasze pośrednictwo, jeżeli nie jesteście należycie 

przygotowani na ich przyjęcie. 

45 Aby osiągnąć duchowość, ukochani ludzie, musicie się modlić i mieć wiarę. 

46 Modlitwa i wiara dokonają cudu, kładąc chleb na twoim stole dzień po dniu, tak jak wiara Izraela 

została nagrodzona manną w Pierwszej Erze. 

47 Jeśli inne narody oszukują was w waszym chlebie, odpuścicie im, abym ja odpuścił wam 

wszystkim. 

48 Jeśli dojdzie do tego, że zostaniesz wyrzucony ze swojego domu, pójdziesz na górę, która przyjmie 

cię na swoje łono, abyś mógł znaleźć schronienie aż do zakończenia próby. 

49 Tak jak w pierwszym czasie wiara ludu została wzmocniona przez wielkie próby, jakich 

doświadczyli na puszczy, tak i w obecnym czasie będą oni wielokrotnie próbowani, aby ich umysły 

nabrały siły potrzebnej do bycia żołnierzami tej sprawy. 

50 Jaki uczeń tego dzieła mógłby jeszcze potrzebować materialnego miejsca zgromadzenia, gdzie 

mógłby się schronić w czasie prób? - Żaden, bo wszyscy wiecie, że wasz Ojciec nie szuka kamiennych 

świątyń, aby w nich zamieszkać, ale sanktuariów i ołtarzy w umysłach ludzi, a te świątynie idą z wami, 

gdziekolwiek jesteście. 
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51 Wasi przodkowie żyli w wielkiej ignorancji, karmili fanatyzm religijny i dlatego osiągnęli niewielki 

postęp dla swojego ducha. Nie było im dane tu na ziemi, aby oglądać światło tego wieku, które was 

oświeca; ale oni również, gdy nadejdzie godzina, otrzymają duchowe światło w obfitości. 

52 Moja nauka poucza was, żebyście harmonizowali z waszymi braćmi, czy mieszkają na ziemi, czy w 

nieskończonej dolinie ducha. 

53 Takie będą cechy waszego przyszłego życia, jeśli będziecie zachowywać Prawo. Ale wasza droga 

życia będzie zupełnie inna, jeśli nie będziecie kroczyć drogą, którą wam wyznaczyłem Moim Słowem, bo 

wtedy głód, zarazy i wojny, które wybuchają na ziemi, nie oszczędzą was, bo te niszczycielskie moce nie 

znajdą w was nic, co by je powstrzymało. 

54 Umiłowani uczniowie, korzystajcie ze wszystkich prób, wielkich i małych, które codziennie 

pojawiają się w waszym życiu, aby, gdy przyjdą większe próby, zostały one złamane jak podmuchy wiatru 

z huraganu, gdy rozbiją się o niewzruszone mury siły, które daje wam praktyka Mojego Prawa. 

55 Przez waszą duchową jedność stwórzcie naród, którego obroną przed wrogami jest modlitwa. 

Wtedy siły natury mogą szaleć, bo ten lud będzie umiał dzięki swojej duchowości opanować wszystkie 

zmienności. 

56 Powstańcie, mężczyźni i kobiety, starcy, młodzieńcy i dzieci; powstańcie wytrwale, aby iść drogą, 

którą Moje Słowo przeznaczyło dla was w tym czasie, a która jest tylko wznowieniem drogi, którą 

wyznaczyłem w minionych czasach śladem Mojej Ofiary na Krzyżu. 

57 Wypełniajcie Moje Prawo, aby w formacji nowego pokolenia wasze dzieci osiągnęły wyższy 

rozwój niż ten, który wy osiągnęliście, i aby wasze nieposłuszeństwo nie odciągało ich od tego dzieła i nie 

było dla nich powodem do życia dalej od uduchowienia. 

58 W tej Trzeciej Erze przyszedłem dać wam ciepło, którego wam brakuje i odebrać wam zimno, 

które rozprzestrzeniliście na waszych ścieżkach życia. Usłyszeliście dzwonek, którym zadzwonił Eliasz, 

abyście mogli przyjść po światło Ducha Świętego z Moimi poleceniami. 

59 Przygotujcie się, abyście mogli odczuć Moją Obecność i być jak apostołowie Drugiej Ery, którzy 

słuchając Mnie, codziennie pogłębiali swoją wiarę i przygotowywali się do wypełnienia swojej trudnej 

misji. 

60 Izraelu, nie tylko wypełniaj swoje zobowiązania wobec świata. Wypełniajcie też prawo, bo 

podjęliście się obowiązku wobec Ojca, a jego wypełnienie musi być surowe, wzniosłe i duchowe. 

61 Uczę was, abyście odwrócili się od materializmu i przestali być fanatykami i bałwochwalcami; 

abyście nie czcili przedmiotów materialnych stworzonych przez człowieka, ani nie oddawali im czci. Nie 

chcę, aby w waszych sercach były korzenie bałwochwalstwa, fanatyzmu i fałszywych kultów. Nie 

składajcie mi ofiar, które do mnie nie docierają, proszę tylko o waszą odnowę i wasze spełnienie w 

uduchowieniu. 

62 Odnówcie swoje dawne nawyki, nie oglądajcie się za siebie i nie patrzcie na to, z czego 

zrezygnowaliście i czego nie powinniście już robić. Zrozumcie, że weszliście na drogę waszej ewolucji i nie 

powinniście się zatrzymywać. Droga jest wąska i musisz ją dobrze znać, bo jutro będziesz musiał 

prowadzić nią swoich braci, a ja nie chcę, żebyś zbłądził. 

63 Ja jestem cierpliwym Ojcem, który czeka na waszą skruchę i dobrą wolę, aby obsypać was moją 

łaską i miłosierdziem. 

64 Nie potępiajcie niekiedy niezgrabnego słowa moich głosicieli; jeśli zabrakło im przygotowania, 

zostawcie tę sprawę mnie. Zrozum, że nawet gdy komunikuję się przez najbardziej niezdarny umysł, 

zawsze znajdziesz duchowe znaczenie, światło, prawdę i instrukcje w rdzeniu tego słowa. 

65 Wiek ten ujawni ludzkości lekcje z "Księgi Prawdziwego Życia", które nie były jeszcze znane 

ludzkości. 

66 Zaprawdę powiadam wam, tak jak Eliasz, który otworzył bramy Trzeciej Ery, nie potrzebował 

wcielać się w swojego ducha, by mówić do ludzi, tak Ja daję się wam poznać, i to samo uczyniło wiele 

istot, które obecnie przebywają w duchowym regionie. 
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67 Będą oni komunikować się z wami poprzez waszych upełnomocnionych pośredników do roku 

1950, kiedy zakończy się materialnie słyszalna manifestacja świata duchów; Lecz po tym czasie, bez 

świadomości ludzi, przez ich usta będą często przemawiać Duchy Światła z minionych czasów, 

Wyzwoliciele, Prorocy, Patriarchowie, Dobroczyńcy, Apostołowie Dobra, Siewcy Sprawiedliwości i Boskiej 

Nauki waszego Ojca, który będzie przekazywał z ducha na ducha w szczytowym momencie swojej miłości 

do swoich dzieci. 

68 Ci, którzy uświadomią sobie obecność duchowych istot światła wśród ludzkości, którzy obserwują 

i modlą się, którzy uduchowili się i przygotowali się do tego, by móc dostrzec moment, gdy ci posłańcy 

zbliżają się, przemawiają lub wykonują jakieś nadludzkie dzieło. 

69 Nie będzie konieczne, aby komunikowali się przez ludzi, którzy mają wiedzę o tej nauce, aby 

przemawiać przez ich pośrednictwo. Ich obecność, ich wpływ i ich inspiracja będą tak subtelne, że tylko 

ten, kto jest przygotowany, będzie w stanie dostrzec ich obecność wśród ludzkości. 

70 Narody ziemi odczują obecność Mojżesza, gdy, stopniowo, każdy z nich będzie wybawiony. 

Różne religie doświadczą obecności Eliasza, gdy światło Bożego promienia, emanujące z prawdy, 

rozproszy ciemności duchowej ignorancji ludzi, stawiając przed ich oczami wszystkie fałsze, którym 

oddawali cześć. 

71 Władcy świata, którzy nadal być władcami nad zdegradowanych narodów, będzie czuć duchową 

obecność Daniela, jak prorok zbliża się do ich obozów, aby obudzić ich do modlitwy, ponieważ zniszczenie 

jest zbliża. 

72 Nadejdzie dzień, kiedy każde oko ujrzy światło tych dzieł, jak jest napisane, aby człowiek 

zrozumiał, że nie ma granic ani barier materialnych dla ducha, i że wszyscy stopniowo zbliżacie się do 

celu, gdzie panuje harmonia i światło. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 24  
1 Uczniowie, macie nauczyć się dawać nie oczekując żadnej nagrody. 

2 Praktykujcie prawdziwą pokorę, która, ponieważ jest nieodłączna od wyższego ducha, znajduje 

odzwierciedlenie w uczuciach serca. Szczerze uważajcie się za ostatnich ze wszystkich, nigdy nie dążąc do 

bycia pierwszymi. 

3 Naucz się przebaczać temu, kto cię obraził. Powiedziałem Piotrowi, że gdyby został obrażony 

przez swego brata siedemdziesiąt razy siedem razy, musiałby mu tyle samo razy przebaczyć, czym dałem 

mu do zrozumienia, że musi to czynić zawsze, zarówno w przypadku małych przewinień, jak i tych 

wielkich. Ileż to istot przeszło przez ten świat, które nazywały siebie chrześcijanami, a nie były w stanie 

udzielić przebaczenia ani razu w ciągu całego swojego życia. 

4 Proszę więc wszystkich tych, których nazwałem dziećmi światłości: Czy nie chcielibyście, 

przynajmniej raz w życiu, skorzystać z tego wzniosłego przykazania, abyście poznali cuda, jakie ono czyni 

zarówno w tym, kto udziela przebaczenia, jak i w tym, kto je otrzymuje. 

5 Światło jest szlachetnością, jest miłością i jest zrozumieniem wśród duchów. Wiecie już, jak 

powinniście postępować w życiu, jeśli naprawdę chcecie być dziećmi Światła. 

6 Jeśli więc zostaniecie urażeni i odwzajemnicie cios, ale obaj będziecie mieli wyrzuty sumienia, nie 

wstrzymujcie ręki z powodu pychy, bądźcie pierwszymi, którzy ją wyciągną jako dowód pokory, i nie 

bójcie się uniżać; albowiem powiadam wam: kto się uniża na tym świecie, będzie pochwalony w 

zaświatach. 

7 Jak myślicie, w jaki sposób pragnę Moich uczniów wśród tej ludzkości? - Chciałem, aby byli 

czystego i łagodnego serca, aby świecili swoim przykładem na drodze swoich bliźnich; aby każdy z nich 

był jak te gwiazdy, które migoczą w nocy jako strażnicy lub przewodnicy swoich braci. 

8 Chciałem, aby twoje serce było pełne radości, abyś mógł ją przekazywać smutnym; chciałem, aby 

twoje ręce były pełne mocy uzdrawiania, która przyniesie zdrowie wszystkim chorym; chciałem, aby 

twoje usta mogły przekazywać Moje Słowo w jego pierwotnej czystości i duchowym znaczeniu, bo wtedy 

będziesz mógł swoim przykładem odkupić zagubionych. 

9 W Drugiej Erze, patrząc na miasto, w którym mieszkał Mój lud, któremu obiecano Mnie jako 

Odkupiciela, a który z powodu swego materializmu nie dostrzegał Mojej Obecności, powiedziałem do 

ciebie: "Jeruzalem, Jeruzalem, ty, która zabiłaś proroków i źle oceniłaś posłańców, jak często chciałem 

zgromadzić twoje dzieci, jak ptak obejmuje swoje młode, a ty nie chciałaś być Mi posłuszna". 

10 Szukałem ich, aby ofiarować im prawdziwe szczęście, a jednak wiedziałem, że zaprowadzą Mnie 

na Kalwarię; lecz miłości Mojej nie pokonała bezduszność ludzi, a na dowód tego macie Mnie tu znowu i 

mówię wam: Błogosławieni, którzy dziś we Mnie wierzą, albowiem Ja usunę z ich serc wszelkie ich 

utrapienia. Ale błogosławię również tych, którzy będą Moimi nowymi sędziami w tym czasie, bo 

zapewniam was, że jutro będą to wierzący jak Saul z Tarsu, który prześladował tych, którzy we Mnie 

wierzyli, i że przyjdą do Mnie skruszeni, a potem, pełni miłości i wiary, pójdą dalej i będą szerzyć ziarno 

prawdy wśród swoich braci. 

11 Moje światło oświetla ludzki umysł. Przychodzę do tego ludu tak, jak byłem w tym czasie w innym 

ludzie, który was poprzedził, a o którym mówiłem wam, że duchowo do niego należycie. Jakże wielu z 

tych ludzi źle mnie oceniło! Jak utwardzone były ich serca, kiedy wołali: Ukrzyżuj go! O błogosławione 

ukrzyżowanie, bo było ono świadectwem tego, co Boska Miłość jest w stanie uczynić dla swoich dzieci, a 

do czego zdolna jest ludzka niewdzięczność! 

12 Wielu z nich było chorych, ślepych i opętanych, nie wiedzieli, co czynią, więc mnie potępili. 

Jeszcze teraz wszyscy ci, którzy nie chodzą Moją drogą miłości, jeszcze nie wiedzą, co czynią. 

Niegodziwość ludzka chciała położyć kres miłości, którą zasiałem przez Jezusa, ale przez wieki miliony 

ludzi płakały z powodu tej bezimiennej niewdzięczności. Lecz ci, którzy płaczą po mnie, nienawidzą i 

przeklinają tych, którzy mnie ukrzyżowali, a ja nie nauczyłem was nienawidzić ani przeklinać. Ja nie 
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nienawidzę, ani nie przeklinam, ani nie karzę. Te uczucia nie są obecne w Moim Boskim Duchu, lecz widzę 

je w waszej światowej jurysdykcji. 

13 Nauczyłem cię kochać, przebaczać, modlić się za tych, którzy cię skrzywdzili i błogosławić ich. 

14 Gdybyście zawsze wykonywali takie prace w swoim życiu i prawdziwie odczuwali je w ich 

wykonaniu, nie mówiąc o tym nikomu, dokonalibyście wiele w zadośćuczynieniu za wasze przewinienia, a 

przez nie - za pomocą waszych czystych myśli - otrzymalibyście światło. Tak naucza was Moje Słowo, tak 

powinien działać duch w ciszy i bez okazywania. 

15 Jeśli idea lub myśl światła wypływa z twojego umysłu, dotrze ona do miejsca przeznaczenia, aby 

wypełnić swój dobroczynny cel. Jeżeli zamiast myśli o dobroci, z twojego umysłu emanują nieczyste 

emanacje, będą one powodować tylko szkodę, gdziekolwiek je wyślesz. Mówię wam, że myśli są również 

uczynkami i jako takie pozostają zapisane w księdze, która istnieje w waszym sumieniu. 

16 Czy twoje uczynki są dobre czy złe, otrzymasz z powrotem wiele razy to, co chciałeś dla swoich 

braci. Lepiej, żebyście sami sobie czynili zło, niż żebyście życzyli go jednemu z waszych sąsiadów. 

17 Dlatego powiedziałem wam w Drugiej Erze: "Co zasiejesz, to zbierzesz", ponieważ konieczne jest, 

abyście rozpoznali swoje doświadczenia w tym życiu i pamiętali, że wasze żniwa dadzą wam to samo 

ziarno, które zasialiście, lecz w pomnożeniu. 

18 O ludzkości, nie chcieliście rozważać, odczuwać i żyć naukami waszego Mistrza! 

19 Jeśli pisma Moich uczniów, którzy przekazali wam Moje Słowo w Drugiej Erze, dostaną się w 

wasze ręce zepsute, sprawię, że będziecie wiedzieć, które słowa Jezusa są prawdziwe; wasze sumienie 

odkryje jako fałszywe te, które nie są zgodne z Boskim Koncertem Mojej Miłości. 

20 Czytaliście pobieżnie Moje nauki i interpretowaliście je według waszego gustu; potem szukacie 

nowych książek, w których ludzie na nowo przynoszą Mnie od Heroda do Piłata; ale tego miłującego 

słowa, tej prostej nauki, którą głosił Boski Mistrz, znajdziecie tam bardzo mało. 

21 Wy wszyscy nadal mnie osądzacie; jedni czynią mnie Bogiem, inni człowiekiem; jedni nazywają 

mnie boskim, inni ludzkim prorokiem; jedni uważają mnie za Syna Bożego, a inni za Syna Dawida. 

Niektórzy nazywają mnie prorokiem, a inni agitatorem. Jedni mówią, że jestem oświecony przez 

Najwyższego, inni, że mam przymierze z diabłem, i tak ta ludzkość idzie po Moje Imię, aby postawić nade 

Mną nowego J.N.R.J., jak bojaźliwy Piłat. 

22 Osądzacie Mnie według Moich słów i Moich uczynków, ale nie podejmujecie żadnego wysiłku, aby 

wprowadzić w życie "Miłujcie się wzajemnie". Boicie się praktykować tę wzniosłą doktrynę, bo myślicie, 

że wasi bracia będą z was szydzić. 

23 Zaprawdę powiadam wam, gdybym odczuwał strach przed wejściem na Kalwarię i przed krzyżem, 

wy nadal czekalibyście na Mesjasza. 

24 Nie wdawajcie się w teologie, komplikując to, co proste; nie upodabniajcie się do tych, którzy 

udają, że trzymają Boga, prawdę, w materialnej książce; bo jako ludzie nigdy nie zdołacie zgłębić Boga. 

25 Nie czyńcie tego, co łatwe, trudnym, nie pomniejszajcie tego, co wielkie, ani nie powiększajcie 

tego, co małe. Nie stańcie się nauczycielami bez nauczania, ani pobożnymi bez miłości. 

26 Szukajcie waszego Ojca, który przychodzi do was dzisiaj jako boska myśl, która promieniuje 

miłością. Oto Moje światło tutaj, stań się słowem dla wszystkich ludzi. 

27 Jest to światło Ducha Świętego, które przychodzi jako przesłanie miłości, aby rozerwać zasłony, 

które zaciemniają ludzki umysł. 

28 Jeśli z dobrą wolą szukasz w tym słowie wiedzy, którą zawiera i znaleźć jego duchowe znaczenie, 

znajdziesz prawdę. 

29 Światło tej Nauki będzie gwiazdą, która wskaże wam drogę, którą musicie podążać. Nie wolno 

wam się zatrzymać, ponieważ w ten sposób zatrzymalibyście postęp waszych braci na duchowej ścieżce. 

30 Nie zachęcam do przyzwyczajeń, które hamują was duchowo, i choć często maskujecie je 

fałszywym blaskiem wyszukanych słów, to w ich rdzeniu kryje się ignorancja i zamieszanie. 

31 Księga, którą przed wami otwieram, jest jak wykwintna uczta dla ducha; jej istota, gdy tylko 

wejdzie do waszego serca, spowoduje w nim przemiany, które pomogą wam żyć na wzór Mesjasza, 
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Mistrza, który jako człowiek okazał Ojcu oddanie doskonałej miłości. Kiedy będziesz chwalić swojego 

Pana w podobny sposób? 

32 Rozwijaliście swoje namiętności na świecie, czciliście swoich bożków; ale Bóg w nieskończoności i 

w waszych braciach - kiedy? 

33 Od prawie 2000 lat powtarzacie to zdanie, które usłyszeli pasterze w Betlejem: "Pokój na ziemi 

ludziom dobrej woli"; kiedy jednak wcieliliście w życie dobrą wolę, aby nabyć prawo do pokoju? 

Zaprawdę powiadam wam, że raczej uczyniliście coś przeciwnego. 

34 Dlatego dziś przychodzę z nowymi słowami i naukami, aby nie były to frazesy i zdania, które 

odcisnęły się w waszym umyśle, lecz duchowe znaczenie Mojej Nauki, która powinna przeniknąć do 

waszego serca i ducha. Jeśli chcesz powtarzać Moje słowa, tak jak ci je daję, rób to, ale wiedz, że dopóki 

ich nie poczujesz, nie będą miały żadnej mocy sprawczej. Wypowiedz je z głębokim uczuciem i pokorą, 

poczuj, jak rezonują w twoim sercu, a ja odpowiem ci tak, że zadrży cała twoja istota. 

35 Ci, przez których Ja się objawiam, źle Mnie interpretują, dlatego Moja nauka jest również dla nich, 

aby mogli pozbyć się wszystkich bezużytecznych myśli, fanatyzmu, starych uprzedzeń i wszystkiego, co 

mogłoby przeszkadzać w otrzymywaniu natchnienia. Z każdym upływem czasu nowi ludzie, lepiej 

przygotowani, będą przychodzić, aby mnie słuchać. 

36 Podnieście wasze umysły do Mnie, umiłowani głosiciele, proście Mistrza, aby w waszym 

uniesieniu Jego pouczenia były głośne i czyste; pozwólcie, aby Moja wola była w was wykonywana, a 

zobaczycie, że z waszych ust wyjdą pouczenia, które poprowadzą te tłumy drogą miłości i prawdy. 

37 Mój ludu, porzućcie przesądne pojęcia, których was kiedyś uczono, i módlcie się do Mnie z 

prawdziwą wiarą; wybawię was z wszelkich zasadzek i poślę wam aniołów stróżów. 

38 Prawo Boże jest nieskończone, obejmuje wszystko, jest harmonią między wszystkim, co zostało 

stworzone. Prawo to nie dotyczy tylko spraw duchowych. 

39 To sprawia ci przyjemność, aby zapamiętać przykazania Prawa, nazwy cnót duchowych, doktryny i 

słowa Jezusa; ale mówię ci, musisz czuć to wszystko. 

Wiedza nie jest uczuciem. Ten, kto chce posiąść Moją prawdę, musi ją głęboko odczuć w swoim sercu. 

40 Myślicie o szlachetnych ideach, o dobrych uczynkach, lecz nie czynicie ich zgodnie z Moją Wolą, 

ponieważ nie czujecie ich i dlatego nie znacie "boskiego smaku", jaki pozostawiają po sobie, gdy są 

spełniane. Nie wykonujecie ich ze szczerością, bo nie wierzycie, że możecie, a nie możecie, bo nie 

chcecie. A to dlatego, że aby czynić dobro, trzeba kochać. 

41 Kto miłuje, rozumie; kto się uczy, posiada wolę; kto ma wolę, jest zdolny do wielu rzeczy. Mówię 

wam, kto nie miłuje z całej mocy swego ducha, nie będzie miał ani duchowego wyniesienia, ani mądrości, 

ani nie dokona wielkich dzieł. 

42 Ten, kto odchodzi od prawa duchowego, które jest prawem najwyższym, dostaje się pod 

panowanie praw niższych lub materialnych, o których ludzie też niewiele wiedzą. Ten jednak, kto 

przestrzega najwyższego prawa i pozostaje z nim w harmonii, jest ponad wszystkimi porządkami, które 

nazywacie naturalnymi, czuje i rozumie więcej niż ten, kto posiada jedynie wiedzę zawartą w nauce lub 

religii. 

43 To dlatego Jezus zadziwił was dziełami, które nazywacie cudami, ale uznajcie nauki, które dał 

wam z miłości. Zrozum, że nie ma nic nadprzyrodzonego ani sprzecznego w Boskości, która rozbrzmiewa 

w całym stworzeniu. 

44 Uważacie, że wasze pielgrzymowanie przez to życie pełne goryczy i niepowodzeń, w którym 

zachowujecie się jak wasze dzieci, gdy są niezadowolone lub chore, jest sprzeczne z miłością Stwórcy. 

Żyjecie w ciągłym użalaniu się nad swoimi cierpieniami, ale jest to naturalny skutek waszego 

nieposłuszeństwa i łamania Prawa oraz nadużywania wolności, którą dała wam Moja miłość, a którą 

nazywacie "wolną wolą". 

45 Odmawiacie uznania tej nauki, która jest tak łatwa do zrozumienia, ponieważ jest w zasięgu 

waszego umysłu, za prawdę. 

46 Tylko odnowa i ideał doskonałości sprawią, że powrócicie na drogę prawdy. 
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Ci, którzy uważają się za interpretatorów Boskiego Prawa, którzy mówią wam, że czekają was męki 

piekielne za waszą deprawację i nieokrzesanie, i że tylko wtedy, gdy będziecie okazywać skruchę, 

umartwiać i ranić swoje ciało oraz składać Bogu ofiary materialne, On wam przebaczy i wprowadzi was do 

swojego Królestwa - zaprawdę, powiadam wam, oni są w błędzie. 

47 Gdzie skończycie, ludzie, prowadzeni przez tych, których podziwiacie jako wielkich mistrzów 

świętych objawień, a których ja uważam za pomylonych? Dlatego przychodzę, aby zbawić was światłem 

tej nauki, która sprawi, że będziecie postępować naprzód na drodze Mojej miłości. 

48 W tym czasie daję wam nowe nauki do rozważenia, nauki o miłości, które was odkupią i podniosą, 

prawdy, które choć gorzkie, będą światłem na waszej ścieżce. 

49 Spirytualizm* w tym wieku, podobnie jak chrześcijaństwo w przeszłości, będzie zwalczany i 

prześladowany z furią, okrucieństwem i wściekłością, ale w środku tej walki pojawi się to, co duchowe, 

czyniąc cuda i podbijając serca. 
Doktryny o Duchu Świętym nie należy mylić ze spirytyzmem. Zob. również przypis na U 19, 7. 

50 Materializm, egoizm, arogancja i miłość do świata będą siłami, które powstaną przeciwko temu 

objawieniu, które nie jest nowe ani inne od tego, które przyniosłem wam w przeszłości. Nauka, którą 

teraz wam objawiłem i której nadajecie nazwę Spirytualizm, jest esencją Prawa i Nauki, która została 

wam objawiona w Pierwszej i Drugiej Erze. 

51 Kiedy ludzkość zrozumie prawdę tej nauki, jej sprawiedliwość i nieskończoną wiedzę, którą ona 

ujawnia, wypędzi ze swych serc każdy strach, każde uprzedzenie i uczyni ją przewodnikiem swego życia. 

52 Moje Prawo nie zniewala, Moje Słowo wyzwala. Kto wierzy we Mnie i idzie za Mną, nie jest 

niewolnikiem, przestaje podlegać ziemskim namiętnościom, nie jest już ze świata i staje się panem 

samego siebie, zwycięża pokusy, a świat jest u jego stóp. 

53 Tylko spirytualizacja uratuje tę ludzkość od jej chaosu; nie oczekujcie innego rozwiązania, o ludy i 

narody ziemi! Będziecie mogli zawierać traktaty pokojowe, ale dopóki ten pokój nie będzie miał za 

podstawę światła sumienia, będziecie głupcami, bo będziecie budować na piasku! 

54 W Drugiej Erze powiedziałem wam: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż 

bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego"; i dzisiaj macie to przed oczami. Potężny chce kupić pokój z 

ich bogactwa i nie osiągają go. 

55 W ten sposób ludzkość zrozumie, że dobra duchowe są niezbędne w życiu człowieka, dobra, 

których nie można nabyć za pieniądze, ale poprzez uduchowienie. 

56 Duchowość nie oznacza mistycyzmu*, ale wywyższenie uczuć, dobroć serca, prawość w działaniu i 

miłość bliźniego. 
* Religijność degenerująca się w nadmierny zachwyt. 

57 Aby dać wam tę Naukę Miłosierdzia i Miłości, nie przyjąłem waszej ludzkiej natury, ani nie 

objawiłem się w pałacach, wśród próżności i w otoczeniu przepychu. W ubogiej dzielnicy waszego miasta, 

wśród ubogich, wśród ludzi pokornych, przyszedłem do was zgodnie z Tym, który wam powiedział w 

innym czasie: "Królestwo moje nie jest z tego świata". 

58 Ta ludzkość, która rozwinęła się w niektórych dziedzinach, żyje duchowo w głębokim letargu, 

ponieważ nie była w stanie zbadać swojego wnętrza, gdzie znajduje się prawdziwa świątynia. To 

sanktuarium stoi opuszczone, jego lampa nie płonie, jego ołtarz jest bez ofiary, ale proszę was: Czemu to 

wszystko zawdzięczamy? - Do tego, że człowiek od dawna karmił się kultami zewnętrznymi, zastępując 

nimi to, co powinno być całkowicie duchowe. 

59 Próbował zaspokoić potrzeby swego ducha ceremoniami, tradycjami, ucztami i ofiarami 

materialnymi. Na to mówię wam, że tylko dzieła, które zawierają w sobie uwznioślenie i uduchowienie, 

mogą naprawdę wzmocnić i odżywić waszego ducha. 

60 To prawda, że przyjmuję wszystkie ofiary i we wszystkich pokładam moją miłość, ale czy nie 

sądzisz, że byłoby bardziej słuszne i miłe zarówno dla Ojca, jak i dla ciebie, gdybyś ofiarował mi coś 

godnego Mnie i ciebie? 
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61 Wielu ludzi i ludów sądzi jeszcze, że przypodobają Mi się, składając Mi ofiary materialne; sądzą, że 

im większy przepych i wspaniałość ich liturgii, tym większa będzie ich radość z Panem i tym większe 

korzyści od Niego otrzymają; a to dlatego, że zapomnieli, iż jeśli jako człowiek stroniłem od wszystkiego, 

co próżne i nieistotne, to teraz, gdy dałem się wam poznać w duchu, przyjmę od ludzi jeszcze mniej 

rzeczy i ceremonii materialnych. 

62 Kiedy będziecie gotowi prawdziwie interpretować Moje Prawo? Kiedy ta ludzkość przestanie 

łamać i zniekształcać Moje przykazania? 

63 Oferuję wam ten czas, abyście zastanowili się nad duchowymi naukami, które zostały wam 

objawione od najdawniejszych czasów. 

64 Uwolnijcie się od nawyków, wad, przesądów, tradycji, fanatyzmu i bałwochwalstwa. Chcę widzieć 

was czystymi, abyście się uduchowili, chcę widzieć was pokornymi, aby Moje światło mogło w was 

świecić. 

65 Tak jak w minionych czasach miejsca Jerozolimy i Rzymu były miejscami obietnic i źródłami łaski 

dla ludzi, w których Pan dał się poznać, tak i ja wyznaczyłem temu potrzebującemu i poniżonemu 

narodowi wysokie posłannictwo na ten czas. Musi być przygotowana, bo zarówno echo Mojego 

objawienia się, jak i wieść o Moich cudach oraz zapał świadków zwrócą na nią uwagę ludzi. 

66 Najpierw przyjdą ubodzy, ignoranci, potrzebujący, bez winy, słudzy, głodni i spragnieni 

sprawiedliwości, a później przyjdą wątpiący, mistrzowie, uczeni. 

67 Czuwajcie i módlcie się, bądźcie gotowi na przybycie wielkich tłumów. Bądźcie czujni w waszych 

dziełach, módlcie się w ciszy waszej sypialni lub gdziekolwiek zaskoczy was moment waszego 

zjednoczenia ze Mną, a tam będę z wami. 

68 Nie powiedziałem wam, abyście się odłączyli od waszych obowiązków w świecie, ale abyście się 

odwrócili od tego, co nie jest w prawie, to znaczy, abyście usunęli z waszego życia to, co jest 

niepotrzebne, co jest bezużyteczne, i abyście umiarkowanie korzystali z tego, co jest dozwolone. 

69 Co przyniosła ci twoja wolna wola, gdy użyłeś jej do biegania za i szukania materialnych 

przyjemności? - Tylko ból i rozczarowanie. 

70 Z Nowego Jeruzalem patrzę na tę ludzkość, nie odczuwając jej. Nieliczni, którzy na mnie czekali, i 

inni, którzy idą za mną, wiedzą, że powróciłem jako Duch Święty, i że obecnie przemawiam do nich 

poprzez umysł człowieka. Czy wiesz, jak odnajduję narody świata? - Oszukana, zawiedziona przez 

mężczyzn. Nikt już nie prosi drugiego, bo wie, że nie ma czego oczekiwać od jego dobroczynności, i bo 

wie, że jego ręka jest pusta. Teraz panuje materializm, a z tego wszystkiego, co dobre i wysokie, 

pozostało tylko bardzo słabe odbicie światła. 

71 Dziwisz się, że tak do ciebie mówię, myśląc, że jestem wobec ciebie surowy i wymagający; na to 

mówię ci, że twój rozwinięty duch musi mi ofiarować lepsze żniwo niż to, które mi dzisiaj pokazujesz. 

72 Czy nie uważacie, że podział ludzkości na ludy i rasy jest czymś prymitywnym? Czy nie 

zastanawiacie się nad tym, że gdyby postęp w waszej cywilizacji, z którego jesteście tak dumni, był 

prawdziwy, to prawo przemocy i złośliwości nie rządziłoby już dłużej, ale wszystkie działania waszego 

życia byłyby regulowane przez prawo sumienia? - A wy, ludzie, nie wyłączajcie się z tego sądu, bo nawet 

wśród was odkrywam walki i podziały. 

73 Od najdawniejszych czasów mówiłem wam o sądzie, a to jest czas przepowiedziany, który prorocy 

przedstawili jak gdyby był to dzień. 

74 Słowo waszego Boga jest słowem królewskim i nie cofa się. Jakie znaczenie ma to, że tysiące lat 

upłynęły nad tym samym? Wola Ojca jest niezmienna i musi być spełniona. 

75 Gdyby ludzie, oprócz wiary w Moje Słowo, wiedzieli jak czuwać i modlić się, to nigdy nie byliby 

zaskoczeni; ale oni są niewierni, zapominalscy, niewierzący, a gdy przychodzi próba, przypisują ją karze, 

zemście lub gniewowi Bożemu. Do tego mówię wam, że każdy proces jest ogłoszony z wyprzedzeniem, 

abyście mogli być przygotowani. Dlatego zawsze należy zachować czujność. 

76 Potop, zniszczenie miast przez ogień, inwazje wrogów, plagi, zarazy, głód i inne próby zostały 

przepowiedziane do wszystkich narodów ziemi, tak, że można przygotować się i nie być zaskoczony. Tak 
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jak dzisiaj, przesłanie czujności i przygotowania zawsze schodziło z miłości Boga, aby ludzie mogli się 

obudzić, przygotować się i wzmocnić. 

77 Dzięki darom ducha i zdolnościom, jakie posiada człowiek, Moje orędzia docierają do jego serca. 

Te dary to: duchowe widzenie, przeczucie, intuicja i proroczy sen. 

78 Dlaczego więc w większości przypadków próby uderzają w ciebie bez przygotowania? - Nie 

dlatego, że nie udało mi się przesłać wam przesłania, lecz dlatego, że zabrakło wam modlitwy i 

uduchowienia. 

79 Powiedziałem wam, że nadchodzi bardzo wielka próba dla całej ludzkości, tak wielka, że nie było 

nic podobnego w całej historii ich wieków i okresów. Teraz musicie zrozumieć, że Ja przemawiam do 

wszystkich waszych serc, posyłając wam wiadomości i ostrzeżenia w wielu formach, aby ludzie 

zastanowili się i byli czujni wobec Mojego Prawa, jak mądre panny z Mojej przypowieści. 

80 Czy będą Mnie słuchać ludy i różne narody świata? Czy ten lud będzie Mnie słuchał, któremu daję 

się poznać w tej postaci? Ja sam wiem, ale Moim obowiązkiem jako Ojca jest zapewnienie na drodze 

Moich dzieci wszelkich środków dla ich zbawienia. 

81 Ludzie, nie zapomnijcie tego słowa, nie zasypiajcie i nie zamykajcie drzwi waszych serc na Moje 

wezwanie miłości. Bądźcie posłańcami tego światła, wysyłając swoje myśli jako duchowe przesłania do 

umysłów waszych braci. 

82 Teraz lepiej zrozumiecie, dlaczego powtarzam nieustannie: "Czuwajcie i módlcie się". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 25  
1 Duch Eliasza obudził was jak niebiański dzwon, abyście przyszli posłuchać Mojego słowa. 

2 Twoje serce chętnie pyta: Co to będzie za pokarm, który Ojciec daje nam do skosztowania w tym 

dniu? Na czym będzie polegała nauka tego dnia? 

3 Zaprawdę, powiadam wam: Pewna kobieta zostawiła w swoim domu ciężko chorego człowieka, 

aby mnie wysłuchać. Do niej mówię: Gdy wrócisz do swego domu, chory odejdzie od łóżka i sam otworzy 

ci drzwi, aby ci przynieść dobrą nowinę, że został uzdrowiony; bo każdy, kto zostawia dobra ziemskie, aby 

być ze Mną, będzie miał kogoś, kto będzie czuwał nad tym, co zostało, a to jestem Ja. 

4 Patrzę na tych, którzy cierpiąc wielki ból, wylewają łzy w milczeniu, nie rozpaczając i nie bluźniąc 

przeciwko Mnie. Pokornie przyjęli swoją próbę, wiedząc, że zasługi muszą być nabyte, aby otrzymać Moje 

Królestwo. 

5 Widzę was wszystkich na różnych drogach ludzkich zmagań i tam przemieniłem się w pielgrzyma, 

który przechodzi przez waszą drogę, aby was zapytać: "Dokąd idziesz?". I podczas gdy jedni odpowiadają 

mi: "W poszukiwaniu ciszy", inni mówią mi: "Szukamy chleba". Następnie Mistrz idzie naprzód, aby 

zawołać do drzwi, do których będziecie pukać, aby wasi bracia przyjęli was z miłością i dobrą wolą. 

Dlatego znajdujesz serca, które były z kamienia, poruszone, gdy zapukałeś; rozpoznajesz Moją obecność i 

mówisz do Mnie: "Panie, tak wielkie jest miłosierdzie, które masz wobec nas?". 

6 Próby, które napotykacie na swojej drodze życia, nie są przypadkowe, zesłałem je na was, abyście 

mogli nabyć zasługi. Żaden liść drzewa nie porusza się bez Mojej Woli, a Ja jestem zarówno w wielkich, 

jak i małych dziełach stworzenia. Czuwajcie i módlcie się, abyście mogli dojść do zrozumienia, jaki jest 

owoc, który macie zebrać z każdej próby, aby wasze zadośćuczynienie było krótsze. Podejmij swój krzyż z 

miłością, a ja sprawię, że będziesz cierpliwie znosił swoją ofiarę. 

7 Już po raz trzeci mówię wam na nowo: "Miłujcie się wzajemnie"; ale nie tylko między ludźmi, lecz 

z jednego świata do drugiego. Miłujcie i miejcie litość dla tych, którzy są w Duchu, bo oni też są waszymi 

braćmi. 

8 Jakże odległy jest czas, gdy powiedziano wam: "Kto mieczem wojuje, od miecza ginie". "Kubitem, 

którym mierzysz, będziesz mierzony". Dziś mówię do was: Żałuj naprawdę, zmyć swoje plamy z dziełami 

miłosierdzia, przebaczenia i miłości. 

9 Ze wszystkich ścieżek wezwałem was, aby dać wam jedną Naukę. Przy stole Moim nigdy nie było 

pokarmów, jedne lepsze od drugich; jeden chleb i jedno i to samo wino ofiarowałem wszystkim. Przy 

moim stole zasiedli zarówno panowie, jak i pariasi, bogaci i biedni, grzesznicy i pobożni. Przyjąłem 

zarówno tych, którzy żyli z uczciwością, jak i tych, którzy przychodzą z duchem splugawionym. Tego was 

uczę, abyście w waszej wędrówce przez życie nigdy nie faworyzowali żadnego z waszych braci. 

10 Bądźcie pokorni wobec tych, którzy czują się wyżsi, a ten, kto się uniża przed wami, bo uważa się 

za mniejszego, niech zrozumie, że nie jest mniejszy od was. 

11 Konieczne jest praktykowanie Mojej Nauki, aby zrozumieć nieskończoną moc miłości. Miłość jest 

uzdrawiającą mocą, która przemienia grzesznego człowieka w Mojego ucznia. Miłość jest istotą życia 

wiecznego. 

12 Niektórzy pytają mnie: Dlaczego trzeba przemawiać do nas w tej formie, by prowadzić nas na 

drodze rozwoju ducha? - Zaprawdę, powiadam wam: To słowo, które słyszysz, jest księgą, która zawiera 

Moją mądrość. 

13 Dlaczego otworzyłem tę książkę przed tobą? - Ujawnić człowiekowi wiele tajemnic, wnieść światło 

w jego ciemność niewiedzy. 

14 W prawdzie mówię wam, że ludzie władzy nie są w stanie zrobić wszystko, uczeni nie wiedzą 

wszystkiego, ani teologowie naprawdę mnie znają. 

15 Dlatego przyszedłem na nowo jako Mistrz do ludzkości, aby oświecić wasze umysły, abyście mogli 

zrozumieć wielkie objawienia, pod warunkiem, że nie będziecie rościć sobie prawa do osiągnięcia wyżyn 
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Mojej mądrości, lecz wejdziecie do Mojego Sanktuarium z szacunkiem i pokorą. Kto w ten sposób 

wejdzie, będzie prowadzony przeze Mnie tak dalece, jak to jest Moją wolą, i nigdy nie zazna cierpienia. 

16 Przejdź do sedna nauki tego czasu - jej owoce są gorzkie, bo ludzie chcieli przeniknąć Moje 

tajemnice bez respektu, a ilu z nich, gdy odkryli w najmniejszej części cuda wszechświata, wątpiło, że 

istnieje wszechmoc, która stworzyła wszystko. Są to ci, którzy wierzą tylko w to, co widzą i co chwytają 

swoimi rękami; ale wszystko, co jest poza ich rozumieniem, jest przez nich negowane. 

17 Wiedza, która jest poza waszym intelektem i materializmem, to ta, której was uczę, żebyście 

mogli osiągnąć swoją duchową doskonałość. 

18 Przygotujcie się, ludzkości, abyście mogli uwolnić się od spożywania gorzkich owoców, które 

przygotowuje dla was nauka. Zawsze przychodziłem, aby wyjawić wam tajemnicę prawdziwego życia. 

19 W Drugiej Erze słuchały Mnie wielkie tłumy, tysiące chorych zostało uzdrowionych przez Mój 

dotyk, przez słuchanie Mojego pieszczotliwego Słowa, lub gdy spoczęło na nich Moje miłujące spojrzenie. 

Wielu z nich mnie kochało i poznało, choć nie wszyscy poszli za mną, bo tylko dwunastu towarzyszyło mi 

do końca. Ich imiona są nieśmiertelne dzięki przykładowi doskonałości, cnoty i poświęcenia, które wam 

pozostawili. Nie byli jednak doskonali, gdy ich powołałem; gdyby byli, nie powołałbym ich, aby ich 

nauczać. 

20 Znajduję wśród was równie mało sprawiedliwych i doskonałych, a jednak przez moje pouczenie 

będziecie mogli się zmienić i dokonywać wielkich dzieł. Twarde jest serce ludzkości, ale ja oświecę was na 

drodze, abyście mogli iść naprzód. 

21 W Drugiej Erze, kiedy Moi apostołowie byli rozproszeni po całym świecie, Piotr miał chwile 

niechęci wobec prześladowań, okrucieństwa i surowości ludzi, a kiedy chciał uciec z Rzymu, aby ratować 

swoje życie, zobaczył postać Jezusa, niosącego krzyż na ramionach, idącego w kierunku pogańskiego 

miasta. Piotr zapytał swego Mistrza: "Dokąd idziesz, Panie?". Na co Jezus odpowiedział: "Umrę za was na 

nowo". Szlochając, Piotr zaproponował swemu Panu powrót na łono grzeszników, aby ich zbawić, nawet 

za cenę swej krwi i życia, aby umrzeć jak Jego Mistrz. 

22 Dlatego mówię wam: Nie czekajcie, aż rok Mojego odejścia, 1950, zaskoczy was 

nieprzygotowanych i słabych, bo jeśli tak wyruszycie, by głosić Moją naukę, będziecie musieli rozpaczać. 

23 Wtedy będziecie szukać Mojego Słowa, aby was wzmocnić, i nie znajdziecie go. Dziś, ponieważ 

wciąż was uczę, powinniście zacząć praktykować Moje nauki. Odnówcie się, zróbcie krok w kierunku 

uduchowienia. Będę was zachęcał przez dzieła i cuda, i będziecie zdumieni wielkimi objawieniami, które 

będę wam dawał od ducha do ducha. Zadziwię materialnych naukowców, ujawniając im istnienie tego, co 

duchowe. Wszystko to, czemu zaprzeczali, a co istnieje, będzie przez nich wyobrażone. Wtedy obudzi się 

ciekawość, ambicja zbadania tego, co Poza, i będzie to czas, kiedy pojawią się Moi posłańcy i uczniowie, 

aby wyjaśnić wszystko, co wam objawiłem, i powstrzymać ludzkość od tworzenia sekt i teorii wokół 

Moich nowych objawień. 

24 Dzisiaj jest czas na słuchanie, na refleksję. Jeśli jednak nadeszła chwila, aby wyjść do ludów i 

narodów, a niektórzy z was nie będą mogli tego uczynić, nie martwcie się, bo tam, gdzie mieszkacie, 

będziecie mogli uczynić wiele rzeczy. Zostawcie to swoim dzieciom, aby niosły Dobrą Nowinę do 

odległych miejsc. Pamiętajcie, że powiedziałem wam, że "pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi". 

25 Dzisiaj tłumy przychodzą na Moje nauczanie; ci, którzy najbardziej cierpią, którzy łaknęli i pragnęli 

sprawiedliwości, którzy marzą o życiu w pokoju, pozostają, aby nadal słuchać Mojego Słowa. 

26 Wśród tych biednych, niewykształconych i prostych, szukam stopniowo tych, przez których daję 

wam Moje Słowo. 

27 Boski Mistrz wszechczasów powraca do was, by połączyć się z ludzkością i w tej postaci 

poprowadzić ducha ku nowemu dniu. 

28 Przygotujcie wasze umysły, abyście mogli badać Moje Słowo we właściwy sposób. Już wam 

mówiłem, że to spirytyści będą prawidłowo interpretować nauki, które wasz Pan objawił wam w 

obecnym czasie i w przeszłości. Ten, kto czyta Moją Księgę i przeprowadza dochodzenie w sensie 

duchowym, ten zbliży się do prawdy. 
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29 Abyście mogli wyjaśnić tę naukę zgodnie z prawdą, będziecie musieli najpierw walczyć między 

sobą, a czasem nawet popadniecie w zamieszanie, lecz ten, kto pośród swego wewnętrznego wzburzenia 

czuwa, modli się i ufa Mi, odczuje, że spokój i pokój wstąpią w jego ducha. 

30 Rozpętane wiatry sprawią, że drzewa zrzucą swoje zdrętwiałe owoce i zwiędłe liście, aż będą 

wolne od nieczystości. Czy nie wiecie, że jutro, gdy nie usłyszycie już tego słowa, zostaniecie sami na 

drodze i będziecie uczyć waszych braci tego, czego nauczyliście się ode mnie? Ja zawsze będę w każdym z 

was, Mistrz przygotuje drogę, a uczeń wypełni swoją misję. 

31 Obiecałem ci rozpalić światło w ludziach, aby wszyscy poznali i zrozumieli objawienia Mojej Nauki, 

i oto nadszedł czas, kiedy ta obietnica się spełniła; oto wiek, którego człowiek nie wiedział oczekiwać, 

ponieważ zbłądził w życie nauki, z którego uformował nowy świat, i w którym duchy tęskniły za Moim 

powrotem, ponieważ wiedziały, że Moja Nauka jest dla nich ich wolnością, ich duchowym wzniesieniem i 

że dzięki niej osiągną pokój. 

32 Niektórzy czekali na tę godzinę żyjąc w "duchowej dolinie", inni czekali na ten cud jako 

mieszkańcy tej ziemi. Błogosławieni są ci, którzy, jak mądre panny z przypowieści, wiedzieli, jak czekać z 

płonącą lampą. 

33 Również w Drugiej Erze duchy z niecierpliwością czekały na przyjście Mesjasza - niektóre w 

świecie materialnym, inne z duchowych mieszkań, ponieważ Chrystus jest bramą, kluczem i drogą, a 

duchy o tym wiedzą. 

34 We Mnie jest moc obudzenia ducha ludzkości i zaprawdę powiadam wam, że zbliża się ta Godzina 

i nie będzie nikogo, kto by nie zadrżał na Moje wezwanie. Niektórzy obudzą się z materializmu, który uśpił 

ich do snu, inni z upojenia krwią i rozkoszą, jeszcze inni ze snu ich ignorancji, którego noc ciemności i 

fanatyzmu była bardzo wielka. 

35 W momencie, gdy duchowe światło zabłyśnie w ludzkości, z duchów wybuchną modlitwy i będą 

pytać swego Pana, co mają czynić, aby być Mu przyjemnymi i w ten sposób móc zbliżyć się do Jego 

obecności. 

36 Zgłębiajcie Moje Słowo, uczniowie, a znajdziecie mądrość w jego duchowym znaczeniu, aby wasz 

duch mógł się pouczyć w nauce miłości Ojca; bo to do waszego ducha mówię, którego pouczam i 

przygotowuję do wyższego życia. 

37 Wiecie już, że ciało jest tylko narzędziem dla ducha; dowodem tego jest to, że jest ono śmiertelne 

i nietrwałe; duch natomiast przeznaczony jest na wieczność. 

38 Jakże nieznajomą duchowych nauk jest dla mnie ta ludzkość, a to dlatego, że Moje Prawo i Moja 

Nauka zostały jej przedstawione tylko jako nauka moralna, która jest dla niej pomocna, a nie jako droga, 

która prowadzi jej ducha do doskonałego domu. 

39 Różne religie zasiały w sercach ludzi fałszywy strach przed wiedzą duchową, co spowodowało, że 

uciekli oni od Moich objawień i coraz bardziej pogrążają się w ciemnościach niewiedzy, jako powód 

podając, że życie duchowe jest nieprzeniknioną tajemnicą. 

40 Ci, którzy tak twierdzą, kłamią. Wszystkie objawienia, które Bóg dał człowiekowi od początku 

istnienia ludzkości, mówiły mu o życiu duchowym. To prawda, że nie przekazałem wam całej Mojej nauki, 

bo nie byliście w stanie poznać wszystkiego, lecz dopiero wtedy, gdy nadejdzie czas; ale to, co zostało 

objawione przez Ojca do tej pory, wystarczy wam, abyście mieli pełną wiedzę o życiu duchowym. 

41 Umiłowany lud: Nazwijcie ten czas szczęśliwym, gdyż w nim mieliście nawiedzenie waszego Pana, 

a jeśli chcecie oznaczyć to wielkie wydarzenie datą, przyjmijcie za nią rok 1866, w którym Eliasz 

potwierdził wam, że zbliża się godzina Mojej Obecności wśród tego ludu. Od tego czasu wybrałem Moich 

uczniów, aby wiernie szli za Mną tą drogą. 

42 Czy chcesz iść za Mną, czy chcesz być wśród Moich uczniów? - Pójdźcie za Mną z łagodnością i 

ufnością, z jaką poszli za Mną Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, pozostawiając swoich ukochanych bliskich, swoje 

łodzie i sieci, aby stać się, jak im powiedziałem, rybakami ludzi. 

43 Dziś przygotowuję lud, który będzie świadczył o Mojej prawdzie. Przez kogo mam się objawić 

światu, jeśli nie przez moich uczniów? 
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44 Chcę, abyś głęboko zatopił się w Moim Słowie, zanim wyruszysz na drogę spełnienia. Wyposażcie 

się, bo mężczyźni są silni w swoich przekonaniach. Rozwijajcie się w myślach, słowach i uczynkach, a nie 

będziecie mieli się czego obawiać. 

45 Tak, ludu Mój, już widzę, że staracie się praktykować Moją naukę, żyć w wypełnianiu Mojego 

Prawa, być Mi przyjemnymi w waszych uczynkach. Mistrz błogosławi i zachęca was do wytrwałości w 

odnowie, abyście mogli osiągnąć uduchowienie. 

46 Po ustaniu Mojego słowa, będziecie czynić to, co czynili Moi apostołowie Drugiej Ery: gromadzili 

się na modlitwie i w ten sposób otrzymywali Boskie światło, które kierowało każdym ich krokiem. Dzięki 

duchowej modlitwie, której was nauczyłem, weszli w komunię ze swoim Panem, zachęcali się w Jego 

obecności i zrozumieli, co było wolą ich Mistrza. Teraz zrozumiecie, dlaczego użyłem ich jako fundamentu 

Mojego Kościoła. - Wiesz, że chcę stworzyć nową świątynię. Kto będzie tworzył fundamenty tego 

sanktuarium? - Wybiorę mocnych, wiernych w cnocie, wyrozumiałych i uczynnych, bo ich przykład będzie 

godny naśladowania. 

47 Komora głębokich tajemnic waszego Ojca jest gotowy do przelania Jego ojcowskie dziedzictwo do 

umysłów ludzi. 

48 W waszym narodzie spełniłem Moją obietnicę powrotu do ludzi; ale z tego powodu ci, którzy 

otrzymali łaskę słuchania Moich nauk, nie powinni czuć się uprzywilejowani w stosunku do reszty 

ludzkości, gdyż duchowy sens Mojego Słowa dotrze we właściwym czasie do wszystkich serc, mówiąc im: 

Bądźcie mile widziane, Moje dzieci, które niestrudzenie przychodzicie do Mnie, aby słuchać Mojego 

Słowa. Jesteście uczniami wybranymi z wielkiej rzeszy, która przyszła do Mnie, a wasze pełne wiary serce, 

mocno wierzące w to objawienie, przyjmuje Moje Słowo i Moje nauki jako nasiona prawdy. 

49 Przyszliście z ciężarem cierpienia i niedoskonałości, głodni i spragnieni pokoju i czułości, a Mistrza 

nie odstraszył widok waszych pokalań od posadzenia was przy swoim stole i przygotowania dla was 

najlepszego posiłku. Opowiedziałeś Ojcu całe swoje życie i perypetie na drodze, ukazując nagość swego 

ducha, którego szatę burzliwe wiatry porwały w strzępach. Poruszony Ojciec przyprowadził Cię do źródła, 

gdzie zmyłeś swoje plamy. Dał wam nowe i czyste szaty, a gdy siedzieliście wokół Niego, dał wam 

pierwsze lekcje, które były dla was jak pocałunek, jak pieszczota i jak kropla uzdrawiającego balsamu. 

50 W ten sposób zacząłem formować w sercu każdego ucznia Moją Księgę Mądrości i Miłości, której 

nie wolno wam nigdy zamykać, bo jej zawartość nie należy tylko do was. Na jej stronach jest siła na twoje 

próby i światło, aby zniszczyć niewiedzę. 

51 Przychodzę do was, ponieważ wasi bracia, którzy posiadają wiedzę, ukryli prawdę przed 

ludzkością i napełnili swoje serca egoizmem. Nie sprzedaję wam Mojej miłości, ani Mojego słowa, ani 

Moich korzyści. Czekam tylko na was, abyście byli gotowi, aby was posłać do prowincji i do wiosek, 

abyście zanieśli Dobrą Nowinę Mojej Nauki waszym braciom, ponieważ na całym świecie są ludzie, którzy 

oczekują Mojego przyjścia. Chcę, abyście byli wystarczająco silni, aby rozpocząć walkę do 1950 roku, 

czasu, kiedy przestanę się komunikować w tej formie. 

52 Odciągnąłem was od fanatyzmu i bałwochwalstwa, aby napełnić wasze serca istotą Mojej Nauki, 

abyście mogli wznieść się do waszego Pana i ofiarować Mu cześć, która jest czysta, duchowa i prosta. 

Chcę, abyście uczyli waszych braci tak, jak ja was uczyłem. 

53 Uczniowie, bądźcie zjednoczeni, gdy siły natury szaleją. Wtedy, przez wzgląd na wasze dobre 

uczynki, wasze wyniesienie, waszą wiarę i waszą jedność, obsypię was Moimi cudami, które będą 

świadectwem dla niedowiarków, że jestem z wami. 

54 Objawienia, które przechowuje komnata moich głębokich tajemnic i które są dla ciebie 

zachowane, są jeszcze tajemnicą, bo jeszcze na nie nie zasłużyłeś. 

55 Niedługo nadejdzie dzień, kiedy przestanę przemawiać do was w tej formie; chcę, abyście do tego 

czasu byli wyposażeni, aby nie było ucznia, który nie wiedziałby, jak modlić się do Pana. 
56 Próby życiowe hartują twego ducha; nie buntuj się przeciwko nim, ani ich nie przeklinaj, bo 

później, gdy burza się skończy, będziesz płakał z żalu, że mnie obraziłeś swoją nieufnością. Pamiętajcie, że 

dałem wam broń, abyście wiedzieli, jak się bronić; jest nią modlitwa i wiara. 
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57 Módlcie się, a jeśli burza, która nęka wasz dom, zdoła wyważyć jego drzwi - zaprawdę powiadam 

wam, płomień waszej lampy, pozornie słaby, nie zgaśnie. 

58 Kiedy widzisz, że ci, których nawróciłeś, schodzą z właściwej drogi i z pogardą odrzucają chleb, 

który im ofiarowałeś, twoje serce napełnia się smutkiem i ze smutkiem przychodzisz do Mistrza, aby 

złożyć z Nim swój smutek. Ale Mistrz mówi do ciebie: Jeśli to niewdzięczność kieruje ich krokami, nie 

lękajcie się, pozwólcie im odejść, czuwajcie i módlcie się za nich; ale jeśli was opuścili, bo zabrakło im 

waszej opieki i przykładu, będziecie musieli odpowiedzieć za to przede Mną. 

59 Jeśli niektórzy wyrzucają chleb i odchodzą, inni przyjdą, aby zebrać resztki chleba, a z nimi będzie 

pokój i szczęście. Ci, którzy odejdą, powrócą w poszukiwaniu Moich "robotników", bo na pustyni 

dopadnie ich głód i pragnienie. Wy, którzy nie jesteście posłani, aby osądzać winy waszych braci, 

przyjmijcie ich z życzliwością. Uzdrowisz tego, który przychodzi do ciebie chory, i nakarmisz tego, który 

przychodzi głodny. 

60 Jeśli źle cię oceniają, gdy udzielasz im pomocy, przebacz im. To ja osądzę ich sprawę. 

61 Twoja duchowa przeszłość jest tajemnicą dla Ciebie, dlatego mówię wam, aby przyjąć swoje 

próby z łagodnością, bo jesteś w czasie sądu i duchowej pokuty. 

62 Czasy, kiedy przychodziliście na świat, aby cieszyć się zaszczytami, przyjemnościami i rozkoszami 

lub gromadzić bogactwa, minęły; dziś żyjecie w niskości, aby się oczyścić, podnieść (duchowo) przez 

próby i służyć waszemu Mistrzowi, będąc użytecznymi dla waszych bliźnich. 

63 Napisz w swoim sercu książkę swoich dobrych uczynków, a to da ci pokój w tym życiu i 

niekończące się szczęście w wieczności. 

64 Jeśli ktoś gromadzi bogactwa w zamian za Moje słowo i Moje dary, powtarzam wam, jak w 

Drugiej Erze: Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż ten ktoś wejdzie do Królestwa 

Niebieskiego. Jakże zasługą jest widzieć ze Mną tych, którzy dawniej cieszyli się ziemskim uznaniem, 

sławą i wygodami, a dziś idą Moimi śladami pełni łagodności i pokory. 

65 Wśród was są tacy, których poddałem próbie jak Hioba. Nie jest bowiem wolą Moją, aby duchy 

pogrążały się w lenistwie; chcę, aby były pilne na drodze życia. 

66 Dla każdego z nich nadejdzie chwila, gdy głos Sędziego zapyta go nie tylko o Słowo, które 

przekazałem wam jako Mistrzom, lecz także o to, co zrobiliście w wypełnianiu waszego zadania. 

67 Rozwijajcie swoje duchowe dary wzroku, intuicji i przeczucia, abyście mogli rozeznać w metaforze 

próbę, która was dotyczy, i abyście mogli ją pokonać swoją modlitwą. 

68 Pozwól, aby Moje Słowo cię prowadziło, skoro już jesteś przekonana, że daję ci je dla twojego 

dobra. 

69 Nauki te wydają się wam nowe, ponieważ je zapomnieliście, lecz teraz, w Trzeciej Erze, daję je 

wam na nowo. Przygotowałem dla was wielkie pole pracy, na które was zapraszam, abyście na nim 

nauczyli się siać ziarna wieczności, które wam powierzam. 

70 Kształcę Moich nowych uczniów, aby przez swoją wiarę i miłość zdobyli władzę nad chorobami 

ciała i ducha oraz nad żywiołami stworzenia. 

71 Zrozumcie, że nie jest już pora, abyście żyli w niewiedzy; dzisiaj żyjecie w wieku światła, wielkich 

objawień, które oferują wam Moje nauki. Czy możecie sobie wyobrazić, jaką mądrość osiągnęlibyście, 

gdybyście od pierwszych czasów praktycznie stosowali Moje nauki w wypełnianiu Mojego Prawa? Lecz 

porzuciliście siebie dla przyjemności tego świata i w ten sposób zatrzymaliście się na drodze waszego 

duchowego rozwoju. Dlatego dzisiaj, gdy przychodzę z Moją nową lekcją, wydaje się wam ona dziwna, 

niezrozumiała i poza waszym sposobem życia. Ale już sama refleksja nad jedną z Moich nauk wystarczy, 

abyś rozpoznała prawdę Mojego słowa. Wtedy zobaczycie, że to, co jest dziwne, to nie Moja nauka, lecz 

wasz sposób życia poza Moim Prawem. 

72 Przyjdźcie na Moje pole pracy, przypomnijcie sobie Moją naukę, o której zapomnieliście, 

wykorzeńcie wszelkie złe nasienie, a Ja ukażę wam Naukę, której do dziś nie uznawaliście. W ten sposób 

sprawię, że pozbędziecie się waszej stagnacji, waszego fanatyzmu, abyście mogli wejść w prawdziwe 

życie, takie, jakim powinniście żyć od początku waszego stworzenia. 
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73 Czy zdajesz sobie sprawę, jak proste jest to słowo, które rozkwita na ustach pośredników słowa? 

Zaprawdę powiadam wam, w swej prostocie przyniesie ona światło ludziom, aby mogli zrozumieć Moje 

objawienia, których nie byli w stanie pojąć przy pomocy nauki i teologii. 

74 Dobrzy uczniowie, wytrwali, wierni będą tymi, którzy zgłębią tę naukę. Oni również będą pokorni, 

ale pomimo swej prostoty, będą zadziwiać swych braci mądrością swych interpretacji. 

75 Mój lud nie tylko będzie mówił o Mojej nauce, ale swoimi uczynkami będzie uczył ludzkość, jak 

wypełniać i szanować Moje Prawo. Powinien wiedzieć, jak dać, bez samolubstwa, wszystko, co otrzymał 

od swego Pana, i pokazać swoją gorliwość dla prawdy i czystości skarbu, który został mu powierzony. 

76 Uczcie waszych braci dobrych i szlachetnych uczynków. Pamiętajcie, że nawet tutaj powinniście 

coraz bardziej oczyszczać waszego ducha, aby stał się on godny przejścia do innego miejsca zamieszkania 

na swojej drodze rozwoju duchowego. 

77 Czerp z Moich nauk siłę potrzebną do usuwania stopniowo przeszkód, które napotykasz na swojej 

drodze. Wiesz już, że bronią, która zwycięża wszystko jest miłość. Wielka będzie radość tego, kto wyjdzie 

zwycięsko z tej bitwy i zwyciężywszy ją, przedstawi mi się jako zwycięski żołnierz. 

78 Pamiętajcie, że to Ja dałem wam oręż miłości i nauczyłem was walczyć, abyście zwyciężali w 

wielkich bitwach. Co więc masz szukać w inny sposób, choć daję ci wszystkie rzeczy w drodze prawdy? 

79 Uczyniłem Siebie znanym poprzez umysły niewykształconych, aby mogli odświeżyć się w 

interpretacji Mojego Słowa. Udało mi się otworzyć oczy ślepych na światło prawdy, aby mogli oczyścić się 

z grzechów, gdy czują się kochani przez swego Pana. Czy nie obiecano wam od czasów Drugiej Ery, że 

nadejdzie dzień, kiedy ujrzy mnie każde oko? kto jest czysty, ujrzy Mnie, a to będzie jego nagroda; kto ma 

plamy w sercu, ujrzy Mnie, a to będzie jego zbawienie; kto otworzy oczy na Moje Światło, ujrzy Mnie, a to 

będzie jego zbawienie Kto otwiera oczy na Moje światło, ten przenika tajemnicę i zna przyczynę Moich 

objawień. Ten będzie chodził wytrwale w znajomości Mojej prawdy w przyszłości. 

80 Interpretujcie Moją naukę właściwie, nie myślcie, że Mój Duch cieszy się widząc wasze cierpienia 

na ziemi, albo że pozbawiam was tego, co wam miłe, aby się w tym rozkoszować. Przychodzę, abyście 

uznawali i przestrzegali Moich praw, ponieważ są one godne waszego szacunku i uwagi, a ich 

przestrzeganie przyniesie wam wieczne szczęście i pokój. 

81 Przez Jezusa nauczyłem was, abyście oddawali Bogu to, co Boże, a Cezarowi to, co cezarowe; ale 

dla dzisiejszych ludzi istnieje tylko Cezar, a oni nie mają nic do zaoferowania swojemu Panu. Gdybyście 

przynajmniej dali światu to, co słuszne, wasze cierpienia w nim byłyby mniejsze; ale cesarz ustanowił 

przewrotne prawa, uczynił was swoimi niewolnikami i odbiera wam życie, nie dając wam nic w zamian. 

82 Zobaczcie, jak różne jest Moje Prawo, które nie zniewala ani ciała, ani ducha, przekonuje was 

tylko przez miłość i prowadzi was z dobrocią; wszystko daje wam za darmo, wszystko wam wynagradza i 

za wszystko wam wynagradza na całej drodze życia. 

83 Uczniowie, rozumiejcie i studiujcie Moją naukę; utworzę z was lud, który będzie depozytariuszem 

Mojej mądrości, bo wszystko będzie dla was przygotowane do wykonania wielkich zadań. Nie rozpaczaj 

na pierwszy krzyk alarmu, staraj się spotkać z tym, który nazywa się twoim wrogiem, przebacz mu, kochaj 

go i pouczaj go Moją nauką. 

84 Chcę, abyście byli tak przygotowani na dzień Mojego odejścia. Wszyscy wiecie, że rok 1950 jest 

datą wskazaną przez Moją Wolę, kiedy przestaję przekazywać Siebie poprzez umysł nosiciela głosu, a 

ponieważ Moje Słowo zawsze się wypełnia, w tym dniu ta manifestacja dobiegnie końca, co dla was 

oznaczało początek Trzeciej Ery. 

85 Nie próbujcie zmieniać tej daty i nie próbujcie w żaden sposób utrzymywać manifestacji Mojego 

Słowa w tej formie lub w świecie duchowym. Już wam mówię, że ci, którzy by to uczynili, nie byliby już 

oświeceni światłem Mistrza. 

86 Dlaczego mielibyście dopuścić się takiego zbezczeszczenia, skoro zapowiedziałem i obiecałem 

wam, że po tym czasie zjednoczycie się ze Mną z ducha na ducha, nawet jeśli nie byliście nosicielami 

głosu? 
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87 Mówię wam również w tej chwili, że prorocy tego czasu mają obowiązek przygotowania się, 

ponieważ mają oni za zadanie uprzedzić wielkie rzesze o próbach, które ich czekają. Wielkie proroctwa 

objawię im, aby pomogli wam nie wpaść w pokusę. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 



 

159 

Instrukcja 26  
1 Uczniowie, po wysłuchaniu Mojego nauczania i osądzeniu waszej przeszłości w świetle Mojego 

Słowa, powiedzieliście duchowo: "Żaden liść z drzewa nie porusza się bez woli Bożej". 

2 Myślicie w ten sposób, ponieważ zaczynacie rozumieć, że próby, które stopniowo opróżniacie jak 

gorzki kielich, były jak kroki, które stopniowo przybliżały was do drzewa życia, gdzie Mistrz czeka na was, 

aby dać wam wasze dziedzictwo. 

3 Gdy przyszliście na objawienie się Mojego Słowa, pytaliście się wszyscy, jaki jest powód Mojego 

powrotu, a słysząc Moje pozdrowienie, które mówi wam: "Pokój mój niech będzie z wami", ci, którzy 

rozpoznają wartość, jaką posiada pokój, są pełni radości, podczas gdy ci, którzy myślą tylko o zdobyciu 

dóbr materialnych, pytają Mnie z rozczarowaniem w sobie, czy przyszedłem tylko po to, by ofiarować 

wam pokój. 

4 Ci, którzy tak myślą, nie obrażają mnie, ponieważ ich brak zrozumienia pochodzi z ich ignorancji i 

to jest właśnie ta ciemność, którą przyszedłem zwalczać, oświecając duchy światłem mojej nauki. 

5 Serca, które dziś są zatwardziałe z powodu namiętności i niepowodzeń, które wstrząsnęły waszym 

życiem, zrozumcie, że kiedy osiągniecie duchowe wzniesienie, osiągniecie pokój. 

6 Pokój w duchu mówi do was o świetle, o moralności, o cnotach. Kto nie pragnie osiągnąć tego 

stanu duchowego wzniesienia, niech nie marzy o tym, by cieszyć się Moim pokojem; jest on bowiem 

nadal więźniem namiętności materii i fałszywych marzeń o szczęściu, w które każe mu wierzyć świat 

materialny. 

7 Ten, kto brzydząc się przyjemnościami materialnymi, utrzymuje w sobie gorące pragnienie 

pokoju, dąży do wyzwolenia swego ducha, pragnąc osiągnąć cel, dla którego został stworzony. 

8 Od początku istnienia ludzkości niewielu było takich, którzy szukali pokoju lub trwali w nim, gdy 

już go uzyskali, ponieważ człowiek szuka go tylko wtedy, gdy ból go pokona. Dlatego widzicie, jak po 

każdej waszej nieludzkiej, bratobójczej i niesprawiedliwej wojnie, tysiące ludzi powstaje spragnionych 

pokoju, którego wcześniej nie doceniali, ponieważ nie byli świadomi wartości, jaką ma ten Boski dar. 

9 Musicie zrozumieć, że to nie w wiedzy ludzi znajdziecie wewnętrzny pokój, ponieważ źródło, z 

którego on pochodzi, jest duchowe. Złoto, ludzka mądrość, nauka i moc ludzi nie wystarczyły, aby uzyskać 

tę łaskę, którą osiągniecie tylko wtedy, gdy będziecie spełniać dobre uczynki i poruszać się w swoim życiu 

drogą miłości, którą wskazuje wam Moje Prawo. 

10 Nie będzie nic zdumiewającego w tym, że ludzie, których ludzkość nazywa uczonymi - gdy 

podążają za Moimi objawieniami i szukają Mojego pokoju - zajmują miejsce "małych dzieci", aby 

studiować pierwsze lekcje z Księgi Życia. 

11 Nikt nie zna lepiej niż ja nieskończonego pragnienia, które panuje wśród ludzkości. Miłosierdzie 

moje przenika każde serce jak promień nadziei, aby odczuło ono bliskość walki, dzięki której osiągnie 

prawdziwy pokój i wyzwolenie ducha. 

12 Moją instrukcją jest wezwanie niebiańskiej trąby, która została usłyszana przez duchy, którym 

oznajmiła, że nadszedł czas sądu, pojednania, a także odkupienia. 

13 Wszystko zostało przepowiedziane, ale wy woleliście czekać na rozwój wydarzeń, nie 

przygotowując się do walki i wywalczenia wolności. Zabrakło wam wiary, posłuszeństwa Mojemu Prawu 

miłości i dzisiaj płaczecie z powodu waszej winy. 

14 Tłumy, które gromadzą się, aby słuchać Moich Boskich nauk, wydają się wam wielkie w liczbie; ale 

jakże są małe, gdy porównacie je z waszymi braćmi, którzy są pozbawieni Mojego Pokoju. 

15 W tłumach złożyłem Mój pokój; jedni umieli go zachować, inni pozbawiają się go, gdy tylko 

przestają słuchać Mojego słowa i popadają w przyzwyczajenia życia codziennego. To ci, którzy po 

powrocie do skromnego miejsca, gdzie daję się poznać, pytają Mnie: "Panie, dlaczego pokój znajduję 

tylko wtedy, gdy Cię słucham, czy też jest on obecny tylko w tych miejscach?". Ale ja im odpowiadam: 

"Jeśli znaleźli pokój tylko w godzinie, w której usłyszeli Moją naukę, to dlatego, że tylko w tym momencie 

oczyszczają swoje umysły od wpływu materii, a opuszczając za sobą próg tych sal zgromadzeń, wracają do 
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swojego życia pełnego niedoskonałości, samolubstwa, namiętności, pretensji i wad, nie wprowadzając w 

życie wskazówek nauki, którą usłyszeli"; bo słuchanie nie jest uczeniem się, a tylko ten, kto studiuje Moją 

naukę i wprowadza ją w czyn, będzie mógł naprawdę nazywać się Moim uczniem, ponieważ zawsze 

będzie duchowo przygotowany, aby dawać swoim braciom przykład, jak wprowadzić swoje życie na 

właściwą drogę, zgodnie z Moimi wskazówkami. 

16 W tym słowie nauczycielskim znajdziecie uświadomienie sobie odpowiedzialności moralnej, jaką 

przyjęliście przyjmując w swoim sercu dar Mojego pokoju, którym musicie dzielić się z waszymi braćmi. 

17 Zrozumcie i uświadomcie sobie, jak często wam to mówiłem: Witajcie w skromnym miejscu, które 

stało się domem pokoju i modlitwy, gdzie Ja daję się poznać jako Mistrz. 

18 Przez Moje słowo zrozumieliście swoją misję i obowiązek zadośćuczynienia, który ciąży na 

waszym duchu. Dziś uświadamiacie sobie, że aby przyjść do Mnie, trzeba osiągnąć czystość, która uczyni 

was godnymi wejścia do Królestwa sprawiedliwych, które jest ziemią obiecaną waszemu duchowi. 

19 Nie wszyscy, którzy mnie słuchają, są ze mną, bo myśli niektórych są odległe. Z drugiej strony, są 

tacy, którzy są fizycznie oddaleni i obecni w duchu. 

20 Tak jak wy pukacie do Moich drzwi, tak i Ja przyszedłem do waszych, nie po to, aby was o coś 

prosić, ale aby dać wam to, czego potrzebujecie. 

21 Daję światło twojemu duchowi, gdyż widzę, że nie chce on już dłużej pozostawać w ciemności, 

pragnie wznieść się ponad niewiedzę i namiętności materii, pragnie zobaczyć i zrozumieć Ojca oraz 

poznać cel swego istnienia. 

22 Przebudźcie się, stańcie się świadomi czasu, w którym żyjecie, tak że gdy nadejdzie czas, gdy 

ludzie przygotują się do zbezczeszczenia i wymazania każdego kultu religijnego ludzkiego serca, nie będą 

mieli nic, co mogliby wam odebrać, ponieważ wasze sanktuarium i wasze uwielbienie Boga będzie 

duchowe. Wtedy wasz duch będzie mógł połączyć się bezpośrednio z Moją Boskością; to będzie jego 

wyzwolenie. 

23 Żyjecie w świecie, który został przekształcony przez ludzką naukę; jest to jej epoka, czas jej 

panowania. 

24 Ludzie wznieśli nową Babel, nową wieżę pychy i próżności. Z jego wysokości rzucają wyzwanie 

Mojej władzy i poniżają słabych. Zaprawdę, powiadam wam: W ten sposób człowiek nie przyjdzie do 

Mnie. Nie dlatego, że zaprzeczam nauce - w końcu jest to światło, które Ja, Stwórca, umieściłem w 

ludzkim umyśle - ale z powodu złego użytku, jaki ludzie z niej zrobili. Powierzyłem wam naukę jako 

drzewo, które powinniście pielęgnować z miłością, szacunkiem i gorliwością, aby z niego rodziły się 

owoce o najlepszym smaku, takie, które dają życie. Czy uważasz, że dobrze opiekowałeś się tym 

drzewem? - Rozpoznaj, że jego owoce były niszczące i smutne, że zamiast dawać życie, siały śmierć. Jakże 

błędna jest nauka ludzka, która ma służyć człowiekowi! A jednak błogosławię ją, bo jest dziełem Moich 

dzieci. 

25 Materializm zniewolił ludzkość. Moje imię zostało wymazane z wielu serc, ludzie zapominają się 

modlić, co jest duchową formą rozmowy z Bogiem. Moja nauka i Mój przykład przez Jezusa zostały 

zapomniane, a ci, którzy starają się trwać niezmiennie w Mojej nauce i wypełniać Moje Prawo, czynią to 

za pomocą bałwochwalczych kultów, szukając Mnie poprzez figury i obrazy, wykonane rękami ludzi. Czy 

w ten sposób ma być wypełnione Moje Prawo? 

26 Wielu uczyniło z natury swojego boga, deifikując ją jako twórcze źródło wszystkiego, co istnieje. 

Lecz zaprawdę powiadam wam: ta Natura, z której łona wyłoniły się wszystkie istoty, siły materialne i 

naturalne moce, które was otaczają, nie są Stwórcą; zostały one zaplanowane i ukształtowane wcześniej 

przez Boskiego Stwórcę. Ona nie jest ani przyczyną, ani powodem życia. Ja sam, wasz Pan, jestem 

początkiem i końcem, Alfą i Omegą. 

27 Cień drzewa ludzkiej nauki ogarnął ludzkość, większość jego owoców zatruła ją, a zbliża się czas, 

kiedy sierp sprawiedliwości odetnie każdą nieczystą gałąź i każdy zły owoc. 
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28 Kiedy człowiek był niewinny, jego stan czystości czynił go godnym łaski Pana. Nie potrzebował 

nauki, aby znaleźć środki do życia, nie potrzebował swoich oczu ani swojej inteligencji, aby wnikać w 

tajemnice stworzenia, aby znaleźć światło, które oświetliłoby jego ziemską drogę życia. 

29 Jak kochająca matka, Natura przyniosła swoje łono do ust dziecka, aby je nakarmić; ale dziecko 

rosło i uwiedzione zewnętrznym pięknem owocu z drzewa życia, wyciągnęło rękę, zerwało go i 

skosztowało, budząc w swoim sercu i całej swojej istocie potrzebę i pragnienie wiedzy. Wiek niewinności 

odchodził w przeszłość, a dla człowieka rozpoczynał się nowy etap, etap nauki, w którym duch domagał 

się poznania ludzkiego życia i jego tajemnic. Wtedy rozpoczęła się walka, doświadczenie, rozwinięcie, 

rozwój, zadośćuczynienie. 

30 Dziecko, którego szczęście było całkowicie skierowane na odczuwanie pieszczot matki, stało się 

młodzieńcem, który zdumiony wielkością życia, które było dla niego tajemnicą, wyruszył pełen ciekawości 

i niepokoju, spragniony wiedzy. Kto jak nie ja sprawił, że człowiek poczuł ten ideał wiedzy i poznania? 

Wszystko zostało przeze mnie przewidziane i przygotowane, aby kierować krokami człowieka na ziemi, 

dlatego na każdym kroku spotykał on niespodziankę i nowy cud. Nie było żadnej przeszkody, żadnego 

trudu ani męki, dla której nie znalazłby rozwiązania. Jeśli człowiek przebudził się do świata, to również w 

jego duchu, z jego niepokoju i przeczucia, pojawiła się głęboka tęsknota za zrozumieniem i poznaniem 

życia, które jest poza materialnym stworzeniem, poza materią i nauką. 

31 Tak powstała duchowa cześć Boga, aby przez nią duch odżywiał się i osiągnął wysoką wiedzę, i żył 

według nauki inspirowanej Moim prawem miłości. 

32 Nie wszyscy ludzie zrozumieli mnie w Nieskończonym, w tym, co duchowe i niewidzialne; dlatego, 

podczas gdy od zarania ludzkości niektórzy szukali mnie poza wszelkimi rzeczami materialnymi, inni 

czynili to za pomocą zewnętrznych kultów. Są to ci, którzy szukali mnie w gwiazdach, w siłach natury i w 

stworzeniach, aż doszli do zrozumienia, że Ten, który uformował wszystko, co czcili, był w 

Nieskończonym i to jemu powinni oddawać cześć. 

33 Z czasem ludzkość rozwinęła się w swoich wierzeniach i w wiedzy duchowej, a oświecona Boskimi 

natchnieniami udoskonaliła swoje uwielbienie Boga. Mimo to, nawet w obecnym czasie, wiele Moich 

dzieci odczuwa Mnie tylko poprzez byty stworzone, obrzędy, obrazy i symbole. A dzieje się tak dlatego, że 

duch, wciąż jeszcze rozproszony przez tradycje, zadowala się tym, co uzyskuje dzięki swojemu małemu 

wzniesieniu. Jednak w obliczu tych tajemnic, nadeszła dla niego godzina ucisku, cierpi trudy i przechodzi 

próby, jakich nigdy wcześniej nie spotkał na swojej drodze. Wtedy obudzi się i wyruszy, aby zapytać, 

zbadać, tak jak to zrobił, gdy chciał poznać przyczynę życia na ziemi. 

34 Za czym najbardziej tęsknisz w tych chwilach na Ziemi? - Pokój, zdrowie i prawda. Zaprawdę 

powiadam wam, te dary nie będą wam dane przez waszą naukę, tak jak ją zastosowaliście. 

35 Uczeni zadają pytania naturze, a ona odpowiada na każde ich pytanie; ale za tymi pytaniami nie 

zawsze kryją się dobre intencje, dobre usposobienie czy miłosierdzie. Ludzie są ignorantami i 

nieinteligentnymi, którzy wyrywają z natury jej tajemnice i profanują jej najskrytsze istoty, nie po to, by ją 

czcić, czerpiąc z jej źródeł surowce do czynienia sobie nawzajem dobra jak prawdziwi bracia, ale dla 

samolubnych i czasem zgubnych celów. 

36 Całe stworzenie mówi do nich o mnie, a ich głos jest głosem miłości; lecz jakże niewielu umiało 

usłyszeć i zrozumieć ten język! 

37 Jeśli weźmiesz pod uwagę, że stworzenie jest świątynią, w której mieszkam, czy nie boisz się, że 

Jezus pojawi się tam, weźmie bicz i wypędzi kupców i wszystkich, którzy ją profanują? 

38 O umiłowany ludu, zgłębiaj i pojmuj Moje pouczenia, otwórz swoje umysły i pozwól, aby Moje 

światło je przeniknęło; to światło będzie przemawiało z twoich dzieł, nawet jeśli twoje słowo jest 

nieudolne. Podoba mi się, że twoje słowo jest nieporadne, bo to twój duch będzie świadczył o mnie. 

39 Przeznaczenie każdego z was jest inne, ale cel wszystkich jest taki sam: przyjść do Boga. 

40 Jedni z was cierpią i w ten sposób pokutują za swoje występki przeciwko Mojemu Prawu w 

minionych czasach; inni piją kielich cierpienia przez niegodziwość swoich bliźnich. Pierwsi oczyszczają się 

w próbach życia; drudzy muszą opróżnić ten sam kielich, który dali do picia swoim bliźnim. Zaprawde, 
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powiadam wam: Tak w jednym, jak i w drugim jest ukazana milosna i doskonala sprawiedliwosc waszego 

Pana. 

41 Kochajcie się nawzajem, wypełniajcie Moje Prawo Miłości, aby światło pokoju i harmonii 

zajaśniało na Wschodzie, który obecnie pogrążony jest w ciemnościach i cierpieniu wojny. Poczuj ból 

ludzi i zobacz, jak szukają Zbawiciela, jak zagubione owce, gdy wołają błagalnie o swojego Pasterza. * Z 

Meksyku Wschód to kontynent europejski, na którym w czasie tego nauczania trwała II wojna światowa. 

42 Jak wiele bólu uciska ludzi w tym czasie! Nie prędzej dziecko się rodzi, niż zaczyna pić kielich 

cierpienia z powodu swoich bliźnich. Niektórzy tracą matkę, zanim poczują pierwszą pieszczotę, inni stają 

się głusi od ryku wojny, zamiast usłyszeć słodką matczyną kołysankę. 

43 Raj pierwszych ludzi został przekształcony w dolinę łez, a teraz jest to tylko dolina krwi. Dlatego 

dzisiaj, ponieważ przyszedłem wypełnić obietnicę daną Moim uczniom, budzę ludzkość z jej duchowego 

snu i daję jej Moją Naukę Miłości, aby ją zbawić. Szukam duchów, które mają przeznaczenie, aby 

świadczyć o Moich manifestacjach i Moim Słowie swoimi dziełami w tym czasie. Gdy ci naznaczeni przeze 

Mnie zjednoczą się wokół Mojego Prawa, ziemia i gwiazdy zostaną wstrząśnięte, a na niebie pojawią się 

znaki; bo w tym czasie głos Pana będzie słyszalny od jednego krańca ziemi do drugiego, a Jego Boski 

Duch, otoczony duchami sprawiedliwych, proroków i męczenników, będzie sądził świat duchowy i 

materialny. 

44 Wtedy czas Ducha Świętego osiągnie swoją pełnię. - Abyście mogli poznać to proroctwo waszym 

braciom, proszę was: Kiedy wyruszycie, aby wypełnić swoją misję jako uczniowie tego czasu? Kiedy 

sprawisz, że twoi bracia będą mogli cię usłyszeć i zadrżeć przed głosem własnego sumienia? Kiedy 

przyniesiesz to słowo światła i miłości do ludzkości? 

45 Moją wolą jest, abyście się zjednoczyli, aby w każdym miejscu spotkań i w każdej wspólnocie 

braterskiej "smak waszego owocu" był jednolity. Dlaczego miałyby one oferować różne "smaki", skoro 

wszystkie są gałęziami tej samej winorośli? 

46 Uczcie się, działajcie i powstańcie zjednoczeni, aby wasza władza została uszanowana. Nie 

dawajcie powodu, aby fałszywe przejawy Mojej Boskości pojawiały się w łonie sekt czy religii, nie bądźcie 

przyczyną powstawania fałszywych proroków, którzy swoim słowem zaskakują tłumy. 

47 Uważajcie, jasnowidze! Jeśli zostałeś poddany próbie przez Ojca, jeśli nawet twoi krewni źle cię 

ocenili, nie lękaj się; pamiętaj, że Jezusowi odmówiono w Jego ojczyźnie i musiał udać się gdzie indziej, 

aby znaleźć wiarę. "Nikt nie jest prorokiem w swoim kraju" - powiedział wam. 

48 Jeśli zwątpili w wasze dary, inne serca przyjdą uwierzyć wam w prawdę. Niektórzy z was pójdą do 

obcych krajów, gdzie znajdą więcej zaufania w swoim świadectwie niż w łonie tego ludu. 

49 Aby pomóc wam w waszym zadaniu, Mistrz dał wam swoje instrukcje i nigdy nie męczy się w ich 

wykonywaniu, ponieważ jest "Słowem" Ojca. 

50 Umiłowani uczniowie, dajcie balsam uzdrawiający choremu, zróbcie to z miłością, z prawdziwym 

duchowym przygotowaniem, abyście mogli osiągnąć to, że potrzebujący doświadczy boskiej pociechy. 

51 Przy niektórych okazjach przyznawałem wam, że prawdziwe cuda działy się bez waszego 

przygotowania, które dawało wam do tego prawo; ale teraz mówię wam, że nie wolno wam zaniedbywać 

waszego przygotowania, bo was zaskoczę, ostrzegę was, nie dając wam tego, na co liczycie, abyście 

zrozumieli, że nie wiecie, jak się przygotować do wykonania prawdziwego dzieła miłosierdzia. 

52 Nie pozwól, aby chory nabył prawo do Moich dobrodziejstw przez sam swój ból; musisz połączyć 

jego zasługi z zasługami twego miłosierdzia, a wtedy Moja łaska objawi się w obu. Gdziekolwiek jesteście, 

zdobywajcie zasługi, abyście za każdym razem, gdy wstawiacie się za braćmi, byli godni prosić Mnie o to, 

czego potrzebujecie dla dobra waszych bliźnich. 

53 Przygotowujcie się duchowo i fizycznie, bo nie znacie chwili, kiedy będziecie musieli dokonać 

dzieła miłosierdzia, a Mnie spodoba się uczynić was nosicielami balsamu, pokoju lub tego, czego 

najbardziej brakuje waszym braciom. Zrozumcie piękno zadania, które wypełniacie przez wasze 

zadośćuczynienie, abyście mogli objąć swój krzyż z całą miłością, do jakiej jesteście zdolni. 
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54 Tutaj na świecie nie odbieracie głosu waszego sumienia tak wyraźnie, jak usłyszycie go, gdy 

będziecie w duchu, dlatego często zaniedbujecie wypełnienie waszego zadania. Pamiętajcie jednak, że 

zawsze czeka was to samo, niezależnie od tego, jak odległy jest czas waszego odejścia do innego świata, i 

że gdy otworzycie oczy w nowym świecie, dotrze do was tylko światło, które osiągnęliście w waszej 

walce, i posiądziecie pokój, do którego macie prawo dzięki swoim zasługom. 

55 Czy wiesz jak, zgodnie z Moją wolą, dojdziesz do następnego miejsca, gdzie Ja cię oczekuję? - 

Pełni pokoju, oświeceni światłem mądrości, które będzie świecić w każdym czystym duchu; bez 

niepewności, bez łez. 

56 Niech nikt nie wierzy, że kiedy przyszedł na ten świat, Moje Dzieło zaskoczyło go, dając mu 

zadanie; nie, to byłoby zbyt wielką niewiedzą, kiedy żyje się w Światłości. Przyszedłem tylko po to, byście 

rozpoznali to, co otrzymaliście w duchu, zanim zostaliście wysłani na ziemię. 

57 A więc, umiłowani uczniowie, jeśli wasz duch przyszedł po to, ponieważ tak mu nakazałem i każdy 

z was tak pragnął i przyjął to, pamiętajcie, że nie wolno wam wrócić do Mnie, nie wypełniwszy misji, którą 

obiecaliście wypełnić, gdyż w przeciwnym razie byłoby to bardzo bolesne dla waszego ducha. 

58 Zgłębiajcie Moje Słowo, nie pozwólcie, aby cokolwiek lub ktokolwiek przeszkodził wam w 

wypełnieniu waszej misji, nie pozwólcie, aby cokolwiek spowodowało, że wyrzekniecie się tego 

wszystkiego, co jest należne jako nagroda dla tych, którzy byli żołnierzami Boga, apostołami Jego Prawdy 

na świecie. 

59 Aby pomóc ci w twoim zadośćuczynieniu, daję ci Moje Słowo, a jego światło prowadzi cię do 

doskonałości. 

60 Słuchajcie mnie niestrudzenie, uczcie się ode mnie. Słuchajcie Eliasza i bierzcie przykład z jego 

cnoty, abyście tak jak on byli pasterzami pewnej liczby duchów, które Moja Wola wam wyznaczyła. 

61 Patrzę na wszystkich z miłością i mówię wam, że w tym czasie przyszedłem nie tylko, aby was 

pieścić i dać wam Mój pokój, ale aby was pouczyć, abyście zrozumieli, że jesteście posiadaczami darów 

duchowych, dzięki którym możecie pomóc ludzkości w jej ucisku, aby doprowadzić ją do końca jej 

odkupienia. 

62 Czas wielkich prób nadszedł, a duch jest jeszcze słaby. Czeka ją wielki ból i wstrząs, dlatego 

podchodzę jak łódź ratunkowa, aby przyjąć Moje dzieci, pomagając im rozwijać się na duchowej ścieżce. 

63 Wszystkie duchy zasłużyły na Mój sąd, nawet te dzieci w ramionach matek odczuwały ból. 

64 Was, uczniowie, wyposażam, abyście nieśli Moją naukę o miłości i pokoju wszystkim narodom, 

abyście przez jej wypełnianie zbawiali swoich braci. Podejdź do tego, co małe i wielkie. Często będziecie 

stawać przed naukowcami i przed nimi będziecie musieli dać dowody uduchowienia. Ilu z nich poczuje się 

zawstydzonych uświadomieniem sobie bezużyteczności ich materialnej wiedzy i wyzna, że to, czego 

nauka nie zdołała dokonać w leczeniu chorych i rozwiązywaniu problemów, to jest to, czego nie zdołała 

dokonać w leczeniu i rozwiązywaniu problemów. 

Problemy, które dręczą ludzi, dosięgły miłości i miłosierdzia Moich uczniów. 

65 Ten naród, mało znany w świecie, będzie hojnie błogosławiony. Jej ziemia będzie urodzajna, a jej 

kufry otworzą się, by posłać pożywkę dla narodów spustoszonych przez wojnę. Duch jej mieszkańców, 

natchniony Moją miłością, będzie wysyłał myśli światła do potrzebujących, a gdy nadejdzie czas 

głoszenia, przyniesie Moje Słowo, aby ożywić i uzdrowić nim tych, którzy cierpią. 

66 Wielu obcokrajowców przyjedzie, aby przyłączyć się do waszych idei pokoju i harmonii. 

Duchowość będzie się rozprzestrzeniać jak dobroczynne nasienie, a prawda, którą głosi, stanie się znana. 

Wtedy Syn będzie umiał kochać Mnie szczerze, a na ludzkość wyleje się źródło łaski, z którego wypływa 

wszelkie dobro. 

67 Chcę żebyście wypełnili swoją misję w tym okresie czasu, a gdy przejdziecie na drugi świat, 

kontynuowali swoją pracę duchową. Nauczajcie waszych braci, że jest to jedno prawo pełne 

sprawiedliwości, które rządzi wszystkimi duchami, że wszyscy mają swoje miejsce w Moim Stworzeniu i 

że każde z nich jest przeze Mnie pobudzane do jego wypełnienia. Wszystko podporządkowuje się 

niezmiennym Boskim prawom. 
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68 Jeśli w tym czasie próby ludzkość źle was ocenia i obwinia was za wojnę idei, za zniszczenie 

narodów i za brak pokoju, nie rozpaczajcie i nie rozpraszajcie się, wytrwajcie w modlitwie i czujności. Nie 

lękajcie się kary, jeśli wypełniacie Moje Prawo. 

69 Zrozumcie, że dopuściłem do wybuchu wojen, aby duch ludzi mógł się oczyścić. Każdy naród, 

instytucja i dom zostaną odwiedzone przez Moją sprawiedliwość, aby ujawnić stopień postępu, w jakim 

się znajdują. 

70 Pracuj tak, jak cię nauczyłem; przyprowadź grzeszników do odnowy moralnej; odnów (zepsute) 

życie, przyprowadź do mnie tych, którzy odeszli. Wtedy, gdy ten okres się skończy, we wszystkich 

duchach będzie światło wiedzy i doświadczenia, Moja nauka będzie prowadzić ludzi, a w Moim Prawie 

nie będzie fałszerstw ani złych interpretacji. 

71 Jeśli czasami nazywam was dziećmi, to dlatego, że jesteście jeszcze mali wobec Mojej Boskości, a 

wobec wieczności wasze istnienie okazuje się bardzo krótkie. Czy nie widzisz czasem swojego szczęścia w 

małej rzeczy? Czy nie płaczesz czasem za coś, co nie powinno być przyczyną twojego bólu? 

72 Zaprawdę powiadam wam: Szukam nie tylko ubogiego i mało znaczącego, lecz także tego, który 

się odznaczył w świecie, czy to swoją mocą, czy swoją wiedzą. Do wszystkich idzie Moje wezwanie, aby 

osiągnęli oczyszczenie swego ducha. 

73 Jeśli dałem się odczuć wśród ubogich w tym, co posiadali, aby ich przygotować i obudzić, to 

poddam próbie tych, którzy zgromadzili dobra materialne, aby usłuchali Mojego wezwania. Wezmę z 

tego świata tego, który jest głuchy na Mój głos, i ukażę mu w dolinie duchowej dzieło, którego nie umiał 

wykonać na ziemi. 

74 Niech to pouczenie posłuży wam za lekcję. Gromadźcie zasługi, zanim odejdziecie z tego świata, 

zostawcie pociechę, zdrowie i pokój jako ślad waszej życiowej podróży; jeśli tego nie zrobicie, jutro 

będziecie ronić łzy. 

75 Twoje serce musi stać się silne, aby wytrzymać próby, które na nie czekają. Powiedziałem wam, że 

będziecie cierpieć prześladowania i oszczerstwa, że będziecie obwiniani za zamieszanie religijne, które się 

pojawi, ale Ja będę czuwał nad wami i będę wam pomagał. 

76 Usuńcie z waszych serc odrazę, którą możecie czuć do tych, którzy cierpią na choroby, które 

nazywacie obrzydliwymi; i zwalczajcie odrazę, którą możecie czuć, gdy stajecie przed zabójcą człowieka 

lub kimś, kto stracił rozum w wadach. Wyciągnij do nich rękę, daj im serdeczne słowa. Módlcie się za 

nich. Tylko ja wiem, co kryje się w każdym z tych istnień. Tylko ja znam przyczyny ich upadku. 

77 Tylko ja mogę przebaczyć i uniewinnić tych, którzy są prześladowani i potępiani przez ludzką 

jurysdykcję. 

78 Umacniam twojego ducha moim słowem, bo wiele jest tego, co jeszcze musisz przeżyć i odczuć w 

swoim sercu. 

79 Czynię wasze uczucia, które z powodu waszego materializmu stały się beznamiętne, ponownie 

wrażliwymi. Wczoraj nie czuliście bólu innych, ale wkrótce wasze oczy będą ronić wiele łez z powodu 

cierpienia waszych bliźnich. 

80 Pola są obfite, a robotników mało. Bądźcie robotnikami, którzy uczą się siać to błogosławione 

ziarno! Czyńcie to teraz, gdy żyjecie na ziemi, abyście mogli wejść w zaświaty z zasługami. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 27  
1 Umiłowani uczniowie, otwieram wasze oczy na światło Mojego pouczenia, abyście mogli odróżnić 

prawdę od fałszu. Światło sumienia, wrażliwość i intuicja, którą posiadasz, wskażą ci dobrą drogę i 

ujawnią ci dobre owoce. 

2 Z prawdziwego poznania Mojej Nauki zrodzi się w tobie pokora, ponieważ będziesz czuł się tak 

mały w stosunku do swego Stwórcy, a jednocześnie tak przez Niego obdarzony i obdarowany, że nie 

odważysz się podnieść oczu na Ojca, gdy poczujesz, że jest On nieczysty. 

3 Próżność zakorzeniła się w tych, którzy sądząc, że osiągnęli pełną znajomość prawdy, uważali się 

za uczonych, silnych, nieomylnych, wielkich i nieograniczonych, nie zdając sobie sprawy, że często się 

mylili. 

4 Nie chcę, aby w tym narodzie, który dopiero zaczyna się kształtować w świetle tych nauk, pojawili 

się jutro ludzie, którzy - zmyleni swoją próżnością - będą trąbić, że są reinkarnacją Chrystusa lub że są 

nowymi Mesjaszami. 

5 Ci, którzy popełniają takie czyny, będą tymi, którzy myślą, że osiągnęli zrozumienie całej Mojej 

prawdy, ale w rzeczywistości kroczą daleko od drogi wyznaczonej przez Chrystusa, którą jest droga 

pokory. 

6 Przestudiuj życie Jezusa na ziemi, a znajdziesz głębokie i niezapomniane nauczanie pokory. 

7 Jezus wiedział, kim jest, skąd pochodzi i co przyszedł zrobić, a jednak nigdy nie wyszedł na place i 

ulice, aby dumnie głosić, że jest Synem Bożym, Mesjaszem lub Odkupicielem, ale swoimi dziełami dawał 

doskonałe świadectwo swojej nauki o miłości i miłosierdziu. Przez swoje czyny dał poznać, kim był, a gdy 

od czasu do czasu ktoś Go zapytał: "Czy Ty jesteś Chrystusem?", Jezus ograniczył się do odpowiedzi: "Ty 

to powiedziałeś". 

8 To znaczy, podczas gdy ludzie wypowiadali to swoimi ustami, On potwierdził to swoimi dziełami, 

wobec których wszystkie słowa nie miały żadnej wartości. 

9 Wszystko to musicie mieć na uwadze, o umiłowani, abyście w walce nie pozwolili pokusom 

sprowadzić was na ziemię i nie pozwolili waszemu sercu otrzymać nagrody, która należy się tylko 

Duchowi Świętemu. 

10 Aby uchronić was od popadnięcia w tę słabość, dopilnuję, aby ta forma Mojego objawienia się 

wam skończyła się. Chociaż byli tacy, którzy wiedzieli, jak wykonać to zadanie z prawdziwą pokorą, są też 

tacy, którzy w obecności tłumów skończyli, uważając się za bogów. Ale kiedy zobaczą, że nie posiadają już 

tego, co posiadali kiedyś, zrozumieją, że aby osiągnąć ciągłą jedność z Ojcem, konieczne jest posiadanie 

pokory. 

11 Wszyscy wiecie, że zapowiedziałem dzień, w którym to zjednoczenie się zakończy; ten czas to rok 

1950; ale zobaczycie, jak ci, którzy stali się próżni i wywyższeni przez tę manifestację, nie poddadzą się 

woli Ojca, myśląc, że gdy stracą ten dar, powrócą do swego normalnego życia, niezauważeni przez tłumy, 

i nie będą już chwaleni przez ludzi. 

12 Nosiciele głosu powiedzą, gdy zbliżać się będzie godzina: "Kto przyjdzie nas słuchać, gdy lud 

będzie wiedział, że Mistrz już nie przemawia przez nasze usta?". A przywódcy powiedzą: "Kto przyjdzie do 

naszych miejsc modlitwy w dniu, kiedy będzie wiadomo, że słowo Pana nie brzmi już przez usta Jego 

wybranych?". Do jednego i do drugiego mówię nawet teraz: Gdyby to była jedyna forma, w jakiej mogę 

dać się poznać ich duchowi, nigdy bym was jej nie pozbawił; ale jeśli pozwolę, by ustała, jest to znak, że 

czeka was coś wyższego i doskonalszego, coś, co i wy znacie: jest to zjednoczenie ducha z duchem z 

waszym Ojcem. 

13 Ludzie, uczyńcie z Moich słów księgę pamięci i zachowujcie jej treść w waszym duchu, oświeceni 

światłem waszego sumienia, abyście nigdy nie sprofanowali Mojego Dzieła. 

14 Jeśli uwierzyliście w Moje przejawienie się w tej formie, musicie również uwierzyć, że nie będę już 

do was przemawiał tak, jak to robiłem do tej pory; a jeśli uwierzyliście w Moją Obecność, gdy nauczałem 
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was poprzez ludzki umysł, posługując się niewykształconymi i niedoskonałymi istotami, jak możecie nie 

wierzyć, że możecie otrzymywać Moje Boskie natchnienie z ducha na ducha? 

15 Wielu rzeczy już was nauczyłem, o uczniowie. Nie ograniczajcie się tylko do słuchania Mnie, 

zgłębiajcie z miłością Moje Słowo, studiujcie je dogłębnie, teraz, gdy jest na to właściwy czas, a nie po 

tym, jak wpadniecie w pokusę, bo wtedy wasza walka będzie trudniejsza. 

16 Studiujcie Moje nauki, abyście mogli je poprawnie interpretować i dzięki ich światłu zrozumieć 

sens życia i cel prób. 

17 Wielu z tych, którzy kontemplują rozpętane siły natury, powodzie przelewające się przez swoje 

brzegi, niszczące całe krajobrazy w swoim szalonym biegu, oraz ludzi zajętych niszczeniem siebie 

nawzajem w okrutnych, bratobójczych wojnach, mówi, że to gniew Boży jest również rozpętany. 

18 Przebaczam tym, którzy w ten sposób interpretują Moją sprawiedliwość; ale oni jeszcze 

zrozumieją, że wszystkie cierpienia i uderzenia losu, które ludzkość znosi, pochodzą z ich 

nieposłuszeństwa Mojemu Prawu. 

19 Niektórzy mówią: "Panie, skoro tak bardzo ranimy Cię naszymi niedoskonałościami, co więcej, są 

one przyczyną wszystkich naszych udręk, - dlaczego raczej nas nie zniszczysz? W jakim celu 

podtrzymujesz nas w bólu?" 

20 Tym, którzy mnie o to proszą, mówię: Gdybym cię nie kochał, zniknąłbym przez samo 

powiedzenie: "Stanie się"; lecz jeśli mimo twych wad nadal cię zachowuję, jest to dowód, że czeka cię 

wysokie przeznaczenie. 

21 Rady moje są doskonałe, a miłość moja do ciebie nieskończona; dlatego niedoskonałości twoje 

nigdy nie będą miały dostatecznej wagi, aby zmienić wolę Wszechmocnego. Chwilami bowiem zbaczacie 

z drogi, którą wskazuje wam Moje Prawo. Ale na końcu, w doskonałości Mojej sprawiedliwości, znajdziesz 

Moją miłość. 

22 Ludzie zawsze byli poddawani próbom, w których, oprócz oczyszczenia ich ducha, otrzymali 

światło doświadczenia, które pomoże im w tym czasie zrozumieć mądre, sprawiedliwe i doskonałe nauki, 

które daje życie. Dlatego powiedziałem wam, że musicie walczyć z ciemnościami waszym mieczem 

światła, a także zachować czujność i modlitwę, aby nie wpaść w pokusę. 

23 Jeśli chcecie dotrzeć do sedna przyczyny waszych prób, pamiętajcie, że jesteście w czasie 

zadośćuczynienia za wszystkie wasze przeszłe przewinienia. Jeśli już macie wiarę w to, co wam 

przedstawiam, z myślą, że jestem jedynym, który zna waszą przeszłość i który może ją osądzić z miłością, 

słodkie zadowolenie, nieskończony pokój wejdzie w waszą istotę. 

24 Spójrz na wygnanych królów w tym czasie, książęta bez nadziei na rządzenie, bogaci w ruinie, a 

potężny w łóżku bólu! Kto zna zadośćuczynienie, które leży w próbach, do których są one poddawane? - 

Tylko ja. Lecz chcę, abyście wszyscy wiedzieli, że poprzez szczerą pokutę, dobre uczynki, poprzez odnowę 

i uduchowienie, możecie skrócić czas pokuty, aż osiągniecie wyzwolenie od bólu, a tym samym pokój. 

25 Tymi naukami rozjaśniam wam nauki, które otrzymywaliście od najdawniejszych czasów, lecz 

które ludzie ukrywali przed wami, uniemożliwiając ludzkości odnalezienie drogi zbawienia. 

26 Czy nie sądzicie, umiłowani ludzie, że skoro jako jedni z pierwszych zrozumieliście tę prawdę w 

tych czasach, to ta wiedza zobowiązuje was wszystkich do niesienia światła na teatry wojny i do narodów 

pozbawionych pokoju? 

27 Zbadaj moje słowo na ten temat, ale zawsze rób to z zamiarem zdobycia prawdy. 

28 Wzmocnijcie waszą wiarę w Moje Słowo, abyście w przyszłości, gdy usłyszycie argumenty 

przeciwko temu dziełu, nie zachwiali się. 

29 Mówicie do Mnie: "Mistrzu, co moglibyśmy usłyszeć przeciwko Twojej doskonałej nauce, co 

byłoby w stanie zagrozić naszej wierze?". 

30 Tak dziś myślicie, umiłowani uczniowie, bo nie znacie jeszcze burz i zbliżającej się bitwy. Teraz 

przychodzicie w pokoju, aby słuchać Mojego słowa, aby odświeżyć się Moją nauką; lecz Ja przygotowuję 

was i czynię was czujnymi, aby nikt was nie zaskoczył. - Wśród was jest wielu, którzy są niewinni, wielu, 

którzy wierzą dobrze, wielu, którzy są szlachetnie myślący, mężczyźni i kobiety bez niegodziwości, którzy 
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nie znają korupcji i zdrady, do których ludzie są zdolni. Jeśli jednak nie będą się szkolić, łatwo staną się 

ofiarą tych, którzy powstaną przeciwko tej nauce, będą jak bezbronne owce przed głodnymi wilkami. 

31 Lepiej jest dla ciebie, abyś przeze mnie dowiedział się teraz tego, co usłyszysz jutro. Przygotujcie 

się do walki ze światłem Mojej nauki, aby nic wam nie zaszkodziło, gdy zostaniecie zaatakowani i 

zniechęceni. 

32 Nie bądźcie przerażeni, gdy wam powiedzą, że Ten, który mówił do was w tym czasie był kusiciel, i 

że zostało przepowiedziane, że on też będzie czynić cuda, z którymi on sam będzie zakłócać i mylić 

wybranych. Zaprawdę powiadam wam, wielu z tych, którzy w ten sposób osądzają Moje objawienie, 

będzie spośród tych, którzy rzeczywiście są w służbie zła i ciemności, chociaż ich usta starają się 

zapewnić, że zawsze głoszą prawdę. 

33 Nie zapominajcie, że drzewo poznaje się po jego owocach, a ja wam mówię: Owocem jest to 

Słowo, które stało się słyszalne dzięki umysłom tych głosicieli, mężczyzn i kobiet o prostych sercach. Po 

owocach i po duchowym postępie tych, którzy się nimi cieszyli, ludzkość pozna drzewo, którym jestem. 

34 Trynitarno-Maryjne Dzieło Duchowe zacznie się rozprzestrzeniać, wywołując tym samym 

prawdziwy alarm wśród wielu, którzy, przekonani, że studiowali i rozumieli Naukę, którą wcześniej 

otrzymali od Ojca, stali się próżni w znajomości swoich filozofii i nauk, nie zdając sobie sprawy z duchowej 

ewolucji, jaką osiągnęła ludzkość. Po przebudzeniu się z duchowej inercji, zauważą sposób, w jaki duch 

ludzi myśli i czuje dzisiaj, rzucą zaklęcia przeciwko temu, co będą nazywać "nowymi ideami" i będą głosić, 

że ten ruch został wywołany przez Antychrysta. Wtedy oni schronią się w Piśmie Świętym, w proroctwach 

i w Moim Słowie, które dałem wam w Drugiej Erze, aby próbować zwalczać Moje nowe przejawy, Moje 

nowe nauki i wszystko to, co wam obiecałem i co dzisiaj wypełniam. 

35 Moje słowo dotrze do ust Moich uczniów i za pomocą pism nawet do tych, którzy nie akceptują 

niczego, co jest poza materią lub co jest poza ich wiedzą i pojęciami, które kiedyś przyjęli, i nazwą Mnie 

fałszywym Bogiem, ponieważ przyniosłem wam to słowo. Ale gdy to usłyszycie, wasza wiara nie zostanie 

zachwiana - choć wasze serce będzie zranione - ponieważ z wewnętrznym poruszeniem przypomnicie 

sobie, że wasz Mistrz już wam to zapowiedział i zachęcił was swoim słowem, abyście wytrzymali te próby. 

Mówię wam jednak, że chociaż na swojej drodze spotkacie oszustwo, hipokryzję, przesądy, fanatyzm 

religijny i bałwochwalstwo, nie wolno wam potępiać nikogo za jego błędy. Nauczajcie ich Moim Słowem, 

a sprawę pozostawcie Mnie, który jestem jedynym, który może was osądzić i który wie, kto jest 

fałszywym Bogiem, fałszywym Chrystusem, niegodziwym apostołem, obłudnym faryzeuszem. 

36 Tylko od was zależy jak najczystsza interpretacja moich pouczeń, aby boskie nasienie 

zaowocowało w waszych dziełach i aby ten, który je wam dał, został rozpoznany przez waszych braci po 

swojej naturze. 

37 Serce tego ludu nie będzie jałowe; wiem, dlaczego go powołałem i zgromadziłem. Będą chwile, 

kiedy nawet w Moim Dziele wielu będzie w zakłopotaniu, ale w końcu wybawią się z wiru i napełnieni 

światłem wyruszą na poszukiwanie ścieżek, które prowadzą do innych krain i przyniosą Moją Naukę 

ludziom innych narodów, z Boskim przesłaniem duchowego braterstwa i pokoju. Będą uczyć, że wszystko 

co materialne ma swoją granicę, że ludzie źle wykorzystywali wolną wolę, i że dzisiaj stawiam "na razie" 

waszemu szybkiemu kursowi i realizuję w was Moją Wolę, lecz nie przychodzę do was w opozycji, lecz dla 

dobra całej ludzkości. 

38 Moje podejście do was w tym czasie nie polega na zemście za to, co ludzkość uczyniła mi na 

Kalwarii; dowodem tego jest to, że wiele razy po tym, jak mnie zraniliście, dałem wam Mój pokój jako 

dowód miłości i przebaczenia. 

39 Jeśli moja obecność wśród was w tym czasie zbiega się z wielkimi katastrofami i strasznymi 

wojnami, które was teraz nękają, nie przypisujcie Mi tego kielicha, który piją ludzie. Cierpienia są 

owocem waszych grzechów, a te nie pochodzą ode mnie. kiedy zapowiedziałem wam, że w czasie, kiedy 

będę mówił do was jako Duch Święty, wśród ludzkości będzie szalał ból, nie dyktowałem wam wyroku, 

ale dlatego, że wiedziałem, że kiedy nadejdą te próby, będziecie mnie potrzebować Ogłosiłem wam to 

tylko po to, abyście byli czujni i rozmodleni w oczekiwaniu na Moje przyjście. 



U 27 

168 

40 Wyrok, który podpisaliście sami dawno temu, ale Ja, którego uważacie za swojego Sędziego, 

jestem w rzeczywistości waszym Obrońcą, który uwalnia was od waszego ciężaru, prowadząc was z 

miłością na dobrą drogę, abyście mogli osiągnąć prawdziwą wolność, która jest wolnością ducha. 

41 Płaczecie, ludu Mój, bo w waszych pokutujących sercach czujecie miłość Mistrza. Powiedziano ci, 

że nikt, kto przyjdzie przed oblicze Ojca z ciężką winą w swoim duchu, nie otrzyma przebaczenia i będzie 

musiał cierpieć wieczne potępienie. Ale jak to się stało, że Moją Boską sprawiedliwość odebrałaś jako tak 

potworną? Czy nie zauważyłaś, jak wyraźnie pokazałem przez Jezusa, że Moje najczulsze słowa i Moje 

najbardziej kochające spojrzenia były dla tych, którzy najbardziej zgrzeszyli? Jak mógłbym głosić jakąś 

naukę na świecie, a w wieczności czynić coś zupełnie przeciwnego? 

42 Nie może być najmniejszej różnicy między Chrystusem a Ojcem, ponieważ obaj są tym samym 

Duchem, tą samą miłością, tą samą mądrością, która dała się poznać ludzkości w trzech fazach. 

Powiedziałem wam już w Drugiej Erze: "Kto zna Syna, zna Ojca". 

43 Czysty wyszedłeś ode mnie i czysty musisz powrócić; lecz czas pokuty będzie czasowy, nigdy 

wieczny; krótki lub długi, to zależy od woli, którą duch posługuje się, aby osiągnąć swoje odkupienie. 

44 Uważam, że jesteś zdezorientowany, ponieważ wziąłeś do ręki książki, w których twoi bracia 

wydrukowali swoje błędy, które długo uważałeś za czystą prawdę. Ale bliskie są dni, kiedy człowiek 

będzie musiał skorygować nawet swoje przekonania; ponieważ światło nowego czasu pozwoli mu 

rozpoznać drogę prawdy, ponieważ stanie się ona światłem w tej nocy, w której znajduje się jego życie 

duchowe. 

45 Posyłam wam tę naukę, by pouczyć was, jak przeniknąć życie duchowe z waszego ludzkiego 

istnienia. 

46 Jesteście jeszcze bardziej materią niż duchem i dlatego przez chwile wątpicie w prawdziwość tego 

słowa i zadajecie sobie pytanie: "Czy to naprawdę Mistrz, który do nas mówi?". Wtedy "tak" wykręca się z 

ducha, który walczy z "nie" materii. 

47 W ograniczonej formie ujawniam się wśród was, abyście usłyszeli moje słowo, w którym 

przesyłam wam moje boskie myśli, które ponownie wskazują wam drogę waszego duchowego 

wznoszenia się. 

48 Błogosławię zarówno tego, kto wierzy w Moje objawienie się, jak i tego, kto wątpi. Nie 

faworyzuję, kocham wszystkich jednakowo. Objawiam się światu nie tylko dla niektórych serc, ale po to, 

by oświetlić światłem wszystkie drogi, aby ludzie dążyli do celu uduchowienia i wypełnili Boskie 

przykazanie, które mówi: "Miłujcie się wzajemnie". 

49 Ja jestem Boskim Siewcą miłości i znam czas siewu i czas zbierania owoców. Jest napisane, że Bóg 

da światu światło na nowo, gdy ludzie będą na szczycie korupcji. 

50 Uczniowie, nadszedł czas siewu. Ludzie szukają i wzywają do wojny; szukajcie wy ludzkiego serca, 

aby zasiać w nim pokój i miłość. 

51 Kiedy zostaniecie zaatakowani, ukryjcie się w czystości Mojej Nauki. Podczas gdy ludzie triumfują 

odbierając wam ludzkie istnienie, ja triumfuję dając wam życie wieczne. 

52 Legiony dobra są w akcji, podjęły walkę, ale ratują tego, który ginie. To jest Moje Boskie zadanie. 

Czy zapominacie, że zostałem nazwany Odkupicielem ludzkości? Co jest dziwnego w tym, że pasterz 

szuka swoich owiec? Zanim istniałeś, już cię kochałem, a twoje nieposłuszeństwo było przewidziane, tak 

jak twoje zbawienie. 

53 Kiedy objawiłem się w Jezusie, On powiedział, że jest twoim Królem, a ty dałeś Mu krzyż za tron. 

Tam pokazałem wam całą moc, jaką posiada miłość, przebaczenie i łagodność. Tak jak sprawiłem, że 

popłynęła Jego Krew, tak Ja daję wam Moją miłość bez ograniczeń. 

54 Czy myślicie, że nie ma mnie wśród was w tym czasie bólu? Oto jestem! Jak źródło krystalicznie 

czystej wody, przyszedłem ugasić duchowe pragnienie, które was pochłania. Przyszedłem powiedzieć 

wam: nadszedł czas, abyście pozwolili waszemu duchowi rozwinąć się, aby wszystkie jego uśpione 

zdolności mogły się obudzić. Do tego was inspiruję i objaśniam wam spirytualizację. 
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55 Wiara, myśl i wola są mocami. Bądźcie wielcy i mocni dzięki tym darom i okazujcie je we 

wszystkich waszych dziełach, które zawsze muszą być oparte na miłości. 

56 Teraz już wiesz, jakie zadanie sobie postawiłem. 

57 Czekam na ciebie w wieczności, ale musisz walczyć, aby przyjść do mnie. Dlatego oświetlam wam 

drogę, abyście mogli nią podążać i zawsze iść naprzód. 

58 Bądźcie czyści w waszych myślach, słowach i uczynkach, a będziecie na Mojej drodze. Wtedy 

zajmiecie w królestwie Ojca miejsce, które On wam wyznaczył. 

59 Panujcie nad swoimi namiętnościami, porzućcie przyjemności materialne i myślcie o swoich 

braciach. Zobacz krew Moich dzieci przelewaną na tym świecie, usłysz szlochy, które płyną z wszystkich 

cierpiących serc. Jest wiele gniazd, w których ptaki nie żyją, wiele dzieci, które cierpią, wiele matek, które 

płaczą i wiele małych dzieci bez kołyski. 

60 Módlcie się za nich, aby braterskie uczucie niektórych i matczyne uczucie innych było jak balsam 

pocieszenia przenikający ich serca. 

61 Zostaw ślady światła dla wędrowców, którzy przyjdą po tobie. Wtedy poczujecie Boga w swoim 

sercu i w głębi waszego jestestwa; tam Ojciec znajdzie swoją najlepszą świątynię. Sumienie będzie jak 

szczyt góry, z której Ja się ujawniam. Wtedy człowiek będzie bardziej duchem niż materią, bardziej 

światłem niż cieniem. 

62 Jak wiatr i słońce pieści was, tak, ludu Mój, będziecie pieścić waszych bliźnich. Jest to czas, kiedy 

potrzebujący i strapiony obfitują. Zrozum, że On, który prosi cię o łaskę, daje ci łaskę, aby być użytecznym 

dla innych i pracować dla swojego zbawienia. On daje wam możliwość bycia miłosiernym i w ten sposób 

upodobnić się do waszego Ojca. Człowiek bowiem przyszedł na świat, aby rozrzucić ziarno dobra w 

świecie. Zrozum więc, że ten, kto cię prosi, wyświadcza ci przysługę. 

63 Ten, kto mówi, że zrobił przysługę przez świadczenie pomocy, kłamie, bo ledwie spełnił 

obowiązek. 

64 Będę rozkoszował się Moimi uczniami, gdy słodkie i żywe tony spirytualizmu będą rozbrzmiewały 

z ich harmonijnego współbrzmienia, bo wszyscy ci, którzy są wyposażeni, będą mówili językiem serca. Ci, 

którzy nie wyposażyli się, nie będą zgubieni, bo Ja jestem Tym, który wie, jak czekać, aż owoce dojrzeją; 

ale ci będą płakać za swoje nieposłuszeństwo, gdy opróżnią kielich goryczy. 

65 Jestem we wszystkich, ale niektórzy powiedzą: "Nie czuję Cię", inni powiedzą: "Nie widzę Cię", ale 

wszyscy rozumieją, że jestem we wszystkich i we wszystkich stworzonych rzeczach. Dlaczego próbujesz 

zobaczyć wszystko oczami i dotknąć zmysłami? Starajcie się patrzeć duchem, umysłem i sercem. 

66 Wtedy zobaczysz nieznane i poczujesz jego wibrację w całej swojej istocie. Kiedy zrozumiecie, jak 

bardzo was kocham, nie będziecie już mówić, że wasz Bóg was karze. 

67 Zaprawdę powiadam wam, we Mnie nie ma gniewu, gdyż jest to słabość ludzka. To wy rozpalacie 

ogień bólu, a potem wzywacie Mnie, abym go ugasił; ale to Moja sprawiedliwość objawia się w was. 

Dlatego musicie gasić ogień nienawiści i namiętności, który rozpaliliście, wodą cnoty, łzami, a nawet 

krwią. 

68 W Drugiej Erze powiedziałem wam: "Ptaki mają swoje gniazda, lisy swoje nory, lecz Syn Boży nie 

ma miejsca, gdzie by głowę położył". 

69 "Pokój zostawiam wam, pokój daję wam"; w nim znajdziecie pociechę i radość. Bądź ty w Mojej 

miłości, jak Ja jestem w twoim bólu! 

70 Zrozum, że wszedłem do twego serca nie przeczuwając mego przyjścia. Aby odczuć Moją 

obecność, musiałaś być przebudzona, ale kiedy cię znalazłem, spałaś. Dlatego, gdy cię obudziłem, pytałeś 

ze zdumieniem, kto przyszedł i mówi do ciebie w ten sposób. 

71 Muszę zaznaczyć, że nie zaskoczyłem was nieprzewidzianą wizytą. Dawno temu dałem wam 

poznać znaki, które miały poprzedzić moje objawienie się jako Ducha Świętego, ale widząc nic nie 

widzieliście, a słysząc nic nie słyszeliście. 
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72 Kiedy badacie wydarzenia, które poruszyły wasz świat w minionym stuleciu, a których daty są 

zapisane w waszych podręcznikach historii, zobaczycie, że tak naprawdę wszystko, co zostało 

przepowiedziane przez Pana, wiernie się wypełniło. 

73 Zaprawdę powiadam wam, że w czasie, kiedy trwa Moje głoszenie, nie znajdę wiary, gdyż ludzie 

muszą najpierw oczyścić swoje serca i umysły, aby mogli zrozumieć Moje Słowo od dołu do góry. 

74 Tym, którzy dzień po dniu słuchają Moich nauk, a którzy, choć stale otrzymują dowody Mojej 

prawdy, wciąż wątpią i zapierają się Mnie, mówię, że trzeba studiować duchowe znaczenie Moich nauk, 

aby mogli zrozumieć ich prawdę. W ten sam sposób przemawiałem do nich w Drugiej Erze, gdy 

powiedziałem: Trzeba, abym umarł, aby mi uwierzono, i abym zmartwychwstał trzeciego dnia, aby 

ludzkość była przekonana, że jestem Synem Bożym. 

75 Ci, którzy są jeszcze daleko od uduchowienia, chcieliby zobaczyć Mnie w postaci Jezusa, aby 

powiedzieć Mi: "Panie, wierzę w Ciebie, bo Cię widziałem". Do nich mówię: Błogosławieni, którzy 

uwierzyli nie widząc, bo dali dowód, że dzięki swojemu uduchowieniu odczuli Mnie w swoim sercu. 

76 Czy teraz rozumiecie, dlaczego człowiek czuł potrzebę tworzenia obrazów, które mnie 

przedstawiają? - Z powodu braku przygotowania, ponieważ nie jest wrażliwy na duchowe manifestacje. 

77 Gdyby człowiek rozumiał Moją Naukę, nie odczuwałby potrzeby obrazowego przedstawiania lub 

malowania obrazów, aby potem przed nimi klękać. Odkryłby, że nie ma na świecie doskonalszego obrazu 

Pana niż sam duchowo podniesiony człowiek. Wtedy starałby się wykonywać te same dzieła, co ja, aby 

zbliżyć się do swego Stwórcy. 

78 Apostoł Jan przeniknął duchowe, przez jego uniesienie czuł obecność Ojca, na Jego duchowy głos 

czuł się omdlały. Ale chociaż w tych wizjach widział figury i formy, to jednak nie rozumiał, że każdy obraz 

był tylko symbolem wielkiego podręcznika mądrości i proroctwa, ale nie był obrazem ani formą Boga. 

79 Człowiek ujrzał Baranka, Lwa, Księgę, gwiazdy, starszyznę, świeczniki, a wszystko to, co widział 

jego zdumiony wzrok, było tylko figurami i formami, które istnieją na ziemi i są znane człowiekowi. 

Używano ich jako alegorii, aby przedstawić za ich pomocą głębokie Boskie nauki; lecz Mojej Boskości, w 

całej jej chwale, nikt nie może ujrzeć, ponieważ jestem nieskończony, nie mający ani początku, ani końca. 

80 Jeśli księga proroctw Jana była przez niektórych uważana za nieprzeniknioną tajemnicę, a przez 

innych za błędną interpretację, to jest to spowodowane tym, że ludzkość nie osiągnęła jeszcze 

niezbędnego uduchowienia, aby zrozumieć to, co jest tam przedstawione; mogę też powiedzieć, że nie 

została ona zrozumiana nawet przez proroka, któremu została dana. 

81 Jan słyszał i widział, a gdy usłyszał, że polecono mu, aby to zapisał, natychmiast usłuchał; lecz 

zrozumiał, że to poselstwo było dla ludzi, którzy przyjdą po nim na długi czas. 

82 Dzisiaj znajdujecie się w czasie, który został wam przepowiedziany, a ta Moja nauka, jako światło 

nowego wieku, daje wam możliwość nauczenia się czytania tej księgi, która tak długo była zamknięta dla 

waszego zrozumienia. Zbliża się godzina, w której uda wam się rozszyfrować to wszystko, co tak długo 

uważaliście za ukryte za zasłoną tajemnicy. 

83 Czy naprawdę nie wierzysz, że gdyby Jan rozumiał znaczenie objawienia, które otrzymał, to jasno 

wyjaśniłby ci jego treść, zamiast zapisywać ci księgę z obrazkami i symbolami? Rozpoznaj: Gdyby wyjaśnił 

to objawienie z pełną jasnością - jaki człowiek tamtych czasów byłby w stanie je zrozumieć i w rezultacie 

uwierzyłby w prawdziwość proroctwa? 

84 Moją wolą było, aby ta księga pozostała zapieczętowana i aby tylko jej istnienie i część jej 

zawartości została wam objawiona, abym w obecnym czasie wyjaśnił wam to objawienie. 

85 Przebudźcie się, ludzie, zanieście to przesłanie do ludzkości, aby mogła przyjąć w swoim duchu 

światło Mojego Słowa w Trzeciej Erze. Zapomnijcie o swoich ludzkich potrzebach i krzyczcie "Hosanna, 

Hosanna", gdyż w końcu wasza duchowa ewolucja pozwoli wam zrozumieć prawdziwe znaczenie nauk, 

które przyniosłem do waszej wiedzy i których światło poprowadzi was do doskonałego świata w 

wieczności. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 28  
1 Uczniowie, zbliża się czas gdy wasi bracia przyjdą do was z pragnieniem przesłuchania was i 

zażądania świadectwa Objawienia którego wam udzielam w Trzeciej Erze by oświecić ich umysły. Gdy to 

się stanie, nie zaprzeczajcie Mi, ukrywając się! Jeśli na tym etapie Mojego przejawienia uczę was z tak 

wielką miłością, to właśnie po to, by nauczyć was przekazywać Moje nauki, gdy tylko zostaniecie o to 

poproszeni. 

2 Pozwoliłem wam zacząć praktykować Moją naukę w celu rozwijania waszych duchowych darów i 

zdolności, aby gdy nadejdzie czas głoszenia Mojego słowa wśród ludzkości, wasze usta nie jąkały się, a 

wasz umysł nie był zbyt nieporadny w głoszeniu Mojej prawdy. 

3 Waszym zadaniem jest żyć zgodnie z przykładem waszego Boskiego Mistrza na jego ziemskiej 

drodze. Pamiętaj: Ilekroć pojawiałem się w domach, zostawiałem we wszystkich orędzie pokoju, 

uzdrawiałem chorych, pocieszałem smutnych z boską władzą, jaką posiada miłość. 

4 Nigdy nie powstrzymywałem się od wejścia do jakiegoś domu, bo w nim nie chcieli mi wierzyć. 

Wiedziałem, że opuszczając to miejsce, serca jego mieszkańców będą pełne przepełnionej radości, bo nie 

wiedząc o tym, ich duch zajrzał do Królestwa Niebieskiego przez Moje pouczenie. 

5 Niekiedy szukałem serc, innym razem one szukały Mnie, ale we wszystkich przypadkach Moja 

miłość była chlebem życia wiecznego, który im dawałem w istocie Mojego Słowa. 

6 Przy niektórych okazjach, kiedy wycofywałem się w samotność jakiejś doliny, pozostawałem sam 

tylko przez chwilę, ponieważ tłumy, pragnące Mnie usłyszeć, podchodziły do swego Mistrza w 

poszukiwaniu nieskończonej dobroci Jego spojrzenia. Przyjąłem ich i obsypałem tych mężczyzn, kobiety i 

dzieci czułością Mojego nieskończonego miłosierdzia, bo wiedziałem, że w każdym stworzeniu jest duch, 

którego przyszedłem na świat szukać. Następnie mówiłem im o Królestwie Niebieskim, które jest 

prawdziwym domem ducha, aby uspokoili swoje wewnętrzne poruszenie Moim słowem i umocnili się 

nadzieją osiągnięcia życia wiecznego. 

Zdarzało się, że w ukryciu wśród tłumu znajdował się ktoś, kto zamierzał zaprzeczyć Mojej prawdzie, 

wołając i twierdząc, że jestem fałszywym prorokiem; ale Moje słowo zaskoczyło go, zanim zdążył 

otworzyć usta. Przy innych okazjach pozwalałem bluźniercom znieważać Mnie, aby udowodnić przed 

tłumem, że Mistrz nie jest niechętny wobec zniewag, dając im w ten sposób przykład pokory i miłości. 

7 Byli też tacy, którzy zawstydzeni Moją łagodnością, natychmiast odeszli, żałując, że swoimi 

wątpliwościami obrazili Tego, który swoimi dziełami głosił prawdę. Ale gdy tylko nadarzyła się okazja, 

przyszli do Mnie, szli za Mną drogami, płacząc, poruszeni Moim słowem, nie mając nawet odwagi zwrócić 

się do Mnie, aby prosić o przebaczenie za zniewagi, które mi wcześniej wyrządzili. Wezwałem ich, 

pieściłem ich Moim słowem i udzieliłem im miłosierdzia. 

8 całkiem te same drogi, które teraz będziecie przemierzać, o umiłowany ludu, są to drogi 

przygotowane przez Moje przykłady miłości, które teraz czekają na was, uczniów Ducha Świętego, 

abyście Moim Słowem i waszym przykładem mogli przynieść zbawienie ludzkości; Ja jestem tym, który 

przygotował drogi dla was, Moich uczniów Ducha Świętego, abyście Moim Słowem i waszym przykładem 

mogli przynieść zbawienie ludzkości. 

9 Nie zapominajcie, że trująca roślina i chwasty są niszczone tylko przez dzieła miłości i miłosierdzia, 

których nauczyłem was przez Jezusa. 

10 Znajdziesz tu ścieżki pełne kamieni i pola pokryte pokrzywami. Ale twój duch, prowadzony przez 

Eliasza i umocniony w wierze, w pragnieniu niesienia balsamu miłości tym, którzy cierpią, będzie świecił 

światłem prawdy na drodze tych, którzy żyją w ciemnościach. Nie będzie odczuwał cierni na ścieżce, ani 

bólu, jaki może sprawić mu zwątpienie i brak zrozumienia. 

11 Postępujcie w ten sposób, a im więcej serc obdarzycie przepełnioną miłością, tym większa będzie 

wasza intuicja i tym głębsza i trwalsza wasza wiara w dzieła, które objawię przez wasze pośrednictwo. 
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12 Jeśli przed rozpoczęciem waszej misji jej wypełnienie wydawało się wam niemożliwe lub trudne, 

to później będzie się wam wydawało coraz łatwiejsze, na podstawie czego możecie określić swój 

duchowy postęp. 

13 Jest to czas, kiedy wcielam wszystkie duchy na ziemi, z którymi utworzę Mój umiłowany lud, aby 

swoimi dziełami miłości i miłosierdzia dawały ludzkości świadectwo prawdziwego poznania życia 

duchowego. 

14 Wy, którzy zostaliście naznaczeni do wypełnienia tej misji i którzy macie wiedzę i pewność 

przynależności do Mojego ludu - radujcie się z tego objawienia, ale nie rozpaczajcie w obliczu zbliżającej 

się bitwy; bo zaprawdę powiadam wam: żołnierze, którzy mają walczyć za prawdę, nie mogą odczuwać 

strachu przed wrogami, których przeciwstawia im ludzkość. 

15 Wy wszyscy, którzy odczuwacie w swoim duchu tęsknotę za uduchowieniem, za wolnością i 

pragniecie wznieść się do Mnie na drodze miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości, ogłaszam was za 

należących do Mojego ludu i będziecie żołnierzami prawdy. Lecz aby to osiągnąć, musicie czuwać i modlić 

się, i walczyć ze swoimi słabościami, aby świadectwo, które dajecie o Mojej nauce, było prawdziwe. 

16 Mówię wam też, że każdy, kto ma pragnienie należeć do Mojego ludu, będzie przez niego przyjęty 

i kochany, jeśli swoimi myślami i uczynkami zaświadczy, że ideał miłości jest światłem, które oświetla jego 

drogę życia. 

17 Abyście mogli lepiej zrozumieć Moją naukę, słuchajcie Mojego  

Przypowieść: 

18 Dwaj wędrowcy szli powoli przez rozległą pustynię, a ich stopy bolały od gorącego piasku. Szli w 

kierunku odległego miasta i tylko nadzieja na dotarcie do celu ożywiała ich w tej ciężkiej podróży, bo 

chleb i woda stopniowo się kończyły. Młodszy z nich zaczął się męczyć i poprosił swojego towarzysza, aby 

kontynuował podróż sam, ponieważ nie miał już sił. 

19 Wiekowy wędrowiec próbował zaszczepić młodemu nową odwagę, mówiąc mu, że wkrótce 

znajdą oazę, gdzie będą mogli odzyskać utracone siły, ale ten nie zdobył się na odwagę. Starszy nie 

zamierzał zostawić go w tej samotności i choć sam też był zmęczony, załadował zmęczonego towarzysza 

na plecy i z trudem kontynuował wędrówkę. 

20 Gdy młodzieniec odpoczął i zastanowił się nad kłopotami, jakie sprawiał temu, który niósł go na 

ramionach, odczepił się od jego szyi, wziął go za rękę i tak ruszyli w dalszą drogę. 

21 Ogromna wiara ożywiła serce starego wędrowca, dając mu siłę do przezwyciężenia zmęczenia. - 

Tak jak przewidział, na horyzoncie pojawiła się oaza, pod której cieniem czekał na nich chłód źródła. W 

końcu dotarli do niego i pili z tej regenerującej wody aż do wyczerpania. Zapadli w spokojny sen, a po 

przebudzeniu poczuli, że zmęczenie minęło, nie byli głodni ani spragnieni, czuli pokój w sercu i siłę, by 

dotrzeć do miasta, którego szukali. Nie bardzo chcieli opuszczać to miejsce, ale trzeba było kontynuować 

podróż. Napełnili swoje naczynia tą krystalicznie czystą i czystą wodą i wznowili swoją podróż. 

22 Wiekowy wędrowiec, który był podporą młodego, powiedział: "Będziemy brać z wody, którą 

niesiemy, tylko z umiarem; możliwe, że spotkamy na drodze pielgrzymów, którzy, pokonani 

wyczerpaniem, umierają z pragnienia lub są chorzy i trzeba będzie ofiarować im to, co niesiemy." Młody 

człowiek sprzeciwił się, mówiąc, że nie byłoby roztropnym oddawać to, co może nawet nie wystarczyć dla 

nich; że w takim razie mogą to sprzedać po cenie, jaką chcą, ponieważ kosztowało ich tak wiele wysiłku, 

aby zdobyć ten cenny element. 

23 Starzec nie był zadowolony z tej odpowiedzi i odpowiedział mu, że jeśli chcą mieć spokój, to będą 

musieli podzielić się wodą z potrzebującymi. 

24 Młody człowiek odparł ponuro, że woli pić wodę ze swojego naczynia sam, niż dzielić się nią z 

kimś, kogo mogą spotkać po drodze. - — 

25 I znów spełniło się przeczucie starca, bo ujrzeli przed sobą karawanę mężczyzn, kobiet i dzieci, 

zagubionych na pustyni i czekających na śmierć. Dobry starzec pośpiesznie podszedł do tych ludzi, którym 

dał pić. - Zmęczeni natychmiast poczuli się wzmocnieni, chorzy otworzyli oczy, by podziękować temu 

podróżnemu, a dzieci przestały płakać z pragnienia. Karawana podniosła się i ruszyła w dalszą drogę. 
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26 Pokój był w sercu szlachetnego wędrowca, podczas gdy drugi, widząc, że jego naczynie jest puste, 

powiedział z niepokojem do towarzysza, że powinni zawrócić i poszukać źródła, aby zastąpić wodę, którą 

zużyli. 

27 "Nie wolno nam się cofać" - powiedział dobry wędrowiec - "jeśli mamy wiarę, to dalej natrafimy 

na nowe oazy". Ale młodzieniec wątpił, bał się i wolał zostawić swego towarzysza na miejscu, by wrócić w 

poszukiwaniu źródła. Oni, którzy byli towarzyszami broni, rozstali się. Podczas gdy jeden z nich podążał 

dalej ścieżką, pełen wiary w swój cel, drugi, myśląc, że może umrzeć na pustyni, biegł w kierunku źródła z 

obsesją śmierci w sercu. W końcu dotarł do niego, dysząc i wyczerpany. Ale zadowolony, wypił do syta, 

zapomniał o towarzyszu, którego puścił samego, a także o mieście, którego się wyrzekł, i postanowił żyć 

odtąd na pustyni. 

28 Nie minęło wiele czasu, gdy karawana zmęczonych i spragnionych mężczyzn i kobiet przejechała 

niedaleko. Chętnie zbliżali się, aby napić się wody z tego źródła. Ale nagle zobaczyli, że pojawił się 

człowiek, który zabronił im pić i odpoczywać, jeśli nie zapłacą mu tych świadczeń. To młody wędrowiec, 

który zawładnął oazą i uczynił się panem pustyni. 

29 Ludzie ci słuchali go ze smutkiem, bo byli biedni i nie mogli kupić tego cennego skarbu, który 

ugasiłby ich pragnienie. W końcu rozstali się z tym, co mieli przy sobie, kupili trochę wody, aby zaspokoić 

swoje rozpaczliwe pragnienie i ruszyli w dalszą drogę. 

30 Wkrótce człowiek ten zmienił się z pana w króla, bo nie zawsze przechodzili tędy biedacy; byli też 

możni, którzy za szklankę wody mogliby dać fortunę. 

31 Ten człowiek nie pamiętał już miasta za pustynią, a tym bardziej braterskiego towarzysza, który 

nosił go na swoich ramionach i uratował od śmierci na tym pustkowiu. 

32 Pewnego dnia zobaczył karawanę, która bezpiecznie zbliżała się do wielkiego miasta, ale zdziwił 

się, gdy zobaczył, że mężczyźni, kobiety i dzieci wyruszają z siłą i radością, śpiewając pieśń pochwalną. 

Mężczyzna nie rozumiał, co widzi, a jego zdziwienie wzrosło, gdy zobaczył, że na czele karawany 

maszeruje ten, który był jego towarzyszem podróży. 

33 Karawana zatrzymała się przed oazą, a dwaj mężczyźni stali naprzeciwko siebie, patrząc na siebie 

ze zdumieniem. W końcu ten, który mieszkał w oazie, zapytał tego, który był jego towarzyszem: "Powiedz 

mi, jak to możliwe, że są ludzie, którzy przemierzają tę pustynię, nie czując pragnienia ani zmęczenia?". 

Zrobił to, bo myślał w sobie, co się z nim stanie, gdy nikt nie przyjdzie prosić go o wodę lub nocleg. 

34 Dobry podróżnik powiedział do swojego towarzysza: "Dotarłem do Wielkiego Miasta, ale nie sam; 

po drodze spotkałem chorych, spragnionych, zagubionych, wyczerpanych, a wszystkim im dodałem 

nowej odwagi wiarą, która mnie ożywia, i tak od oazy do oazy dotarliśmy pewnego dnia do bram 

Wielkiego Miasta. Tam zostałem wezwany przed oblicze Pana tego królestwa, który widząc, że znam 

pustynię i współczuje podróżnym, zlecił mi powrót, abym był przewodnikiem i doradcą podróżnych w 

bolesnej przeprawie przez pustynię; i oto widzisz mnie prowadzącego właśnie teraz inną karawanę, którą 

muszę przyprowadzić do Wielkiego Miasta. - A ty? Co tu robisz?" - zapytał tego, który pozostał w oazie. - 

Ten ostatni milczał zawstydzony. Wtedy dobry podróżnik rzekł do niego: "Wiem, że przywłaszczyłeś sobie 

tę oazę, że sprzedajesz jej wodę i pobierasz pieniądze za cień. Te dobra nie należą do ciebie, lecz zostały 

umieszczone na pustyni przez boską moc na użytek tego, kto by ich potrzebował. Czy widzicie te tłumy 

ludzi? Oni nie mają potrzeby oazy, bo ani nie czują pragnienia, ani nie rosną zmęczony. Wystarczy, że 

przekażę im wiadomość, którą Pan Wielkiego Miasta przesyła im za moim pośrednictwem, a oni 

wyruszają w drogę i na każdym kroku znajdują nowe siły, dzięki wysokiemu celowi, jaki mają: dotrzeć do 

tego Królestwa. 

35 Zostaw źródło spragnionym, aby mogli znaleźć w nim odpoczynek, i ugasić pragnienie tych, którzy 

cierpią trudy pustyni. Twoja duma i egoizm zaślepiły cię; ale co ci z tego, że jesteś panem tej małej oazy, 

skoro mieszkasz na tym pustkowiu i pozbawiłeś się możliwości poznania Wielkiego Miasta, do którego 

razem dążyliśmy? Czy zapomniałeś już o tym wzniosłym celu, który nas łączył?". 

(22) Gdy ten człowiek w milczeniu wysłuchał tego, który był wiernym i bezinteresownym 
towarzyszem, zalał się łzami, ponieważ miał wyrzuty sumienia z powodu swoich odchyleń. Zerwał z siebie 
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fałszywe odświętne ubranie i poszukał punktu wyjścia, czyli miejsca, gdzie zaczynała się pustynia, aby 
podążać ścieżką, która zaprowadzi go do Wielkiego Miasta. Ale teraz szedł swoją drogą oświetlony 
nowym światłem, światłem wiary i miłości do bliźnich.  

(koniec przypowieści) 
 
36 Ja jestem Panem Wielkiego Miasta, a Eliasz Starożytnym z Mojej Przypowieści. On jest "głosem 

wołającego na pustyni", On jest tym, który daje się wam poznać na nowo, wypełniając objawienie, które 

dałem wam w czasie przemienienia na górze Tabor. 

37 To On poprowadzi was w Trzeciej Erze do Wielkiego Miasta, gdzie czekam na was, aby dać wam 

wieczną nagrodę Mojej miłości. 

38 Naśladujcie Eliasza, o umiłowany ludu, a wszystko się zmieni w waszym życiu, w waszym 

uwielbieniu Boga i w waszych ideałach; wszystko się przemieni. 

39 Czy wierzyłeś, że twoja niedoskonała praktyka religijna będzie trwała wiecznie? - Nie, moi 

uczniowie; jutro, gdy wasz duch ujrzy na horyzoncie Wielkie Miasto, powie jak jego Pan: "Królestwo moje 

nie jest z tego świata". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 



 

 

Załącznik - Uwagi 
Uwaga 1 

W trakcie nauk często spotykamy się z wyrażeniem "bracia". Nie chodzi tu tylko o męskich przedstawicieli 

wielkiej rodziny ludzkiej, ale także o kobiety. Słowo "brat" oznacza po prostu "bliźniego" - obojętnie jakiej 

płci - i jednocześnie oznacza relację, jaką ludzie powinni mieć między sobą: Bractwo. Jezus stwierdza to 

wyraźnie w swoim słowie ". . Jeden bowiem jest wasz pan, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi" (Mt 

23,8). 

Uwaga 2 

W trakcie tych proklamacji raz po raz napotykamy słowo "zadośćuczynienie"; termin ten przewija się 

jak czerwona nić przez całe dzieło. Krytyczny czytelnik może zapytać: Zadośćuczynienie - dlaczego i za co? 

Bóg dał swoje prawo do ludzi, wyjaśnił to ponownie i ponownie przez swoich posłańców, a przez jego 

głos w naszym sumieniu On nieustannie przypomina nam o tym. Przestrzeganie Prawa powinno przynieść 

nam pokój, szczęście, zdrowie, pracę i chleb w naszym ziemskim życiu. Naruszenia Boskiego Prawa, z 

drugiej strony, automatycznie pociągają za sobą poważne konsekwencje. A na ziemi nie ma człowieka, 

który by nie zgrzeszył, to znaczy nie przekroczył Prawa Bożego. Dlatego widzimy niektórych cierpiących 

fizycznie i psychicznie, ponieważ zlekceważyli mądre boskie prawa na swojej ścieżce życia. Pozostali 

opróżniają ten sam gorzki kielich, który dali do wypicia swoim bliźnim. Zło bowiem, które komuś 

wyrządzamy lub zamierzamy wyrządzić, prędzej czy później wraca do nas w spotęgowanej formie, bo i 

my musimy ponosić ciągłe konsekwencje naszego postępowania, co poeta Friedrich Schiller 

scharakteryzował słowami: "Na tym polega przekleństwo złego czynu, że musi on rodzić utrwalające się 

zło". 

Niezmiennym prawem doskonałej sprawiedliwości Bożej jest żąć to, co się zasiało, niezależnie od 

tego, czy jest to dobro, czy zło. Wyraża się to w fundamentalnych słowach biblijnych: "Co człowiek sieje, 

to i żąć będzie". Teologia chrześcijańska nie nadała temu fundamentalnemu, duchowemu prawu rozwoju 

i wychowania przez Boga, które odpowiada prawu przyczyny i skutku, należnej mu wagi i wyparła je ze 

świadomości większości chrześcijan przez niepełną, jednostronną interpretację ofiarnej śmierci Jezusa. A 

ludzie, którzy poprzez własne doświadczenia poznali tę prawdę w jej często bardzo surowej 

rzeczywistości, często nie potrafią pogodzić jej z ideą kochającego Boga i Ojca. 

Jeśli zostało powiedziane, że naruszenie Prawa Bożego pociąga za sobą automatycznie poważne 

konsekwencje, to trzeba również stwierdzić, że te poważne konsekwencje - czyli próby - niosą w sobie 

miłość Bożą, ponieważ służą wiecznemu zbawieniu człowieka. Przez cierpienie bowiem człowiek zaczyna 

głębiej myśleć o sobie i swoim życiu. Czasami nie jest w stanie rozpoznać znaczenia nawiedzenia, 

ponieważ w przeszłości jego umysłu znajduje się tajemnica, której nie może rozwikłać. W wielu 

przypadkach jednak Ojciec Niebieski pozwala człowiekowi zrozumieć przyczynę jego próby. Jeśli poddaje 

się woli Bożej, odczuwa skruchę i prosi Boga o przebaczenie, Boża miłość udziela go również. Jednak 

człowiek musi zrozumieć, że to nie usuwa wszystkie bóle i trudności za jednym zamachem. Bo 

sprawiedliwość Boża nie może oszczędzić mu konsekwencji jego przewinień. Ale Jego przebaczenie 

zachęca go, pociesza go, daje mu nadzieję i wzmacnia go tak, że może on znieść próbę łatwiej. Jeśli znosi 

je z cierpliwością i ufnością w Bogu, jest na drodze do odkupienia swojej winy. W ten sposób ból staje się 

wielkim nauczycielem w jego życiu, a im bardziej jest on wewnętrznie przemieniany i kształtuje swoje 

życie zgodnie z wolą Bożą, tym lżejszy z czasem staje się jego ciężar zadośćuczynienia za dawne winy i 

tym szybciej zostaje od nich uwolniony. Nasze osobiste próby są osadzone w ogólnoświatowych 

nawiedzeniach, które przyszły na nas i będą przychodzić na nas w coraz większej mierze. W sferze 

osobistej, jak i ogólnej, jest to czas sądu. Gdziekolwiek i jakkolwiek uderzy w nas fala sądu - czy to w 

związku z ogólnoświatowym nawiedzeniem, czy też w osobistych próbach - główną rzeczą jest to, że 

jesteśmy wewnętrznie przygotowani. Nie mamy czekać, aż przyjdzie do nas śmierć, lecz pozwolić, aby 

naszym życiem kierowały jak najszybciej Boskie przykazania i światło naszego sumienia, aby nasz duch 



 

176 

mógł dokończyć zadośćuczynienia za swoje wykroczenia przeciwko Boskiemu prawu tu na ziemi i wejść - 

wolny od ciężaru niedoskonałości - do wiecznego królestwa. 

W przeciwnym razie, obciążony swoimi błędami i przestępstwami, będzie miał trudną drogę do 
przebycia w zaświatach. 

Uwaga 3 

"Po 1950 roku" to wskazanie czasu otwartego ku przyszłości bez ograniczeń, które trwa przez całą 

drugą połowę stulecia. - Ponadto boskie znaki i próby najczęściej okazywały się być ograniczone w czasie i 

miejscu, ponieważ Bóg nie chce osiągnąć zniszczenia, ale poprawę i zbawienie ludzkości. Światowe 

katastrofy są więc dozwolone przez Boga tylko w ostateczności, aby doprowadzić do duchowej odnowy 

ludzkości. 

Ludzkość do osiągnięcia. (por. U 9, 79-82 i U 11, 77-78) 
Uwaga 4 
W obecnym wydaniu niemieckim wersety 14-23 nie zostały zamieszczone, gdyż są powtórzeniem 

Instrukcji 9, wersety 25-34. - Praca nad zestawieniem nauk odbywała się na luźnych kartkach, a zdarzało 
się, że jedna luźna kartka była drukowana dwukrotnie. Niemniej jednak w drugim wydaniu hiszpańskim z 
1966 roku wspomniane wersety zostały ponownie dołączone, aby nie przerywać kolejnej numeracji. 

Uwaga 5 
Na pierwszy rzut oka, wyrok może wydawać się niesprawiedliwy i surowy, ale po głębszym 

zastanowieniu odkrywamy, że sprawiedliwość Boża, choć na początku może wydawać się nam twarda, 

niesie w sobie pełne miłości pouczenie i edukację. 

Faryzeusze w czasach Jezusa byli partią w ramach judaizmu, która ściśle przestrzegała literalnego 

przestrzegania prawa, a zwłaszcza niezliczonych przepisów, zwyczajów i obrzędów wynikających z prawa. 

W tym nabożeństwie do prawa ich cześć Boga została wyczerpana. Jezus, swoimi słowami i czynami, 

odrzucił tę błędną koncepcję. W obecnym czasie Chrystus mówi nam również, że zewnętrzne kultu z jego 

kościelnych ceremonii i zwyczajów jest bezużyteczne przed nim. Ci, którzy nazywają siebie sługami 

Bożymi, zapomnieli, że Bóg jest Duchem i że tylko to, co duchowe, dociera do Niego; dlatego na 

pierwszym miejscu musi być: Wspieranie ducha jako iskry boskiego Ducha w nas, uduchowienie i 

połączenie z Bogiem z ducha do ducha. Nie potrafili otworzyć sobie drzwi do świata duchowego, a więc 

nie głosili powierzonym sobie ludziom prymatu ducha i konieczności uduchowienia. 

Niektóre słowa Chrystusa z obecnych nauk posłużą do dalszego wyjaśnienia: U 3, 89-90; U 15, 48-53; 

U18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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To przesłanie jest skierowane do wszystkich narodów. 
Całej ludzkości, za pośrednictwem mojego ludu, prześlę księgę zawierającą istotę mojego słowa i 

świadectwo dzieł, których dokonałem wśród was. Moją wolą jest, aby na tych stronach znalazła się cała 

istota i prawda mojej Ewangelii i mojego słowa w ciągu trzech wieków. 

Przeczytajcie tę książkę, przyjmijcie moje słowo jako Chleb Życia Wiecznego, a zrozumiecie wszystko 

to, co pozostawało niejasne i tajemnicze aż do teraz, kiedy komunikujecie się bezpośrednio z ducha na 

ducha z moją Boskością. Ta nauka jest jak nowy dzień, który nadchodzi dla ludzkości i który oświeci ją do 

wielkiego przebudzenia. 

To jest Trzeci Czas, czas, w którym nauczycie się rozumieć, praktykować i żyć moją Ewangelią. W 

Pierwszym Czasie osiedliłem się na górze i stamtąd wysłałem wam moje prawo, wyryte w kamieniu. W 

Drugim Czasie zstąpiłem do doliny, aby żyć wśród was. W Trzecim Czasie czynię wasze serca moim 

mieszkaniem, abym mógł się ujawnić i przemówić do was z waszego wnętrza. Gdy ludzkość uzna prawdę 

tej nauki, jej sprawiedliwość i nieskończoną mądrość, uwolni swe serce od wszelkich uprzedzeń i strachu. 

Moje prawo nie zniewala. Moje prawo wyzwala. 

Nie tylko raz, ale wiele razy i na różne sposoby wskazywałem i obiecywałem moim uczniom moje 

powtórne przyjście, przepowiadałem im znaki, które będą zapowiadać moje przyjście: Znaki w przyrodzie, 

wydarzenia w ludzkości, wojny światowe, grzech na najwyższym poziomie rozwoju. Aby jednak świat nie 

oszukiwał się, oczekując mnie ponownie jako człowieka, dałem im do zrozumienia, że Chrystus przyjdzie 

na obłokach, symbolu Poza, skąd emanuje mój promień, czyli w duchu. Ta obietnica została spełniona. 

Moje Słowo nie przyszło, aby ponownie wcielić się w ciało. Ten staż dobiegł końca. Nie potrzebuję ciała, 

aby zamieszkać wśród was. Niemniej jednak, masz mnie w całej pełni jako Mistrza, jako Sędziego, jako 

Lekarza. 

Obecny czas jest przełomowym momentem w życiu ludzkości. Widzicie ogromną walkę we wszystkich 

elementach i siłach. Jest to koniec pewnego etapu ewolucji człowieka. 

Wydarzenia, które codziennie wstrząsają narodami ziemi, są głosem sądu, który wzywa was do 

pokuty, do modlitwy, do odnowy i oczyszczenia, ale ten czas próby będzie się przedłużał, dopóki nie 

ugnie się upór i duch sprzeczności ludzi, dopóki nie porzucą oni swojej arogancji i swojej bezbożności. 

Ludzkość otrzymuje jeszcze krótki okres czasu na zbadanie swoich czynów, aby mogła odpowiedzieć 

Boskiemu Sędziemu, gdy ten wezwie ją do odpowiedzialności. Koniec jednego wieku i początek nowego 

spowodowały kryzys i chaos, na który teraz cierpicie. Zbliża się czas wielkiego ucisku dla wszystkich, 

ponieważ ani władza, ani pieniądze, ani wiedza nie pomogą odwrócić ciężaru Boskiej sprawiedliwości. 

Tylko spirytualizacja uratuje ludzkość przed chaosem. Nie musisz liczyć na żadne inne rozwiązanie. Jeśli 

dobrze się przygotujesz, świat obierze nowy kurs. Wtedy groźba wojny zostanie zażegnana i nastanie 

pokój. O, ukochana ludzkości, gdybyś tylko miała dobrą wolę. Jedna modlitwa, jedna myśl, jedno słowo 

wystarczą, aby pojednać ludzi, ludy i narody. Ludzie są jeszcze dziećmi, ale wielka próba, która się zbliża, 

sprawi, że doświadczą tak wiele w krótkim czasie, że szybko przejdą z tego dzieciństwa do dorosłości. 

Ten głos, który was wzywa, jest głosem Boskiego Mistrza. To słowo pochodzi od Tego, który stworzył 

wszystkie rzeczy. Istota tej pracy stanie się kamieniem węgielnym, na którym w przyszłości będą opierać 

się wszystkie zamówienia. On, który ma moc czynienia wszystkiego, będzie przekształcić swoje serce z 

kamienia do sanktuarium miłości i elewacji, i rozpali światło, gdzie nie było tylko ciemność. 
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