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Słowa Pana  
 

…. "Chcę, abyście wypełniwszy moje 
proroctwa, skompilowali tomy książek z tym 

słowem, które wam dałem, a później 
sporządzili z nich urywki i interpretacje oraz 
zwrócili na nie uwagę swoich bliźnich. (U 6, 

52 ) 
 

... "Tą książką, którą ludzkość w końcu uzna za 
Trzeci Testament, masz bronić mojej sprawy. 

Ludzkość zna tylko prawo "Pierwszego 
Timesa" i to, co jest napisane w Pierwszym i 

Drugim Testamencie. Ale teraz Trzeci 
zjednoczy i naprawi to, co ludzkość zmieniła z 
powodu braku uzbrojenia i zrozumienia". (U 

348, 26) 
 

..."Ten głos, który cię woła, jest głosem 
Boskiego Mistrza. To słowo jest od Tego, który 

stworzył wszystko. Istota tej pracy stanie się 
kamieniem węgielnym, na którym w 

przyszłości spoczywać będą wszystkie zlecenia. 
Ten, kto ma moc robić wszystko, przekształci 

wasze kamienne serca w sanktuarium miłości i 
wywyższenia i oświeci światłość tam, gdzie 

była tylko ciemność. 
 

U w połączeniu z liczbą odnosi się do notowań 
w 12 tomach "Księgi prawdziwego życia". 

 
Kiedy Pan wielokrotnie wspomina w swoich 
przemówieniach i kazaniach o "Księdze" lub 

"Mojej Księdze", nie odnosi się do książki 
materialnej, takiej jak ta, ale do całości swoich 

nauk i instrukcji w tym trzecim wieku, które 
przyniósł ludzkości w Meksyku od pierwszego 
objawienia w latach 1884-1950. W owej tzw. 

"Księdze przyniósł nam swój "Trzeci 
Testament", co wielokrotnie i wyraźnie nam 

potwierdza. Patrz także w rozdziale 63, 
wersety 82 i 83 w tej książce. 
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TRZECI 
TESTAMENT 

 

I. Drugie przyjście Chrystusa - 
trzeci czas Objawienia  

    

Rozdział 1 - Oczekiwanie na powrót 
Chrystusa  
 
Wstępne spojrzenie na wydarzenie zbawienia 
1 Na początku czasów światu brakowało 
miłości. Pierwsi ludzie byli dalecy od poczucia i 
zrozumienia, że Boska moc - ta istota Ducha, 
źródło wszelkiego stworzenia. 
2 Mieli wiarę w Boga, ale oni tylko dali mu 
moc i sprawiedliwość. Ludzie wierzyli, że 
rozumieją język Boży przez elementy natury; 
dlatego, gdy widzieli go łagodnie i spokojnie, 
myśleli, że Pan jest w zgodzie z uczynkami 
ludzkimi; lecz gdy siły natury zostały 
uwolnione, myśleli, że widzą w nim gniew 
Boży objawiający się w tej formie. 
3 W sercach ludzi ukształtowała się idea 
strasznego Boga, który miał w sobie gniew i 
poczucie zemsty. Dlatego, gdy myśleli, że 
obrazili Boga, oferowali palone ofiary i ofiary 
do Niego w nadziei na pojednanie go. 
4 Mówię wam, że te ofiary nie były 
inspirowane miłością do Boga: to właśnie 
strach przed Boską sprawiedliwością, strach 
przed karą, skłonił pierwsze narody do 
złożenia hołdu swojemu Panu. 
5 Ducha Bożego nazywali po prostu Bogiem, 
ale nigdy Ojcem ani Mistrzem. 
6 To patriarchowie i pierwsi prorocy zaczęli 
uświadamiać człowieka, że Bóg był 
sprawiedliwy - tak, ale doskonała 
sprawiedliwość, że był przede wszystkim 
Ojcem, i jako Ojciec kochał wszystkie swoje 
stworzenia. 
7 Krok po kroku ludzkość powoli wędrowała 
ścieżką swojego duchowego rozwoju, 

kontynuując pielgrzymkę, przechodząc od 
jednego wieku do drugiego, ucząc się czegoś 
więcej o Boskiej Tajemnicy poprzez 
objawienia, które Bóg dał swoim dzieciom w 
każdym czasie. 
8 Jednak człowiek nie miał pełnej wiedzy o 
miłości Boga, ponieważ tak naprawdę nie 
kochał Boga jako Ojca, ani nie był w stanie 
poczuć w swoim sercu miłości, którą Pan jego 
zawsze mu dawał. 
9 Było konieczne, aby miłość doskonała stała 
się człowiekiem, aby "Słowo" wcieliło się i 
przyjęło ciało dotykalne i widzialne dla ludzi, 
aby wreszcie wiedzieli, jak bardzo i w jaki 
sposób Bóg ich umiłował. 
10 Nie wszyscy z nich widzieli obecność Ojca w 
Jezusie. Jak mogliby Go rozpoznać, skoro Jezus 
był pokorny, współczujący i kochający nawet 
tych, którzy Go obrażali? Oni myśleli, że Bóg 
był silny i dumny z jego wrogów, sądowniczych 
i straszne dla tych, którzy go obrazili. 
11 Ale jak wielu odrzuciło to słowo, tak wielu 
mu uwierzyło, to słowo, które weszło w 
najgłębszą część serca. Ten sposób leczenia 
cierpienia i chorób nieuleczalnych tylko z 
pieszczotą, spojrzeniem nieskończonego 
współczucia, ze słowem nadziei. To polecenie 
Ojca, które było obietnicą nowego świata, 
życia pełnego światła i sprawiedliwości, nie 
mogło już być wymazane z wielu serc, które 
rozumiały, że ten Boski człowiek był prawdą 
Ojca, Boską Miłością Tego, którego ludzie nie 
znali i dlatego nie mogli kochać. 
12 Ziarno tej najwyższej prawdy było zasiane 
na wieki w sercu ludzkości. Chrystus był 
siewcą, a on nadal ma tendencję do jego 
nasienia. Potem przyniesie swój owoc i będzie 
się nim radował na zawsze. Wtedy nie będzie 
już mówił w swoich słowach: "Jestem głodny" 
lub "Jestem spragniony", ponieważ w końcu 
jego dzieci będą go kochać, tak jak on kochał 
je od początku. 
13 Kto mówi ci o Chrystusie, uczniowie? Sama. 
14 To ja, "Słowo", które przemawia do was na 
nowo, ludzkość. rozpoznajcie mnie, nie 
wątpcie w Moją Obecność z powodu 
niepozorności, w której ja się objawiam Ze 
mną nie może być żadnej dumy 
15 Zna mnie po moim sposobie życia na 
świecie w tamtym czasie, pamiętaj, że 
umarłem tak pokornie, jak się urodziłem i 
żyłem (296, 4- 16) 
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Nadzieje i oczekiwania 
16 Po moim rozstaniu w "Drugim wieku" 
spodziewano się mojego powrotu z pokolenia 
na pokolenie wśród tych, którzy we mnie 
wierzyli. Od rodziców do dzieci przekazywana 
była Boska obietnica, a moje Słowo 
utrzymywało przy życiu tęsknotę za tym, by 
przeżyć mój powrót. 
17 Każde pokolenie wierzyło, że jest 
utalentowany, oczekując, że słowo ich Pana 
zostanie wypełnione w nich. 
18 I w ten sposób czas iść, i pokolenie także 
przechodzić, i mój obietnica zostać coraz 
bardziej tłumić od the serce, i ludzie 
zapominać oglądać i modlić się. (356,4- 5) 
19 Świat jest wystawiony na próbę, narody 
odczuwają cały ciężar mojej sprawiedliwości 
spadającej na nie, a moje światło, mój głos 
wzywający was, odczuwa się w całej ludzkości. 
20 Ludzie czują moją obecność, postrzegają 
mój Uniwersalny Promień, który spada i 
spoczywa na nich. Podejrzewają mnie, nie 
znając tego Dzieła, nie słysząc Mojego Słowa, i 
podnoszą do Mnie duszę, aby mnie zapytać: 
"Panie, w jakim czasie żyjemy? Te nieszczęścia 
i cierpienia, które uderzyły w ludzi - co one 
oznaczają, ojcze? Nie słyszysz lamentów tego 
świata? Nie powiedziałeś, że znowu 
przyjdziesz? Kiedy wtedy przyjdziesz, o Panie? 
I w każdej grupie wyznaniowej i wspólnocie 
religijnej rodzi się duch moich dzieci, które 
mnie szukają, proszą, proszą i oczekują. 
(222,29) 
21 Ludzi pyta mnie i mówi do mnie: "Panie, 
jeśli jesteś, dlaczego nie objawiasz się wśród 
nas, chociaż przyszedłeś do naszego 
ziemskiego świata w innych czasach? dlaczego 
nie przyjdziesz dzisiaj? Czy nasza bezbożność 
jest teraz tak wielka, że nie pozwala ci przyjść 
nam z pomocą? Zawsze szukałeś zagubionych, 
"ślepych", "trędowatych" - teraz świat jest ich 
pełen. Czy nie wzbudzamy już twojego 
współczucia? 
22 "Powiedziałeś swoim apostołom, że wrócisz 
do ludu i będziesz dawał znaki swojego 
przyjścia, co teraz wierzymy, że widzimy. 
Dlaczego nie pokażesz nam swojej twarzy?" 
Objawienia Chrystusa w Jego powrocie w 
słowie, w formie duchowej, która rozpoczęła 
się w 1866 roku w Meksyku przez pioniera 
Eliasza. 

23 Oto mężczyźni czekają na mnie, nie czując, 
że jestem wśród nich. Jestem przed ich 
oczyma, a oni Mnie nie widzą; mówię do nich, 
a oni nie słyszą Mojego Głosu; a kiedy 
wreszcie zobaczą Mnie przez chwilę, 
zaprzeczają Mnie; jestem w ich oczach, a oni 
Mnie nie widzą; jestem w ich sercach, a oni nie 
słyszą Mojego Głosu. Ale ja nadal świadczę o 
mnie, a ci, którzy we Mnie pokładają nadzieję, 
nadal będą mnie oczekiwać. 
24 Ale zaprawde, znaki mego objawienia w 
tych dniach były wielkie, nawet krew. 
ludzi, zrzuconych w potokach i 
nawadniających ziemię, wskazała czas mojej 
obecności wśród was jako Ducha Świętego. 
(62,27 - 29) 
25 Nikt nie powinien być zaskoczony moją 
obecnością. Już przez Jezusa wskazałem wam 
wydarzenia, które mają ogłosić moje 
objawienie się jako Ducha Prawdy. 
Powiedziałem wam również, że moje przyjście 
będzie w duchu, aby nikt nie spodziewał się 
materialnych przejawów, które nigdy nie 
nadejdą. 
26 Rozważać naród żydowski, jak nadal 
oczekują Mesjasza, bez Mesjasza 
przychodzącego w formie, której oczekują, 
ponieważ Prawdziwy był już z nimi i nie 
rozpoznał go. 
27 Ludzkość, czy nie uznasz mojego nowego 
objawienia, aby nadal oczekiwać mnie według 
swojej wiary, a nie zgodnie z tym, co 
obiecałem ci? (99,2) 
28 Niech świat nie oczekuje nowego Mesjasza. 
Tak jak obiecałem wrócić, tak i ja dałem wam 
znać, że moje przyjście będzie duchowe, ale 
ludzie nigdy nie byli w stanie przygotować się 
do przyjęcia mnie. 
29 W tym czasie ludzie wątpili, że Bóg może 
być ukryty w Jezusie, którego wzięli do bycia 
człowiekiem jak każdy inny, i tak biedny jak 
każdy inny. Jednak później, w obliczu 
potężnych dzieł Chrystusa, ludzie doszli do 
przekonania, że w tej osobie, która narodziła 
się, wychowała i umarła na świecie było 
"Słowo" Boże. Ale w obecnym czasie wielu 
ludzi zgodziłoby się na moje przyjście tylko 
wtedy, gdybym przyszedł jako człowiek, tak 
jak w drugim wieku. 
30 Dowody na to, że przychodzę w Duchu i w 
ten sposób staję się znany ludzkości, nie będą 
uznawane przez wszystkich, pomimo 
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świadectw, ponieważ materializm będzie jak 
ciemny bandaż w oczach niektórych. 
31 Jak wielu chciałoby zobaczyć Chrystusa 
cierpiącego na świecie, i otrzymać cud od 
niego, aby mieć wiarę w jego obecności lub w 
jego istnienie? ale naprawdę, mówię wam, na 
tej ziemi nie będzie już żłóbka, aby zobaczyć 
mnie zrodzonego jako człowiek, ani inna 
Kalwaria, aby zobaczyć jak umieram. Teraz 
wszyscy ci, którzy zmartwychwstają do 
prawdziwego życia, poczują, że narodziłem się 
w ich sercu, tak jak wszyscy ci, którzy trwają w 
grzechu, poczują, że umieram w ich sercach. 
(88,27- 29) 
32 Zobacz, jak wiele osób w tym czasie 
studiuje pisma z przeszłości, zastanawiając się 
nad prorokami i starając się uchwycić 
obietnice, które Chrystus złożył o swoim 
przyjściu ponownie. 
33 Słuchajcie, jak mówią: "Mistrz jest blisko" - 
"Pan już tu jest", albo: "On wkrótce przyjdzie", 
i dodajcie: "Oznaki jego powrotu są jasne i 
oczywiste. 
34 Niektórzy szukają i wzywają mnie, inni 
czują moją obecność, jeszcze inni wyczuwają 
moje przyjście w duchu. 
35 Ach, gdyby to pragnienie wiedzy było już w 
ogóle, gdyby wszyscy mieli to pragnienie 
poznania najwyższej prawdy! (239,68 - 71) 
36 Zobacz, jak ludzie we wszystkich 
wyznaniach i sektach poszukują czasu, życia i 
wydarzeń w nadziei na odkrycie znaków, które 
zapowiadają moje przyjście. są ignorantami, 
którzy nie wiedzą, że ogłaszam siebie od 
dłuższego czasu i że taki rodzaj ogłaszania 
wkrótce się skończy 
37 Ale mówię wam również, że wielu z tych, 
którzy tak bardzo na mnie czekają z tęsknotą 
nie rozpoznałoby mnie, gdyby byli świadkami 
tego, jak się manifestuję, raczej odrzuciliby 
mnie płasko 
38 Przyjdą do nich tylko świadectwa, a przez 
nie nadal będą mieli wiarę, że byłem wśród 
moich dzieci. 
39 Wy też czekaliście na mnie wewnętrznie z 
niecierpliwością, ale wiedziałem, że 
rozpoznacie mnie i będziecie w tym czasie 
wśród moich pracowników. (255,2 - 4) 
 
Obietnice biblijne 
40 W moim objawieniu przez Jezusa, 
ogłosiłem wam przyjście Ducha Świętego, a 

ludzie wierzyli, że to bóstwo, niezauważone 
przez nich, jest w Bogu, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że kiedy mówiłem o Duchu 
Świętym, mówiłem wam o jedynym Bogu, 
który przygotowywał czas, w którym ma się 
objawić ludziom przez ludzki intelekt. (8,4) 
41 Dlaczego ktoś miałby być zaskoczony moimi 
nowymi objawieniami? Zaprawdę, powiadam 
wam, dawni patriarchowie wiedzieli już o 
nadejściu tego wieku, widzowie innych epok 
widzieli to i prorocy to ogłosili. Była to Boska 
obietnica, która została dana ludziom na długo 
przed moimi narodzinami w Jezusie. 
42 Kiedy ogłosiłem moje ponowne przyjście do 
uczniów moich i powiedziałem im, w jaki 
sposób ja się ujawnię ludziom, minęło już 
wiele czasu, odkąd obietnica została wam 
dana. 
43 Teraz macie przed oczami przebieg tych 
czasów; tutaj te proroctwa się spełniają. Kto 
może być tym zaskoczony? Tylko ci, którzy 
spali w ciemnościach lub ci, którzy wymazali 
obietnice, które im złożyłem. (12,97 - 99) 
Termin "ciemność" ma tu i gdzie indziej 
znaczenie "brak wiedzy", "niewiedza", 
natomiast "światło" w odwrotnym znaczeniu 
jest używane jako symbol "wiedzy", 
"oświecenia".  
44 Wiedząc, że niewiele zagłębicie się w Moje 
nauki i przewidując błędy, które 
popełnilibyście w interpretacji Moich 
objawień, ogłosiłem swój powrót, mówiąc 
wam, że poślę wam Ducha Prawdy, aby 
oświecić wiele tajemnic i wyjaśnić wam to, 
czego nie zrozumieliście. 
45 Bowiem w jądrze mego proroczego Słowa 
oznajmiłem wam, że nie przyjdę w tym czasie 
pod piorunami i grzmotami, jak na Synaju, ani 
nie stanę się człowiekiem i nie będę 
uczłowieczał mojej miłości i moich słów, jak w 
"Drugim Wieku", lecz przyjdę do waszego 
ducha w promieniach mojej mądrości, 
zadziwiając wasz umysł światłem natchnienia i 
wzywając u drzwi waszych serc głosem, który 
wasz duch zrozumie. Te przepowiednie i 
obietnice spełniają się teraz. 
46 Wystarczy trochę się przygotować, aby 
zobaczyć moje światło i poczuć obecność 
mojego Ducha - tego samego, który 
zapowiedział wam, że przyjdzie was uczyć i 
objawić prawdę. (108,22 - 23) 
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47 Jest wielu, którzy z nieśmiałości lub braku 
staranności, nie rozwinęły się i tylko 
przestrzegać prawa Mojżesza, nie uznając 
przyjście Mesjasza, i inni, którzy, choć wierzą 
w Jezusa, nadal nie spodziewał się obiecanego 
Ducha Pocieszenia. Teraz zszedłem na dół po 
raz trzeci i nie spodziewali się mnie. 
48 The aniołowie ogłaszać te objawienie, i ich 
wezwanie wypełniać the pokój. Rozpoznałeś 
ich? To świat duchów, który przyszedł do was, 
abyście byli świadkami mojej obecności. 
Wszystko, co jest napisane, przyjdzie do 
skutku. Zniszczenia, które zostały spuszczone 
na jaw, pokonają arogancję i próżność 
człowieka, a on - będąc pokornym - będzie 
mnie szukał i nazywał mnie Ojcem. (179,38 - 
39) 
49 To jest to, co powiedziałem ci w tamtych 
czasach: "to, co ci powiedziałem, to nie 
wszystko, czego muszę cię nauczyć". abyście 
mogli doświadczyć wszystkiego, muszę 
najpierw odejść i wysłać wam Ducha Prawdy, 
aby wyjaśnić wszystko, co powiedziałem i 
zrobiłem. Obiecuję ci Pocieszyciela w czasie 
procesu." ale ten Pocieszyciel, ten Wyjaśniacz, 
to Ja, który wraca, aby was oświecić i pomóc 
wam zrozumieć dawne nauki i tę nową, którą 
wam teraz przynoszę. (339,26) 
50 W mądrości jest balsam leczniczy i 
pocieszenie, za którym tęskni wasze serce. to 
dlatego obiecałem wam kiedyś Ducha Prawdy 
jako Ducha Pocieszenia. ale trzeba mieć wiarę, 
aby nie zatrzymywać się na drodze i nie czuć 
strachu w obliczu prób. (263,10 - 11) 
 
Spełnione znaki 
51 Jest niewielu mężczyzn, którzy rozpoznają 
znaki, że nadeszła nowa era i że obecnie 
duchowo objawiam się ludzkości. W 
większości poświęcają swoje życie i wysiłki na 
rzecz postępu materialnego i w tej 
bezwzględnej, a czasem krwawej walce o 
osiągnięcie swoich celów żyją jak ślepi, tracą 
kierunek, nie wiedzą już do czego dążą, nie 
widzą jasnego blasku nowej świtu, nie 
dostrzegają znaków i są daleko od zdobycia 
wiedzy o moich objawieniach. 
52 Ta ludzkość wierzyła bardziej w nauki i 
słowa ludzi niż w objawienia, które jej 
udzieliłem na przestrzeni wieków Czy 
oczekujecie, że Ojciec w swojej 
sprawiedliwości ześle wam jeszcze większe 

znaki niż te, które widzicie na każdym kroku, 
abyście poczuli i uwierzyli, że jest to czas 
przepowiedziany dla mojego objawienia się 
jako Ducha Prawdy? O, wy małe wiary! teraz 
zrozumiecie, uczniowie, dlaczego mówię wam 
od czasu do czasu, że mój głos woła na 
pustyni, bo nie ma nikogo, kto by go usłyszał i 
naprawdę zwrócił na niego uwagę (93, 27 - 28) 
53 Aby wszyscy ludzie na ziemi uwierzyli w 
prawdę tego przesłania, sprawiłem, że te znaki 
przepowiedziane w starożytności były 
odczuwalne na całym świecie - przepowiednie, 
które mówiły o moim powrocie. 
54 Gdy więc ta Dobra Nowina dotrze do 
narodów, ludzie będą studiować i badać 
wszystko, co zostało im powiedziane w tych 
czasach, i ze zdziwieniem i radością odkryją, że 
wszystko, co zostało ogłoszone i obiecane 
odnośnie mojego powrotu, zostało wiernie 
wypełnione, zgodnie z wolą Tego, który ma 
tylko jedną wolę, jedno słowo i jedno prawo. 
(251,49) 
55 W "Drugim wieku" ogłosiłem moje nowe 
objawienie moim apostołom, a kiedy zapytali 
mnie, jakie znaki ogłaszam w tym czasie, 
ogłaszałem im jeden po drugim, jak również 
dowody, które im udzielę. 
Historia zbawienia jest podzielona przez 
Chrystusa na 3 główne okresy, wieki lub 
"czasy", przy czym "drugi wiek" to wiek 
objawienia Bożego przez Jezusa i czas po nim 
(po więcej szczegółów patrz rozdział 38).  
56 Portrety ukazały się do ostatniego; ogłosili, 
że jest to czas przepowiedziany przez Jezusa, a 
teraz proszę was. Jeśli ten duchowy przejaw, 
w którym pozwoliłem ci uczestniczyć, nie 
byłby prawdą - to dlaczego Chrystus nie 
pojawił się (w formie oczekiwanej przez 
wierzących), mimo że pojawiły się znaki? Czy 
też wierzysz, że kusiciel ma również władzę 
nad całym stworzeniem i nad siłami natury, 
które mogą cię zwodzić? 
57 Ostrzegałem was kiedyś, abyście nie ulegli 
podstępowi fałszywych proroków, fałszywych 
Chrystusów i fałszywych odkupicieli. ale dzisiaj 
mówię wam, że wcielony duch, z powodu 
swojego rozwoju, swojej wiedzy i 
doświadczenia, przebudził się do tego stopnia, 
że nie jest łatwo zaoferować mu ciemność 
jako światło, bez względu na to, jak bardzo 
olśniewa, ma do swojej dyspozycji 
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58 Dlatego powiedziałem wam, zanim 
porzucicie siebie w ten sposób w ślepej 
wierze, sprawdźcie, ile chcecie. uznać, że to 
Słowo zostało dane wszystkim i że nigdy nie 
zarezerwowałem żadnej jego części tylko dla 
niektórych ludzi Zobacz, że nie ma w tej pracy 
książek, w których staram się zachować przed 
tobą jakąkolwiek tajemnicę nauczania. 
59 Ale i ja powiedziałem wam w tym "po raz 
drugi" przez usta mojego apostoła Jana: "jeśli 
ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę 
do niego i podzielę się posiłkiem z nim, a on ze 
mną"; powiem wam też w tym "po raz drugi" 
przez usta mojego apostoła Jana. Podobnie, 
nauczyłem cię przypowieści o dziewicach, abyś 
w tym czasie wziął ją sobie do serca. (63,79 - 
80) 
60 Od czasu przybycia portretów i wizytacji, a 
ja nie pojawiłem się w synagodze ani w 
żadnym kościele - czy świat nie podejrzewa, że 
muszę się obecnie objawić w jakimś miejscu, 
skoro nie mogę iść wbrew mojemu słowu? 
(81,41) 
 

Rozdział 2 - Świt trzeciego wieku  
 
Pierwsze ogłoszenie 
1 Jest to dzień pamięci: w dniu takim jak 
dzisiaj poświęciłem moje pierwsze głosy, aby 
przez nie ogłosić moje nowe instrukcje i moje 
nowe objawienia. Duch Eliasza świecił przez 
Roque Rojas, aby przypomnieć wam o Drodze, 
która jest prawem Bożym. 
- Imię tego pierwszego głosiciela wymawia się 
"Roke Rochas". 
2 Moment był uroczysty, duch obecnych drżał 
z bojaźnią i rozkoszą, jak serce Izraela drżało 
na górze Synaj, gdy ogłoszono zakon; jak 
uczniowie drżeli, gdy zobaczyli przemienienie 
Jezusa na górze Tabor, gdy Mojżesz i Eliasz 
ukazali się duchowo na prawo i na lewo od 
Mistrza. 
3 Tego dnia 1 września 1866 roku narodził się 
nowy wiek, początek nowego dnia: "trzeci 
wiek", który nadszedł dla ludzkości. 
4 Od tego czasu, wiele proroctw i wiele 
obietnic, które Bóg dał ludziom przez tysiące 
lat zostały wypełnione bez przerwy Spełniły się 
one z wami, wy, mężczyźni i kobiety, którzy w 
tym czasie zamieszkujecie świat. Który z was 
musiał być na ziemi, kiedy te proroctwa 

zostały wypowiedziane i te obietnice zostały 
złożone? Tylko ja wiem, ale najważniejsze jest 
to, że wiesz, że obiecałem ci to i że teraz to 
spełniam. 
5 Czy wiesz o tym "obłoku", na którym moi 
uczniowie widzieli Mnie wznoszącego się, 
kiedy ostatnio się im ujawniłem? bo prawdę 
mówiąc, jest napisane, że wrócę "na chmurę" i 
wypełniłem ją 1 września 1866 roku Duch mój 
przyszedł na symboliczny obłok, aby 
przygotować was do przyjęcia nowej nauki. 
Potem, w 1884 roku, zacząłem dawać ci moje 
nauczanie. 
6 Nie przyszedłem jako człowiek, ale duchowo, 
ograniczony w promieniach światła, aby 
pozwolić mu spocząć na ludzkim umyśle to 
jest środek wybrany przez moją wolę, aby 
przemawiać do was w tym czasie i dam wam 
uznanie za wiarę, którą macie w to Słowo. 
7 Bo to nie Mojżesz prowadzi cię przez 
pustynię do Ziemi Obiecanej, ani Chrystus jako 
człowiek, który sprawia, że słyszysz jego słowo 
życia jako drogę zbawienia i wolności. Teraz to 
ludzki głos tych istot dociera do waszych uszu i 
trzeba uduchowić się, aby odkryć Boską 
Esencję, w której jestem obecny. Dlatego 
mówię wam, że to jest zasłużone, że wierzycie 
w to Słowo, ponieważ jest ono dane przez 
niedoskonałe istoty. (236,46 - 50) 
8 W 1866 roku został założony pierwszy 
kościół duchownych, uczniów tej pracy. Pod 
światłem mojego Ducha i nauczanego przez 
Eliasza, ci pierwsi uczniowie zaczęli 
otrzymywać promienie przesłania, które wy 
teraz, na jego zakończenie, otrzymujecie w 
obfitości. (255,10) 
 
Wiadomości i referencje na całym świecie 
9 Eliasz, który musiał przyjść pierwszy, aby 
przygotować drogę Pańską, dał się poznać po 
raz pierwszy w 1866 roku przez ludzki intelekt. 
Czy nie spędzisz trochę czasu na badaniu 
znaków i zdarzeń, które wystąpiły we 
wszystkich dziedzinach i zbiegły się w czasie z 
czasem tej manifestacji? Ponownie, to ci 
uczeni, którzy badają gwiazdy i którzy byli 
nazywani magikami w czasach starożytnych, 
będą zeznawać, że niebiosa dały znaki, które 
są Bożym powołaniem. (63,81) 
10 Nie myślcie, że w tym miejscu na ziemi, 
gdzie to słowo jest słyszane, jedynym miejscu, 
gdzie umieszczam siebie z moimi dziećmi bo 
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naprawdę, mówię wam, Moje przejawy w 
różnych formach są uniwersalne. 
11 Eliasz, który przez ludzki intelekt dał się 
wśród was poznać jako prekursor mego słowa, 
przyszedł nie tylko do tej ziemi, w której 
żyjecie. Poszedł z jednego miejsca na ziemi do 
drugiego, ogłaszając Nową Erę i przyjście 
królestwa niebieskiego. 
12 Ze wszystkich stron pojawiły się okrzyki, 
które zapowiadały moje przybycie do was: 
wstrząśnięta natura poruszyła ziemię, nauka 
zadziwiła się nowymi objawieniami, świat 
duchowy wylał się na ludzi, a mimo to 
ludzkość pozostała głucha na te wezwania, 
zwiastuny nowego wieku. 
- Wyrażenie to odnosi się do mieszkańców 
wyższych płaszczyzn poza nimi, lekkich duchów 
świata duchowego Boga. 
13 Powódź boskiej światłości spadł, aby 
wyciągnąć ludzi z ich ciemności. Ale te - 
samolubne i zmaterializowane, dalekie od 
doskonalenia 
ducha, aby dążyć do moralnej poprawy ich 
życia na ziemi - używali tego światła tylko do 
tworzenia tronów i chwały, pocieszania i 
rozkoszy dla ciała, a gdy uznali to za 
konieczne, także broni, aby zniszczyć życie 
swoich bliźnich. Ich oczy zostały zaślepione 
intensywnością mojego światła, a ich próżność 
stała się ich ruiną. Ale mówię wam, że przez to 
właśnie światło znajdą prawdę, odkryją drogę i 
ocalą siebie. 
-- Oznacza to przeciwieństwo 
"uduchowionego", tzn. życia i myślenia 
człowieka, które jest związane tylko z 
materialnym i fizycznym 
14 Ci, którzy byli w stanie przyjąć to światło w 
swoich umysłach i przyjęli je jako boskie 
przesłanie, niech ich sumienie prowadzi ich 
kroki i służyć jako przewodnik ich pracy. 
Albowiem oni mieli przeczucie, że Pan 
przyszedł ponownie i że był z ludem. 
15 Przedstawiciele różnych sekt i wyznań nie 
chcieli Mnie przyjąć; ich serce, ich godność i 
ich nieprawdziwa wielkość uniemożliwiły im 
duchowe przyjęcie Mnie. dlatego na całej 
ziemi powstały grupy, wspólnoty i 
stowarzyszenia tych, którzy czują obecność 
Nowej Ery, którzy szukają samotności, by 
modlić się i przyjmować natchnienia Pana. 
(37,76 - 81) 

16 są wspólnoty religijne, które starają się 
przygotować do mojego powrotu, nie wiedząc, 
że jestem już w trakcie rozstania 
17 Wezwałem wszystkich, a w rzeczywistości 
moje powołanie i pogłoska, że obecnie 
poznaję siebie, dotarła do każdego zakątka 
ziemi, wraz ze świadectwami i dowodami, 
które mówią o Mnie: grzesznicy odnowieni, 
niewierzący nawróceni, "umarli" 
zmartwychwstali, nieuleczalnie chorzy 
uzdrowieni i opętani uwalniający się od swego 
zła. 
18 Ale spotkałem wielu głuchych, innych 
próżnych w ich ziemskim prestiżu, a jeszcze 
inni zbyt przerażeni, aby ujawnić moje 
objawienie jako Ducha Prawdy Przyjmowałem 
i nauczałem wszystkich, którzy do mnie 
przychodzili i ufali w Moją Miłość. (239,17 - 
19) 
19 Z innych krajów przyjdą do tego ludu tłumy 
ludzi, którzy chętnie zapytają was o duchowe 
wydarzenia, których byliście świadkami w tych 
czasach, a także o objawienia i proroctwa, 
które wam dałem. 
20 Albowiem w wielu częściach świata zostały 
otrzymane moje przesłania, mówiące, że mój 
Boski Promień zszedł do miejsca na Zachodzie, 
aby przemawiać do ludzkości tego czasu. 
21 Gdy nadejdzie ten czas, zobaczysz, jak 
przyjdą do ciebie inne narody i narody. wtedy 
ludzie z wielkich wyznań będą dotknięci tym, 
że to nie oni są tymi, do których się zwróciłem. 
(276,45) 
22 Jak mało obchodzi świat o moją nową 
manifestację! jak niewielu jest tych, którzy 
mnie obserwują i oczekują, i jak wielu jest 
tych, którzy sypiają! 
23 O tych, którzy żyją w oczekiwaniu, mogę 
wam powiedzieć, że nie wszyscy podejrzewają 
rzeczywistą formę mojej obecności w tym 
czasie Bo podczas gdy jedni, pod wpływem 
starych wierzeń, myślą, że wracam do świata 
jako człowiek, inni uważają, że muszę pojawić 
się w jakiejś formie widocznej dla każdego 
ludzkiego oka, a niewielu tylko domyśla się 
prawdy i podejrzewa, że moje przyjście jest 
duchowe. 
24 Podczas gdy jedni zastanawiają się, jaką 
formę przyjmę, w jakiej godzinie lub w jakim 
dniu pojawię się na ziemi i w jakim miejscu, 
inni mówią, nie myśląc o konkretnych 
przejawach lub czasach, "Mistrz jest już wśród 
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nas, jego światło, które jest Jego Duchem, 
płynie wokół nas". 
25 Kiedy to orędzie dotrze do wszystkich serc, 
dla niektórych będzie to chwila radości, 
ponieważ w nim wszystkie ich przewidywania i 
ich wiara zostaną potwierdzone. Inni 
natomiast zaprzeczą prawdzie mojego 
przesłania, ponieważ nie znajdą jej w zgodzie z 
tym, co według nich miało się wydarzyć i z 
tym, jak zostanie ujawniona. (279,41 - 44) 
 
Dzieło Eliasza jako prekursora Pana 
26 Zmusiłem Eliasza do powrotu w "Trzecim 
Wieku" i jako Mistrz ogłosiłem go w tym 
"Drugim Wieku", mówiąc: "Zaprawdę, Eliasz 
był wśród was, a wy go nie znacie". Wrócę na 
świat, ale zaprawdę powiadam wam: Eliasz 
będzie tam przede Mną;" Ja będę tam przede 
Mną; Ja będę tam przed wami; Ja będę tam 
przed wami; Ja będę tam przed wami; Ja będę 
tam przed wami. 
- zob. rozdział 38 
27 Odkąd wypełniło się każde słowo Mistrza, 
Eliasz przyszedł do mnie w "trzecim wieku", 
aby obudzić istoty duchowe, aby pozwolić im 
podejrzewać, że Godzina Ducha Świętego 
otworzyła swoją bramę, aby powiedzieć 
każdemu duchowi, aby otworzył oczy, aby 
przygotował się do przekroczenia progu 
drugiego wieku w kierunku trzeciego. Aby 
objawienie się Eliasza było bardziej zrozumiałe 
w tym "trzecim wieku", kazałem go 
zamanifestować przez sprawiedliwego 
człowieka: Roque Rojas. 
28 Eliasz oświecił duchowo tego człowieka z 
zaświatów, zainspirował go, wzmocnił go i 
poprowadził go na wszystkich jego drogach od 
początku do końca. 
29. Ale nie mówie wam, ze wybral Roque'a 
Rojasa wsród ludzi. Wybrałem go, wysłałem 
jego ducha przygotowanego przez moje 
miłosierdzie. Dałem mu przygotowane przeze 
mnie ciało, a wy wiecie, że był pokorny, że 
Ojciec przez swoją pokorę i cnotę dokonał 
wielkich dzieł. Był prorokiem, głosicielem, 
widzącym i przywódcą. Z tego wszystkiego 
zostawił ludziom świecący przykład. 
30 Był wyśmiewany i wyśmiewany przez 
własny lud, jak Mojżesz był prześladowany na 
pustyni, jak prorok Eliasz, i musiał wrócić na 
szczyt góry, aby się modlić i podjąć sprawę 
swojego ludu. 

31 Był wyśmiewany i potępiany jak jego pan 
przez kapłanów i uczonych w Piśmie. Jak 
wierzył jego mistrz, tylko nieliczni poszli za nim 
i otoczyli go. Jego ręce emanowały 
uzdrawiającą mocą, dokonując cudów, które 
budziły wiarę w jednych, a w innych 
powodowały zamieszanie. Dla niektórych 
prorocze słowa wyszły z jego ust, które 
wypełniły się do tego listu. Jego usta dawały 
rady pełne pocieszenia dla chorych serc. 
32 Jego duch był w stanie podjąć wielkie 
natchnienia i mógł wpaść w zachwyt, jak 
sprawiedliwi, apostołowie i prorocy. Jego 
Duch może oderwać się od tego świata i Jego 
ciała, aby wejść do królestwa duchowego i 
pokornie dotrzeć do drzwi Tajnego Skarbu 
Pana. Przez to wzniesienie duch Eliasza 
objawił się pierwszym świadkom, zanim 
przyszedł promień Mistrza. (345,57 - 58) 
33 Roque Rojas zebrał grupę mężczyzn i kobiet 
pełnych wiary i dobrej woli, a tam, na łonie 
swoich pierwszych spotkań, Eliasz objawił się 
przez umysł posłańca, mówiąc: "Ja jestem 
prorok Eliasz, ten o przemienieniu na górze 
Tabor. Dał pierwsze nauki swoim pierwszym 
uczniom i w tym samym czasie ogłosił im wiek 
uduchowienia i przepowiedział, że wkrótce 
promień Boskiego Mistrza przyjdzie 
komunikować się z Jego ludem. 
34 Pewnego dnia, kiedy pokorne miejsce 
spotkania Roque Rojasa było pełne 
zwolenników, którzy wierzyli w słowa tego 
człowieka, Eliasz zszedł, aby oświecić umysł 
swego ustnika i natchniony przeze mnie, 
namaścił siedmiu z tych wierzących, którzy 
mieli reprezentować lub symbolizować Siedem 
Pieczęci. 
35 Później, gdy nadszedł obiecany moment 
mojego ogłoszenia, odkryłem, że z tych 
siedmiu wybrańców tylko jeden obudził się w 
oczekiwaniu na przybycie czystej Oblubienicy, 
a sercem tym była Damiana Oviedo, Dziewica, 
której umysł jako pierwszy otrzymał światło 
Boskiego Promienia w nagrodę za jej 
wytrwałość i przygotowanie. 
36 Damiana Oviedo reprezentowała szóstą 
pieczęć . To był jeszcze jeden dowód na to, że 
światło Szóstej Pieczęci jest tym, które 
oświetla tę erę. (1,6 - 9) 
- Termin ten, odnoszący się do Objawienia 
Jana, odnosi się do przedostatniego z "siedmiu 
pieczęci", które należy rozumieć jako symbole 
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siedmiu epok w trzech wiekach historii 
zbawienia (więcej szczegółów w rozdziale 38). 
37 Niewielu mogło naprawdę poczuć 
obecność Bożego Posłańca. Po raz kolejny był 
on głosem, który wołał na pustyni, i po raz 
kolejny przygotował serca ludzi na przyjście 
Pana. W ten sposób szósta pieczęć została 
złamana, pozwoliła zobaczyć jej zawartość i 
wylać ją jako strumień sprawiedliwości i 
światła na ludzkość. W ten sposób spełniło się 
wiele obietnic i proroctw. 
38 Eliasz, jak Jezus i Mojżesz, uczynił oczy 
waszych umysłów jasne, abyście mogli 
zobaczyć Ojca. Mojżesz nauczył cię: "Będziesz 
kochał swojego bliźniego jak siebie samego". 
Jezus powiedział ci: "Kochajcie się wzajemnie". 
Eliasz rozkazał ci mieć coraz więcej 
współczucia dla bliźniego i natychmiast dodał: 
"a zobaczysz Ojca mego w całej chwale jego". 
(81,36 - 37) 
39 Gdy ciemność, która ogarnia ludzkość, 
zostanie usunięta i stanie się światłem w 
duchowych istotach, poczują oni obecność 
nowej epoki, ponieważ Eliasz powrócił do 
ludzi. 
40 Ale ponieważ nie mogli go zobaczyć, 
konieczne było, aby jego duch objawił się 
poprzez ludzki intelekt i aby pokazał się przed 
widzącymi w tym symbolu proroka Eliasza: 
nad chmurami w jego ognistym rydwanie. 
41 Eliasz przybył w tym czasie jako pionier, aby 
przygotować moje przybycie przyszedł jako 
prorok, aby ogłosić wam nową erę z jej 
zmaganiami i próbami, ale także z mądrością 
jej objawień. On przychodzi ze swoim lekkim 
pojazdem, aby zaprosić Cię do wspinaczki, aby 
przenieść Cię nad chmurami i doprowadzić Cię 
do duchowego domu, gdzie panuje pokój. 
Zaufajcie mu jako Dobremu Pasterzowi, idźcie 
za nim duchowo, tak jak lud podążał za 
Mojżeszem w "Pierwszym czasie". Módl się, 
aby pomógł ci w wypełnieniu twojej misji, a 
jeśli chcesz go naśladować, zrób to. (31,58 - 
59) 
42 Eliasz, duch wielkiej mocy, który nie został 
uznany przez ludzkość, zawsze był moim 
poprzednikiem Dziś przyjechał po raz kolejny, 
by zebrać tych naznaczonych - do mnie i do 
wszystkich ludzi. 
- Ci, którzy zostali oznaczeni (po hiszpańsku: 
marcados) lub opieczętowani (ks. Jan, rozdz. 
14,1-5) są wybierani przez Chrystusa, który 

otrzymał na czole znak Boskiej Trójcy. (Więcej 
szczegółów w rozdziale 39, ostatni akapit) 
43 Jeśli przygotujecie się i będziecie studiować 
moją naukę, aby poznać moją wolę, Eliasz 
przyjdzie wam z pomocą i będzie waszym 
wsparciem i przyjacielem. 
44 Eliasz jest (a) Boskim Promieniem, który 
oświeca i kieruje wszystkie istoty i prowadzi je 
do Mnie Kochaj go i czcij go jako swojego 
pioniera i orędownika. (53,42 - 44) 
45 Prorok Eliasz, prekursor, prekursor 
"trzeciego wieku", wstawia się za swoją 
trzodą, modli się za tymi, którzy nie wiedzą, 
jak się modlić, a płaszczem pokrywa plamę 
grzesznika w nadziei na jego odnowienie. 
Eliasz wyposaża swoje stada, swoje armie, aby 
walczyć z ciemnością, która została stworzona 
przez ignorancję, grzech, fanatyzm i 
materializm ludzkości. (67,60) 
46 Teraz jest to zadanie wszystkich tych, 
którzy są już przygotowani i przebudzeni, aby 
głosić światu wyzwolenie. Pamiętajmy, że 
Eliasz, ten obiecany na ten czas, obecnie 
przygotowuje wszystko, aby zbawić narody 
ziemi, zniewolone przez materializm, od 
władzy faraona, tak jak kiedyś Mojżesz zrobił 
to w Egipcie z plemionami Izraela. 
47 Powiedzcie bliźnim waszym, że Eliasz już 
dał się poznać przez ludzki intelekt, że jego 
obecność była w duchu, i będzie nadal 
oświetlał drogę wszystkich narodów, aby 
mogły one iść naprzód. 
48 Twój pasterz ma za zadanie sprowadzić 
wszystkie stworzenia z powrotem na ich 
prawdziwą drogę, czy to duchową, moralną 
czy materialną. Dlatego powiadam wam, że 
narody będą błogosławione, które przyjmują 
wezwanie swego Pana przez Eliasza, gdyż 
pozostaną zjednoczone prawem 
sprawiedliwości i miłości, które przyniesie im 
pokój jako owoc ich zrozumienia i braterstwa. 
Zjednoczeni w ten sposób zostaną 
poprowadzeni na pole bitwy, gdzie będą 
walczyć z korupcją, materializmem i 
kłamstwami. 
49 W tej walce ludzie tego czasu doświadczą 
nowych cudów i zrozumieją duchowy sens 
życia - to, co mówi o nieśmiertelności i pokoju. 
Przestaną się wzajemnie zabijać, ponieważ 
zdają sobie sprawę, że to, co muszą zniszczyć, 
to ich ignorancja, egoizm i zgubne 
namiętności, z których zrodziły się ich upadki i 
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trudy, zarówno materialne, jak i duchowe. 
(160,34 - 36) 
50 Eliasz jest promieniem Bożym, z którego 
światłem wypędzi wasze ciemności i uwolni 
was z niewoli tego czasu, czyli z niewoli 
grzechu, który poprowadzi waszego ducha 
przez pustynię, aż dotrze do "Ziemi Obiecanej" 
na łonie Bożym. (236,68) 
 

Rozdział 3 - Duchowe słońce 
powrotu Chrystusa  
 
Przyjście Pana 
1 Jestem obecny w ludzkości w czasie, gdy 
nowe odkrycia zmieniły życie ludzi, czyniąc 
moją obecność odczuwalną wśród was z taką 
samą pokorą, jaką kiedyś znaliście o Mnie. 
2 "Słowo" Boże nie stało się ponownie 
człowiekiem, Chrystus nie narodził się 
ponownie w nędzy stajni - nie; nie jest już 
bowiem konieczne, aby ciało świadczyło o 
mocy Bożej. Jeśli ludzie myślą, że to ciało jest 
tutaj Bogiem, który przyszedł na świat, to są w 
błędzie. Obecność Boga jest duchowa, 
uniwersalna, nieskończona. 
3 Gdyby wszystko, co ludzie zyskali w tym 
czasie, mieściło się w granicach tego, co 
sprawiedliwe, co dozwolone i dobre, nie 
byłoby konieczne, abym zszedł do was 
ponownie porozmawiać. ale nie wszystkie 
dzieła, które oferuje mi ta ludzkość są dobre: 
jest wiele wykroczeń, wiele 
niesprawiedliwości, wiele złych uczynków, 
wiele aberracji i nieprawości. Dlatego 
konieczne było, aby moja troskliwa miłość 
obudziła człowieka, kiedy był najbardziej 
pochłonięty swoją pracą, aby przypomnieć 
mu, o jakich obowiązkach zapomniał i komu 
jest winien wszystko, co jest i co będzie. 
4 Aby stać się słyszalnym dla 
zmaterializowanej ludzkości, która nie mogła 
usłyszeć mnie od ducha do ducha, musiałem 
wykorzystać ich duchowe dary i zdolności, aby 
dać się poznać poprzez intelekt człowieka. 
5 Wytłumaczenie, dlaczego "schodzę", by 
przekazać ci siebie, jest następujące ponieważ 
nie byliście w stanie wznieść się do komunii z 
waszym Panem z ducha na ducha, musiałem 
zejść o jeden krok niżej, to znaczy z 
duchowego, to znaczy z Boskiego, gdzie nie 
możecie jeszcze osiągnąć Musiałem wtedy 

wykorzystać wasz organ umysłu, który ma 
swoje miejsce w mózgu człowieka, i przełożyć 
moje Boskie natchnienie na ludzkie słowa i 
materialne dźwięki. 
6 Człowiek potrzebuje szerszej wiedzy, a to 
Bóg przychodzi do człowieka, aby dać mu 
mądrość. Jeżeli wybrany środek dla mojego 
krótkiego obwieszczenia przez organ 
zrozumienia tych ustników nie wydaje się 
wam godny, mówię wam prawdę, że 
przesłanie przekazane przez nie jest bardzo 
wielkie. Wolelibyście, aby moja manifestacja 
była zrobiona dla ludzi z przepychem i 
ceremonią, co zrobiłoby wrażenie, ale w 
rzeczywistości, z punktu widzenia ducha, były 
one próżne i nie zawierały prawdziwego 
światła. 
7 Mogłem przyjść pod piorunami i burzami, 
aby uczynić moją moc namacalną; ale jak 
łatwo byłoby wtedy człowiekowi dać 
świadectwo, że obecność Pana przyszła! Ale 
czy nie sądzisz, że strach powróciłby wtedy do 
twojego serca, a także do idei czegoś 
niezrozumiałego? Czy nie uważasz, że każde 
uczucie miłości do Ojca byłoby przekształcone 
tylko w strach przed Jego sprawiedliwością? 
Ale trzeba wiedzieć, że Bóg, choć jest 
wszechmocny moc, nie pokona cię przez tę 
moc, nie zwycięży przez nią, ale przez inną 
moc, a to jest to, że z miłości. 
8 To jest Duch Boży przemawiający dziś do 
wszechświata. To On rzuca światło na 
wszystko, czego nie widzieliście wyraźnie w 
innych czasach. On jest świtem nowego dnia 
dla wszystkich ludzi, bo On uwolni cię od 
fałszywych obaw, usunąć swoje wątpliwości, 
aby oczyścić swój umysł i ducha. 
9 Mówię ci: Po zapoznaniu się z istotą moich 
nauk i sprawiedliwością moich praw, 
rozpoznacie również granice, które wasze idee 
nałożyły na was i uniemożliwiły wam wyjście 
poza odrobinę poznania prawdy. 
10 Nie będzie to już strach lub strach przed 
karą, który powstrzymuje cię od szukania, od 
odkrywania. Tylko wtedy, gdy naprawdę 
chcecie wiedzieć, co jest dla was 
niezrozumiałe, wasze sumienie zabroni wam 
tej drogi; macie bowiem wiedzieć, że 
człowiekowi nie dana jest cała prawda i że ma 
on uchwycić tylko tę jej część, która mu 
odpowiada. 
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11 Osób: gdyby moje przybycie zostało 
ogłoszone w taki sposób, że byłoby to pośród 
wojen, uwolnionych sił naturalnych, epidemii i 
chaosu, to nie dlatego, że ja bym to wszystko 
wam przyniósł; lecz dlatego, że moja obecność 
byłaby pomocna dla ludzkości w tej właśnie 
godzinie kryzysu. 
12 Teraz oto spełnienie się wszystkiego, co 
zostało powiedziane o moim ponownym 
przybyciu. Przychodzę do ludzi, gdy świat 
zmaga się ze śmiercią, a ziemia trzęsie się i 
trzęsie w swoim grzechotniku śmierci, by 
utorować sobie drogę do nowego 
człowieczeństwa. Dlatego powołanie Boże w 
"trzecim wieku" jest powołaniem miłości - 
miłości, która niesie i inspiruje sprawiedliwość, 
braterstwo i pokój. 
13 Słowo Chrystusa kiełkowało kiedyś w 
swoich uczniach, a w ludziach, którzy przyszli 
po nich jego potomstwo wzrosło. Jego 
nauczanie rozprzestrzeniło się, a jego 
znaczenie rozprzestrzeniło się na cały świat. 
Tak więc ta dzisiejsza nauka będzie się również 
szerzyć i będzie akceptowana przez wszystkich 
tych, którzy są w stanie ją odczuć i zrozumieć. 
(296, 17 - 27, 35) 
 
Wszystkie oczy będą mnie widzieć 
14 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Będę 
z dala od was tylko krótki czas - wrócę. Wtedy 
zostało im objawione, że ich Mistrz przyjdzie 
"na obłoku", otoczony przez aniołów, zsyłając 
promienie światła na ziemię. 
15 Oto jestem teraz "na obłoku", otoczony 
przez aniołów, którzy są duchowymi istotami, 
które objawiły się wśród was jako posłannicy 
mojej Boskości i jako wasi dobrzy doradcy. 
promienie światła są moim Słowem, które 
przynosi nowe objawienia, które przenoszą 
mądrością każdy wydział umysłu. 
16 Błogosławieni, którzy uwierzyli nie widząc, 
albowiem oni są tymi, którzy czują moją 
obecność. (142, 50 - 52) 
17 Człowiek odkryje prawdę w swoim duchu; 
wszyscy poczują moją obecność; bo już wam 
wtedy powiedziałem, że każde oko mnie 
zobaczy, gdy nadejdzie czas. 
18 Teraz, ten czas, w którym żyjesz, jest 
właśnie tym czasem ogłoszonym przez moje 
słowo i moich proroków z dawnych czasów, w 
którym wszyscy ludzie mają mnie zobaczyć za 
pomocą wrażeń i zdolności ich ducha. 

19 Nie będzie konieczne, aby widzieli Mnie 
ograniczonego w ludzkiej formie, aby mogli 
powiedzieć, że Mnie widzieli, ale wystarczy, że 
ich duch mnie czuje, a ich umysł mnie 
rozumie, aby mogli powiedzieć całkiem 
szczerze, że Mnie widzieli. 
20 Miłość, wiara i inteligencja mogą patrzeć 
nieskończenie dalej niż twoje oczy mogą 
widzieć. dlatego mówię wam, że nie jest 
konieczne, abyście ograniczyli moją obecność 
do ludzkiej formy lub za pomocą jakiejkolwiek 
symbolicznej postaci, abyście mnie zobaczyli. 
21 Jak wielu z tych, którzy widzieli mnie w tym 
"drugi raz" lub poszedł ze mną nawet nie 
wiedział, kim jestem. Ileż to osób, które nawet 
nie wiedziały, kiedy urodziłem się jako 
człowiek, widziały mnie w Duchu, rozpoznały 
mnie po Moim Światle i cieszyły się moją 
obecnością z powodu swojej wiary! 
22 Otwórzcie wszystkie swoje oczy i 
udowodnijcie swoją wiarą, że jesteście dziećmi 
światłości. wszyscy możecie mnie zobaczyć, 
ale do tego niezbędne jest, abyście i mieli 
wiarę (340, 45 - 51) 
23 Mówię ci: jeśli to człowieczeństwo będzie 
jeszcze bardziej przeciwne Mnie z powodu ich 
niegodziwości, ich odwrócenia się od 
sprawiedliwości i dobra, pojawię się na ich 
drodze pełnej chwały, jak to uczyniłem przed 
Saulem, i sprawię, że usłyszą mój głos. 
24 Wtedy zobaczycie, ilu z tych, którzy nie 
zdając sobie z tego sprawy, prześladowali 
Mnie, zostanie przemienionych i wyruszy 
oświeconych, aby iść za Mną drogami dobra, 
miłości i sprawiedliwości. 
25 Do nich powiem: stój spokojnie, 
wędrowcze, i pij z tego źródła krystalicznie 
czystej wody odpoczynek od trudnej podróży 
życia, którą ci narzuciłem Powierzcie mi swoje 
troski i pozwólcie moim oczom wniknąć 
głęboko w waszego ducha, bo napełnię was 
łaską i pocieszę was. (82,46) 
26 Moja miłość sprawi, że twoje najbardziej 
wrażliwe sznurki będą drżeć ale to zgodność z 
waszym sumieniem sprawi, że będziecie 
słuchać Mojego Boskiego Koncertu, a wielu z 
was zobaczy mnie w słodkim wyglądzie Jezusa. 
27 Muszę wam wskazać, że postać Jezusa nie 
jest najdoskonalszym sposobem, w jaki 
będziecie mnie widzieć. kiedy w minionych 
czasach powiedziałem wam: "wszystkie oczy 
mnie zobaczą", sprawiłem, że zrozumieliście, 
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że wszyscy rozpoznacie Prawdę, chociaż 
muszę wam powiedzieć, że ograniczę siebie 
według rozwoju każdego ducha. Ale kiedy 
wejdziesz po drabinie do doskonałości, na 
pewno zobaczysz mnie w całej mojej chwale. 
28 Nie próbuj mnie teraz w żaden sposób 
przedstawiać zastanów się: jeśli twój duch, 
choć ograniczony, jest istotą, jest światłem - 
jaki kształt mógłby przybrać wszechświatowy 
duch twego Pana, nie mając ani początku, ani 
końca? Zostawcie niezgłębione w mojej 
Księdze Mądrości Bożej. (314,69 - 70) 
29 W Słowie Moim Drugiego Wieku daję wam 
znać, że przyjdę do was na nowo, że moje 
duchowe zastępy zejdą ze Mną. ale ludzkość 
nie zrozumiała i nie zinterpretowała właściwie 
znaczenia mojego słowa. 
30 Dlatego też każda wspólnota religijna 
pośród nich oczekuje mnie, dlatego też 
oczekują, że zobaczą mnie swoimi 
śmiertelnymi oczyma; ale ci, którzy teraz 
oczekują mnie w ten sposób, to ci sami, którzy 
kiedyś zaprzeczali, że Jezus był Mesjaszem i 
uważali go za marzyciela. 
31 Dzisiaj mówię wam, moi uczniowie, że 
nadejdzie moment, kiedy zobaczycie Mnie w 
całej mojej chwale. w tym czasie ziemia i jej 
mieszkańcy zostaną oczyszczeni, a cnota i 
piękno Ducha Świętego zostaną przywrócone. 
Ból zniknie, a wszystko będzie 
błogosławieństwem, będzie niekończącym się 
"dniem", bez końca dla ciebie. Nie chcesz 
zobaczyć tych cudów? Czy nie chcecie, aby 
wasze dzieci dialogowały z moim Duchem i 
były wolne od grzechu, aby budować świat 
pokoju? (181, 74 , 81) 
32 Gdyby ludzkość była w stanie zgłębić 
proroctwa "Pierwszego" i "Drugiego czasu", 
nie byliby oni zdezorientowani w obliczu ich 
realizacji. To samo stało się w "Drugim 
Wieku", kiedy Mesjasz narodził się wśród 
ludzi, tak jak dzieje się to teraz, gdy 
przyszedłem w duchu. 
33 Znaczenie mojej nauki jest takie samo w 
obu przypadkach. Przygotowuje was do tego, 
by uczynić z tego życia kochający, choć 
przelotny, dom, w którym ludzie uważają i 
traktują się wzajemnie jak bracia i siostry i 
ofiarują sobie wzajemnie ciepło prawdziwego 
braterstwa. 
34 Przygotuj również Ducha, po tym życiu, aby 
wejść do tych światów lub domów, które Pan 

przygotował dla swoich dzieci. Moim 
życzeniem jest, aby po dotarciu do nich nie 
czuć się dla nich obco, lecz aby wasza 
duchowość i wasza wewnętrzna wiedza 
pozwoliły wam zobaczyć wszystko, co 
napotkacie - tak, jakbyście byli tam wcześniej. 
Będzie w tym wiele prawdy, gdy już będziesz 
w kontakcie z duchowym poprzez modlitwę. 
(82,9 - 10) 
35 Jestem wędrowcem, który puka do drzwi 
waszych serc. Pukam, a ty nie wiesz, kto to 
jest; nie otwierasz i nie rozpoznajesz mnie. 
Jestem jak podróżny, który przybywa do 
wioski i nie ma nikogo, kto by go poznał, jak 
cudzoziemiec, który wchodzi do obcej ziemi i 
nie jest rozumiany w jego języku. Tak się czuję 
wśród was. Kiedy poczujecie moją obecność? 
O ludzie, kiedy rozpoznacie mnie, jak Józef 
został uznany przez swoich braci w Egipcie w 
jego czasach? (90, 1) 
 

Rozdział 4 - Nauczanie poprzez 
obwieszczenia boskie  
 
Źródło ogłoszeń 
1 "Słowo", które zawsze było w Bogu, 
przemawia do was, to samo słowo, które było 
w Chrystusie, a które znacie dzisiaj przez 
Ducha Świętego: "Słowo" jest słowem, jest 
prawem, jest przesłaniem, jest objawieniem, 
jest mądrością. Jeśli usłyszeliście "Słowo" 
przez słowa Chrystusa, a teraz przyjmujecie je 
z natchnienia Ducha Świętego - zaprawdę, 
powiadam wam, to jest to głos Boga, który 
usłyszeliście. Bo jest tylko jeden Bóg, jedno 
Słowo i jeden Duch Święty. (13, 19) 
2 Czy wiecie, co jest źródłem tego światła, 
które jest w słowach wypowiedzianych przez 
usta głosiciela? Jego źródłem jest dobroć, 
Boska Miłość, Uniwersalne Światło, które 
pochodzi od Boga. Jest to promień lub iskra 
tego Wszelkiego Światła, które daje ci życie - 
jest częścią nieskończonej mocy, która porusza 
wszystko i przez którą wszystko wibruje, 
pulsuje i nieustannie porusza swoją drogą. To 
jest to, co nazywacie Boskim 
promieniowaniem, jest to światło Boskiego 
Ducha, które oświeca i ożywia duchy. (329, 42) 
3 Ten, który zawsze przychodził po twoje 
zbawienie, mówi do ciebie w tej chwili: 
Chrystus, Boska obietnica, uczynił człowieka w 
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Jezusie w "Drugim wieku", "Słowo" Boże 
uczyniło człowieka; Duch miłości, światłości, 
mądrości, ograniczony w promieniach, który 
przez sumienie dotyka ducha i umysłu 
człowieka, aby nauczyć go przekazywać myśli 
moje. (90, 33) 
4 Ja jestem Chrystusem, którego 
prześladowali, bluźnili i oskarżali w tym 
świecie. po tym wszystkim, co uczyniliście 
Mnie w Jezusie w "Drugim Wieku", przychodzę 
do was, aby jeszcze raz udowodnić, że wam 
przebaczyłem i kocham was. 
5 Nagi Mnie ukrzyżowaliście i w ten sam 
sposób wracam do was, bo nie chowam 
mojego ducha i mojej prawdy przed waszymi 
oczami za szatą obłudy czy kłamstwa. ale żeby 
mnie rozpoznać, musisz najpierw oczyścić 
swoje serce. (29, 27 - 28) 
6 Dzisiaj ci mówię: Oto Mistrz - ten, którego 
ludzie nazywali rabinem z Galilei. Daję ci 
wieczne nauczanie, nauczanie o miłości. 
bankiet, na który was dzisiaj zapraszam, jest 
duchowy, chleb i wino podobnie. Ale dziś, jak 
dawniej i jak zawsze, jestem drogą, prawdą i 
życiem. (68,33) 
 
Miejsca objawienia i odbiorcy ogłoszeń 
7 Pamiętajcie, że Ja jestem "Słowem" Ojca, że 
boską istotą, którą otrzymacie w tym Słowie 
jest Światło od tego Ducha Stwórcy, że 
zostawiłem część Ducha mojego w każdym z 
was 
8 Ale kiedy widzisz biedę otaczającą tłum, 
który Mnie słucha i skromność sali, w której 
się gromadzisz, pytasz Mnie po cichu: 
"Mistrzu, dlaczego nie wybrałeś na swój wiec 
w tym czasie jednej z tych wielkich świątyń lub 
katedr, gdzie mogłyby być ofiarowane ci 
bogate ołtarze i uroczyste ceremonie godne 
ciebie? 
9 Odpowiadam tym sercom, które tak myślą o 
swoim Mistrzu: to nie ludzie doprowadzili 
mnie do tego ubóstwa. Ja sam wybrałem na 
swoje przejawienie pokornego mieszkania na 
ubogich przedmieściach waszego miasta, 
abyście zrozumieli, że to nie materialny hołd 
czy zewnętrzne ofiary szukam z wami, lecz 
przeciwnie: powróciłem właśnie po to, aby 
ponownie głosić pokorę, abyście mogli w niej 
odnaleźć duchowość. (36, 24 - 25) 
10 Niektórzy nie wierzą w moją obecność, 
ponieważ nie zgadzają się z nędzą i 

skromnością tych miejsc zgromadzeń oraz z 
niepozornością głosów, przez które wyrażam 
siebie. ale jeśli ci, którzy w ten sposób wątpią, 
będą badać życie Chrystusa, zdadzą sobie 
sprawę, że On nigdy nie szukał popisów, hołdu 
czy bogactwa. 
11 Te miejsca mogą być tak biedne i niskie jak 
stajnia i słoma, na której się wtedy urodziłem. 
(226, 38 - 39) 
12 Nie myślcie, że wybrałem ten naród 
dopiero w ostatniej godzinie na mój nowy 
wiec. Wszystko było zaplanowane od 
wieczności. ta ziemia, ta rasa, wasze duchy 
zostały przygotowane przeze mnie, tak jak 
czas mojej obecności był również 
przeznaczony na moją wolę. 
13 Wybrałem, aby rozpocząć moje 
manifestacje wśród tych najmniejszych, wśród 
tych, którzy utrzymywali umysł i ducha w 
czystości. to pozwoliłem wszystkim przyjść do 
mnie, bo przy moim stole nie ma żadnej 
różnicy czy faworyzowania Moje Słowo 
posłane do tego ludu było proste i pokorne w 
formie, dostępne dla was, ale jego znaczenie 
pełne jasności było głębokie dla waszego 
ducha, ponieważ chociaż jestem składnicą 
wszelkiej wiedzy, zawsze wyrażam się i 
manifestuję w sposób prosty i jasny. Nie 
jestem dla nikogo tajemnicą; tajemnicą i 
tajemnicą są dzieci twojej ignorancji. (87, 11 -
12) 
14 Pierwszy, który mnie słuchał, leczył 
moją pracę jak drzewo, obcinając pierwsze 
gałęzie, by przeszczepić je na różne obszary. 
Niektórzy dobrze interpretowali moje nauki, 
inni przegapili tę drogę. 
15 Małe były te grupy, które spotykały się w 
cieniu ubogich sal konferencyjnych. Lecz gdy 
stali się liczniejsi i zwiększyły się tłumy, 
wezwałem ich do połączenia się, aby wszyscy 
uznali się za uczniów jednego Mistrza i 
praktykowali naukę w ten sam sposób; aby 
nasienie nie było zasiane według uznania 
"robotników", lecz według woli Bożej. 
- Odniesienie do przypowieści Jezusa o 
"robotnikach w winnicy 
16 Przed Duchową Arką Nowego Przymierza 
rzesze ludzi ślubowały uległość, posłuszeństwo 
i dobrą wolę; ale kiedy huragany i wichry 
weszły z siłą i pobili gałęzie drzewa, niektórzy 
stali się słabi, podczas gdy inni pozostali 
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wytrwali, ucząc nowych "robotników" aż do 
"pól". 
17 Niektórzy, którzy zdawali sobie sprawę z 
wielkości tego objawienia, zamierzali 
przeniknąć dalej do moich tajemnic, niż jest to 
moją wolą, aby zdobyć wiedzę i moc, która 
uczyniłaby ich lepszymi od innych; ale bardzo 
szybko stanęli przed moją sprawiedliwością. 
18 Inni, którzy nie byli w stanie odkryć 
wielkości tego dzieła w jego czystości, w jego 
prostocie, przyjęli obrzędy, symbole i 
ceremonie z sekt i kościołów, ponieważ 
myśleli, że dają powagę moim manifestacjom. 
(234, 27 - 30) 
19 Od czasu, gdy to objawienie zaczęło się 
ujawniać, wasze umysły zostały oświecone 
przez moje nauczanie, chociaż pojawili się 
również niewierzący, zarówno ci, którzy 
wyszkolili umysł, jak i niewykształceni i 
nieświadomi. 
20 Ileż to jest argumentów, by zaprzeczyć 
temu objawieniu! Ileż to prób zniszczenia tego 
słowa! Ale nic nie zatrzymało biegu mojego 
przesłania - wręcz przeciwnie: im bardziej 
walczono o to dzieło, tym bardziej rozpalano 
wiarę ludzi i im więcej czasu mijało, tym 
większa była liczba tych, przez których 
przekazywałem moje słowo. 
21 Czego należy się z tego nauczyć? że ludzka 
moc nigdy nie będzie w stanie przeszkodzić 
Boskiemu Mocowi w wykonywaniu jego rad. 
22 Kiedy ludzie gromadzili się w tych 
miejscach zgromadzeń, zawsze czynili to bez 
obawy przed światem, zawsze ufając w Moją 
Obecność i Ochronę, a ja udowodniłem im, że 
ich wiara była oparta na prawdzie. (329, 28 - 
30;37) 
23 W tej wspólnocie narodziło się nowe ciało 
apostolskie, składające się z prostych i 
pokornych serc, ale przepełnione miłością i 
wiarą, by iść za Mną Oczywiście, wśród nich 
nie brakowało nowego Tomasza, który musiał 
zobaczyć, aby uwierzyć w Moją Obecność - 
nowego Piotra, który, choć we Mnie wierzył, 
zaprzeczy mnie ze strachu przed ludźmi, oraz 
nowego Judasza Iskarioty, który zdradzi mnie, 
fałszując moje słowo i prawdę za pieniądze i 
pochlebstwa. 
24 Tłumy, które tworzą ten naród 
utrzymywane na mnożenie, rozsiane po 
miastach, ziemiach i wioskach, a z tego ludu 
wyszli apostołowie prawdy i sprawiedliwości, 

oddani robotnicy pełni gorliwości w nauczaniu 
ich Pana, i proroków z czystym sercem, który 
mówił prawdę. (213, 72 - 73) 
25 W moim nowym objawieniu zmieniłem 
wszystko: miejsca i środki głoszenia, aby 
usunąć ignorancję, błąd i błędną interpretację, 
które zostały nadane moim poprzednim 
objawieniom Tak jak słońce wschodzi na 
Wschodzie i widzisz je w południe w 
najwyższym punkcie, aby obserwować jak 
zachodzi na Zachodzie, tak światło mojego 
Ducha przeniosło się ze Wschodu na Zachód w 
czasie, abyście nie ograniczyli mojej chwały i 
mocy do pewnych miejsc, ludzi lub ras. (110, 
9) 
26 Wystarczy dla mnie, że kilka osób mnie 
słyszy, bo jutro dadzą świadectwo o tym 
swoim bliźnim Wiem, że gdybym wezwał 
wszystkich mężczyzn, większość z nich nie 
przyszłaby, bo są zajęci interesami świata... 
Zaprzeczyliby mi i nie pozwoliliby, aby ludzie 
dobrej woli przyszli mnie usłyszeć. 
27 Tutaj, w odosobnieniu tych nieistotnych 
miejsc, w których się ujawniłem, pozwoliłem 
powstać mojemu potomstwu. Łączę proste 
serca we wspólnotach, a następnie, gdy są one 
dalekie od zgiełku życia materialistycznego, 
mówię do nich o Miłości, Wieczności, Duchu, 
prawdziwych wartościach ludzkich i 
duchowych, skłaniając ich do kontemplowania 
życia przez Ducha, a nie przez zmysły. 
28 Te dziecięce serca nazywam uczniami, a ci, 
którzy nigdy niczego nie posiadali, którzy nigdy 
nie byli zauważeni przez swoich sąsiadów, byli 
pełni satysfakcji z tego, że zostali powołani 
przeze mnie i zmartwychwstali do nowego 
życia Zmartwychwstali z przekonaniem i 
wywyższeniem, że mogą być użyteczni dla 
bliźniego, ponieważ Pan włożył w nich swoje 
objawienia i pokazał im drogę miłości. 
29 Niektórzy mogą im zaprzeczyć i wyśmiewać 
się z nich, ponieważ nazywają siebie uczniami 
Jezusa, ale zaprawdę, powiadam wam, nawet 
jeśli ta łaska jest im odmówiona, będą nadal 
moimi uczniami. (191, 33 - 36) 
30 Świat czeka na mój głos, aby go nazwać; 
serce człowieka, choć martwe dla wiary, czeka 
na głos Chrystusa, aby zbliżyć się do niego i 
powiedzieć mu: "Wstań i chodź". 
31 "Umarli", "ślepi", chorzy i pariasowie 
tworzą bardzo wielki naród. Przyjdę do nich, 
ponieważ ci, którzy cierpią psychicznie lub 
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fizycznie, są najbardziej otwarci na moją 
obecność. Wielcy świata - ci, którzy mają 
władzę, bogactwo i światową chwałę, nie 
myślą, że mnie potrzebują i nie oczekują: co 
mógłby im dać Chrystus, skoro mówią, że mają 
już wszystko? Jakieś dobra duchowe, czy 
miejsce w wieczności? To ich nie interesuje! 
32 To jest powód, dla którego szukałem tych 
tłumów biednych i chorych w ciele i duchu, 
aby dać im poznać moją naukę; albowiem 
tęsknili za Mną, szukali Mnie. więc to było 
naturalne, że poczuli moją obecność, gdy 
nadszedł czas, by pokazać mnie na nowo 
ludzkości. (291,32 - 34) 
 
Przekazywanie boskich ogłoszeń 
33 Kto wątpi w to przejawienie się ludzkiego 
umysłu, postępuje tak, jakby zaprzeczał 
swojemu statusowi wyższości nad innymi 
stworzeniami - tak, jakby zaprzeczał swojemu 
duchowi i nie chciał uświadomić sobie 
poziomu duchowego i intelektualnego, jaki 
osiągnął przez niekończące się próby, 
cierpienia i walki. 
34 Zaprzeczyć, że przejawiam siebie za 
pośrednictwem twojego intelektu lub twojego 
ducha, zaprzeczyć sobie i postawić się na 
miejscu niższych stworzeń 
35 Kto nie wie, że człowiek jest dzieckiem 
Bożym? Kto nie wie, że ma w sobie ducha? 
Dlaczego więc nie wierzyć, że musi istnieć 
jeden lub więcej sposobów komunikacji 
między ojcem a jego dziećmi? 
36 Ponieważ jestem inteligencją, zwracam się 
do was przez wasz intelekt; ponieważ jestem 
duchem, zwracam się do waszego ducha ale 
jak ci, którzy zaprzeczają mojemu ogłoszeniu, 
zrozumieją i zaakceptują tę prawdę, jeśli nigdy 
nie będą chcieli mnie zobaczyć i uznać za 
ducha? W ich sercach wykształciło się wiele 
błędnych poglądów, takich jak te, które myślą, 
że jestem boską istotą w ludzkiej formie, która 
musi być symbolizowana przez symbole i 
obrazy, aby poprzez nie nawiązać ze mną 
kontakt. 
37 Na przestrzeni wieków ludzie, którzy szukali 
mnie w ten sposób, przyzwyczaili się do 
głupoty swoich obrazów i rzeźb, przed którymi 
modlą się i ofiarują obrzędy, i wreszcie, w ich 
sercach ukształtowało się postrzeganie, że nikt 
nie jest godny widzieć, słyszeć i czuć Boga 
Mówiąc, że jestem nieskończenie zbyt wysoka, 

by zbliżyć się do mężczyzn, wierzą, że mogą mi 
złożyć podziwiający hołd. Ale oni się mylą, bo 
kto twierdzi, że jestem zbyt wielki, aby oddać 
się takim małym stworzeniom jak człowiek, 
jest ignorantem, który zaprzecza 
najpiękniejszej rzeczy, jaką objawił wam mój 
duch: pokorze. 
38 Jeśli macie wiarę w Chrystusa, jeśli 
mówicie, że jesteście chrześcijanami, nie 
wolno wam mieć tak głupich pomysłów, jak te, 
które sprawiają, że myślicie, iż nie jesteście 
godni zbliżenia się do waszego Pana. Czy 
zapomniałeś, że to właśnie twoja 
chrześcijańska wiara jest oparta na tym 
dowodzie Bożej miłości, kiedy "Słowo" Boże 
stało się człowiekiem? Jakie bardziej 
namacalne i ludzkie podejście mogło być 
bardziej pomocne w zrozumieniu grzesznych i 
cielesnych ludzi o ciemnych duszach i słabych 
umysłach niż to, w którym sprawiłem, że 
usłyszeli mój Boski Głos, stali się Słowem 
człowieka? 
39 To był największy dowód miłości, pokory i 
współczucia dla ludzi, który zapieczętowałem 
krwią, abyście zawsze pamiętali, że nikt nie 
jest niegodny Mnie, ponieważ to właśnie ze 
względu na tych, którzy byli najbardziej 
zagubieni w błocie, w ciemności i w wadach 
sprawiłem, że moje słowo stało się 
człowiekiem i przelałem życiodajną krew. 
40 Wtedy dlaczego ci, którzy mają wiarę w te 
wszystkie rzeczy teraz zaprzeczają mojej 
obecności i mojej nowiny? Dlaczego starają się 
twierdzić, że nie jest to możliwe, ponieważ 
Bóg jest nieskończony, a człowiek jest o wiele 
za głęboki, o wiele za mało znaczący i 
niegodny? Zaprawdę, powiadam wam, kto 
zaprzecza w tym czasie mojej proklamacji, 
zaprzecza również mojej obecności w świecie 
za tamtym "drugim razem", a także zaprzecza 
mojej miłości i mojej pokorze. 
41 Dla was, grzeszników, jest rzeczą naturalną, 
że w swoim grzechu powinniście czuć się 
daleko ode mnie Ja natomiast czuję, że im 
bardziej popełniacie przewinienia i im bardziej 
szpecicie swojego ducha i duszę, tym bardziej 
konieczne jest, abym zwrócił się do was, aby 
dać wam światło, wyciągnąć rękę moją, aby 
was uzdrowić i zbawić; Ja jestem tym, który 
pomoże wam być zbawionymi. 
42 Wiedziałem, że jeśli jeszcze raz ujawnię się 
moim dzieciom, wiele osób zaprzeczy mnie i 
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dlatego już wtedy ogłosiłem swój powrót, ale 
jednocześnie dałem jasno do zrozumienia, że 
moja obecność będzie wtedy duchowa. Jeśli 
jednak wątpicie w to, upewnijcie się przez 
świadectwo tych czterech uczniów, którzy 
zapisali moje słowa w Ewangelii. 
43 Oto jestem w duchu i z lśniącego "obłoku" 
przesyłam wam moje słowo i humanizuję je 
przez te ustniki - jako przygotowanie do tej 
zapowiedzi, do której wszyscy macie dotrzeć: 
dialog z ducha do ducha. (331, 1 - 10; 13) 
44 Myślami Bożymi są 
zostały przetłumaczone na słowa przez moich 
zachwyconych głosicieli, którzy, zjednoczeni w 
zdaniach, stworzyli i ustanowili duchową 
naukę pełną objawień i doskonałych nauk. 
45 To jest obiecany Pocieszyciel, to jest, że 
zapowiedziany Duch prawdy, który nauczyłby 
cię wszystkich rzeczy. Zbrojenie już się 
zaczyna; nadchodzą czasy, kiedy będziecie 
potrzebować tego, który, ponieważ ma siłę w 
swoim duchu, poprowadzi was ze 
szlachetnością i prostotą serca, z mądrością i 
miłosierdziem. (54, 51 - 52) 
46 Moja nauka przychodzi do ciebie, by 
oświecić ci umysł. ale nie bądź zdziwiony 
sposobem, w jaki przyszedłem do ciebie w tej 
chwili; nie bądź zdziwiony, ale nie pozwól, aby 
stało się to rutyną 
47 Kiedy moje Boskie Światło dotrze do 
intelektu tego człowieka, który służy mi jako 
głosiciel, zostanie skondensowane w wibracje, 
które zostaną przekształcone w słowa 
mądrości i miłości. Ile stopni niebiańskiej 
drabiny musi zejść mój duch, aby dotrzeć do 
was w tej formie! A także mój "duchowy 
świat", który musiałem wam wysłać, aby dał 
wam szczegółowe wyjaśnienie moich nauk. 
(168, 48) 
48 Poznaję się poprzez ludzki organ umysłu, 
ponieważ mózg jest "aparatem" doskonale 
stworzonym przez Stwórcę, tak że ujawnia się 
w nim inteligencja, która jest światłem ducha. 
49 Ten "aparat" jest modelem, którego nigdy 
nie można naśladować całą swoją nauką. 
Będziecie używać jego formy i konstrukcji jako 
wzoru dla waszych stworzeń; ale nigdy nie 
osiągniecie doskonałości dzieł waszego Ojca. 
Więc dlaczego wątpisz, że mogę użyć tego, co 
stworzyłem? (262, 40 - 41) 
50 Przez cały czas moja miłość jako mistrza 
uważnie pamiętała o nauce, której 

potrzebowali ludzie, i zawsze przychodziłem 
do nich, by rozmawiać z nimi zgodnie z ich 
duchową dojrzałością i rozwojem 
intelektualnym. 
51 Przyszedłem do was, ponieważ widziałem, 
że słowo tego człowieka i nauki, które 
stworzyliście, nie gaszą palącego pragnienia 
waszego ducha - pragnienia światła, 
pragnienia prawdy, wieczności i miłości. 
Dlatego też nastawiłem się z wami i służę 
pokornym, nieświadomym i niewykształconym 
ludziom i sprawiam, że wpadają oni w zachwyt 
umysłu i ducha, aby poselstwo trzeciego wieku 
mogło wypłynąć z ich ust. 
52 Aby być godnymi przyjęcia i przekazania 
moich Boskich Myśli, musieli walczyć z 
materializacją i pokusami świata. W ten 
sposób, tłumiąc własną osobowość i karząc 
swoją próżność, osiągnęli zupełne poddanie 
się swojej istocie w krótkich okresach czasu, w 
których ofiarowali swój organ umysłu 
Boskiemu natchnieniu, pozwalając w ten 
sposób, aby z ich ust wyszło słowo pełne 
mądrości, czułości, sprawiedliwości, balsamu i 
pokoju. 
53 Zawsze będą tacy, którzy nie mogą 
zrozumieć, jak to się dzieje, że nosiciele głosu 
mogą wyrazić tak wiele wiedzy w słowach i 
wylać tak wiele esencji życia na umysły 
tłumów słuchaczy, bez mojego ducha 
schodzącego do tych umysłów, a tylko 
promień mojego światła je oświetlać. Wtedy 
mówię wam, że nawet królewskie ciało 
niebieskie - jak nazywacie Słońce - nie musi 
przychodzić na ziemię, żeby je oświetlać, 
ponieważ światło, które wysyła z daleka do 
waszej planety wystarczy, żeby wykąpać je w 
świetle, cieple i życiu. 
54 Podobnie, jak słońce o nieskończonym 
blasku, Duch Ojca oświeca i ożywia wszystkie 
rzeczy światłem, które zsyła na wszystkie 
stworzenia, zarówno duchowe, jak i 
materialne. 
55 Zrozumcie więc, że tam, gdzie jest moje 
światło, obecny jest mój duch. (91, 12 - 16) 
56 Iskierka światła mego ducha, odbicie Słowa 
Bożego jest tym, co pada na ducha głosiciela, 
przez co ja sprawiam, że moje poselstwo jest 
słyszalne dla was. Który nosiciel ludzkiego 
głosu mógłby otrzymać całą moc "Słowa"? 
Żadnego. I zaprawdę, mówię ci, nie wiesz 
jeszcze, co to jest "Słowo". 
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57 "Słowo" to życie, to miłość, to słowo Boże, 
ale z tego wszystkiego głos nosiciela może 
otrzymać tylko jeden atom. Ale tutaj, w tym 
promieniu światła, w tej istocie, będziecie 
mogli odkryć nieskończoność, Absolut, 
Wieczność. 
58 Aby mówić o mnie, mogę to zrobić 
zarówno poprzez wielkie dzieła, jak i poprzez 
małe i ograniczone przejawy. Jestem we 
wszystkim, wszystko mówi o mnie, zarówno 
ten wielki, jak i mały jest równie doskonały. 
Człowiek musi tylko wiedzieć, jak obserwować, 
zastanawiać się i studiować. (284, 2 - 3) 
59 Moje "słowo" nie stało się już więcej 
człowiekiem. Jestem w tym czasie "na 
obłoku", symbolu zaświatów, z którego 
wychodzi Mój Promień, który oświeca umysł 
nosiciela głosu. 
60 Dobrze mi się podobało, że komunikuję się 
przez człowieka, a moja decyzja jest 
doskonała. Znam człowieka, bo ja go 
stworzyłem. Uważam go za godnego, bo jest 
moim dzieckiem, bo wyszedł ode mnie. Mogę 
z niego korzystać, ponieważ do tego go 
stworzyłem i mogę objawić swoją chwałę 
poprzez jego pośrednictwo, ponieważ 
stworzyłem go, aby chwalić siebie w nim. 
61 Człowieku! On jest moim obrazem, 
ponieważ jest inteligencją, życiem, 
świadomością, wolą, ponieważ posiada coś ze 
wszystkich moich cech, a jego duch należy do 
wieczności. 
62 Często jesteś bardziej nieistotny niż 
sądziłeś, a innym razem jesteś większy niż 
możesz sobie wyobrazić. (217, 15 - 18) 
63 Jeśli zastanowicie się trochę i 
przestudiujecie Pismo Święte, zobaczycie, że 
we wszystkich prorokach była wyrażona jedna 
duchowa treść, którą dali ludziom w swoich 
słowach. Dawali ludziom napomnienia, 
objawienia i przesłania, bez błędów 
zmaterializowanego kultu, który ludzie 
praktykowali w tamtych czasach. Nauczyli 
ludzi posłuszeństwa wobec Prawa i Słowa 
Bożego i pomogli ludziom porozumieć się z ich 
Ojcem Niebieskim. 
64 Osoby, czy nie znajdujecie wielkiego 
podobieństwa między tymi prorokami i tymi 
głosicielami, przez których mówię do was w 
tym czasie? Ja również kładę na ustach tych 
ostatnich, istotę Mojego Prawa, poprzez ich 
słowa Moje natchnienie dociera do was i 

promiennie wybucha z nich nauka, która 
zaprasza słuchaczy do szukania swego Pana w 
najczystszy sposób; ja również kładę na ich 
ustach istotę Mojego Prawa, poprzez ich słowa 
Moje natchnienie dociera do was Mówią bez 
obaw, że wśród wielu, którzy ich słuchają, są 
szpiedzy lub fanatycy. Oni z oddaniem 
wypełniają swoje zadanie w służbie Ojcu, aby 
mógł przez nich przemówić do ludzkości i dać 
im te nauki, które otworzą przed ludźmi nowe 
drogi światła. 
65 Ludzie, nie tylko jest wielkie podobieństwo 
między tymi prorokami i tymi nosicielami 
głosu, ale również istnieje doskonały związek 
między nimi. Ci, którzy je ogłosili i to, co 
przepowiedzieli ci prorocy dawno temu, ci 
słudzy teraz widzą. (162, 9 - 11) 
66 Nie wszyscy moi głosiciele byli zdolni i 
chętni do przygotowania się do służby mi i 
często musiałem zsyłać swoje Światło na 
nieczyste organy umysłu zajęte 
bezużytecznymi, jeśli nie grzesznymi rzeczami. 
Przez swoją nieprawość powołali na nich moją 
sprawiedliwość, ponieważ ich umysły zostały 
pozbawione wszelkiej inspiracji, a usta 
wymowne do wyrażenia Boskiego poselstwa. 
67 W tych przypadkach publiczność zamknęła 
uszy na te ubogie zapowiedzi, ale otworzyła 
swojego ducha, aby poczuć moją obecność i 
otrzymać w niej moją istotę. Lud karmił się 
istotą, którą miłosierdzie moje posłało do nich 
w tym momencie; lecz nosiciel głosu nie 
pozwalał, aby z jego ust wyszło poselstwo, 
zmuszając w ten sposób obecnych do 
obcowania duchem z ich panem duchem, 
chociaż nie byli jeszcze przygotowani na 
przyjęcie natchnienia mojego w tej formie. 
(294, 49) 
 
Forma ogłoszeń 
68 Nauczanie Mistrza zawsze zaczyna się w 
ten sam sposób, ponieważ zawiera w sobie tę 
samą miłość Zaczyna się w miłości, a kończy w 
miłosierdziu - dwóch słowach, w których 
zawarta jest cała moja nauka. To właśnie te 
wysokie uczucia dają siłę ducha, aby dotrzeć 
do regionów światła i prawdy. (159, 26) 
69 Można by powiedzieć, że zewnętrzna 
forma języka, w którym mówiłem za "drugim 
razem" i tym, którego używam teraz, jest inna 
i po części miałbyś rację Bo Jezus przemawiał 
do was wtedy z wyrażeniami i idiomami 
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ludów, w których żył, tak jak ja to czynię dzisiaj 
w odniesieniu do ducha tych, którzy słuchają 
mojego słowa. Ale treść duchowa, którą to 
słowo przekazuje, która była dana wtedy i 
teraz jest taka sama, jest jedna, nie zmienia 
się. Ale to nie zostało zauważone przez wielu, 
których serca są zatwardziałe i których umysły 
są zamknięte. (247, 56) 
70 O niewiernych! Przyjdźcie i słuchajcie mnie 
często, moje słowo przezwycięży wasze 
wątpliwości. jeśli masz wrażenie, że wyrażenie 
Mojego Słowa nie jest takie samo jak kiedyś, 
mówię ci, że nie powinieneś trzymać się 
formy, wyglądu zewnętrznego, ale szukać 
znaczenia, które jest takie samo 
71 Istota, znaczenie, jest zawsze tylko jedno, 
ponieważ Boskość jest wieczna i niezmienna; 
lecz forma, w której objawienie dociera do 
was lub poprzez którą pozwalam wam poznać 
inną część prawdy, zawsze ukazuje się zgodnie 
z tym, do czego doszliście, czyli zgodnie z tym, 
co zostało osiągnięte. (262, 45) 
 
Obecność istot pozaziemskich w naukach 
Chrystusa 
72 Zaprawdę, powiadam wam, w chwilach, 
gdy moje Słowo lśni w umyśle człowieka, 
tysiące i tysiące bezcielesnych bytów są 
obecne w moim objawieniu, słuchając mojego 
słowa; ich liczba jest zawsze większa niż tych, 
którzy pojawiają się w materii. Podobnie jak 
ty, powoli wyłaniają się z ciemności, by wejść 
do królestwa światła. (213,16) 
73 To moje słowo słyszysz na ziemi przez 
ludzki intelekt, a na wyższym poziomie życia 
niż wasi, mieszkańcy tych samych, innych 
duchów, również je słyszą; podobnie jak duchy 
innych, jeszcze wyższych poziomów życia, 
które są tam w domu. Albowiem ten 
"koncert", który Ojciec wykonuje z duchami 
światła w "trzecim wieku", jest uniwersalny. 
74 Powiedziałem to: Mój Promień jest 
uniwersalny, Moje Słowo i Moja Istota 
Duchowa (zawarta w nim) są tak samo 
uniwersalne, i nawet na najwyższym poziomie, 
który istoty duchowe osiągnęły, słyszą mnie. 
obecnie słyszysz mnie w tej manifestacji w 
najbardziej niedoskonały sposób, który jest 
przez człowieka 
75 dlatego teraz przygotowuję was do 
wyższych ogłoszeń, abyście, gdy wejdziecie do 
duchowego i opuścicie całkowicie tę ziemię, 

mogli zjednoczyć się z nowym etapem życia, 
aby usłyszeć "koncert", który ojciec wykonuje 
razem z waszym duchem. 
76 Dzisiaj nadal jesteście w materii, 
orzeźwiajcie serce i umysł w tym słowie, a te 
istoty, które należały do was na ziemi, które 
nadal nazywacie ojcem, mężem, żoną, bratem, 
dzieckiem, krewnym lub przyjacielem, są w 
innych stadiach życia i słyszą to samo słowo; 
ale dla nich jego znaczenie, jego istota, jest 
inna, nawet jeśli cieszą się tym samym 
szczęściem, tym samym orzeźwieniem, tą 
samą zachętą i tym samym chlebem. (345, 81 -
82) 
77 Wysyłam na każdy świat promień mojego 
światła. pozwoliłem, aby to światło dotarło do 
was w formie ludzkich słów, tak jak dociera do 
innych domów z inspiracji. 
78 W świetle tego Boskiego promienia, 
wszystkie istoty duchowe zjednoczą się, 
czyniąc z niego drabinę nieba, prowadząc je do 
tego samego punktu, Królestwo Duchowe 
obiecało wam wszystkim, którzy jesteście 
duchowymi cząstkami mojej boskości. (303, 13 
- 14) 
 
Limit czasowy dla ogłoszeń 
79 Królestwo moje zstępuje na cierpiącą 
ludzkość, a Słowo moje rozbrzmiewa przez 
wybrańców tego czasu, aby ci, którzy Mnie 
słuchają, stali się pociechą dla bliźnich. 
80 Przez cały czas miałem pośredników 
między ludźmi a moją boskością; to było 
delikatne i pokorne serce, którego używałem 
Przygotowuję teraz nowych posłańców moich 
nauk, aby ta Dobra Nowina mogła być 
przebudzeniem do duchowego życia wśród 
ludzi. 
81 Ilu z tych, którzy są w stanie wypełnić 
szlachetną misję duchową, nadal śpi, 
rozproszeni po całym świecie! Obudzą się i 
udowodnią swój duchowy postęp, gdy w 
hojności swoich doznań staną się użytecznymi 
istotami dla swoich sąsiadów. Będą skromni i 
nigdy nie będą się chwalić wyższością. (230, 61 
- 63) 
82 Praca moja musi dotrzeć do niezakłóconej 
ludzkości, aby mogła wyruszyć na wypełnienie 
Prawa mojego przez przyjęcie krzyża ich 
odkupienia 
83 Obiecałem to ludziom, całej ludzkości, i 
wypełnię to, ponieważ Słowo moje jest 
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Królewskie; poślę jej przez uczniów moich 
złotą pszenicę Słowa mojego, a to będzie 
służyć jako zbroja dla ludzi, aby wkrótce mogli 
cieszyć się dialogiem z ducha na ducha. Bo po 
1950 roku już nigdy więcej nie ujawnię się tu i 
nigdzie indziej poprzez intelekt nosiciela głosu. 
(291, 43 - 44) 
 

Rozdział 5 - Powód nowego 
Objawienia Bożego  
 
Wola Boga do odkupienia 
1 Gdyby na świecie nie było ignorancji, gdyby 
nie było krwi, gdyby nie było bólu i 
nieszczęścia, nie byłoby powodu, aby mój 
duch zmaterializował się przez uczynienie się 
wrażliwym na twoje zmysły. Ale ty mnie 
potrzebujesz. Wiem, że tylko moja miłość 
może cię uratować w tych czasach i dlatego 
przyszedłem. 
2 Gdybym cię nie kochał - co oznaczałoby dla 
ciebie zrujnowanie i co oznaczałby twój ból? 
ale ja jestem waszym Ojcem - Ojcem, który 
czuje w sobie ból dziecka, ponieważ każde 
dziecko jest jego małą częścią Dlatego daję 
wam w każdym moim słowie i w każdej 
inspiracji światło prawdy, które oznacza życie 
dla ducha. (178, 79 - 80) 
3 Oto jestem wśród was, pukając w wasze 
serca. Czy uważasz, że mój pokój jest idealny, 
gdy widzę cię uwikłanego w ciągłe wrogie 
nastawienie? dlatego przybyłem jako Wielki 
Wojownik, aby walczyć z ciemnością i złem, a 
wraz ze Mną przybyły także duchy dobra, 
Świat Duchowy, aby dokończyć moją pracę. 
Jak długo będzie trwała ta walka? Dopóki 
wszystkie moje dzieci nie zostaną uratowane. 
Ale ja nie przyniosłem ze sobą bólu, chcę cię 
tylko przemienić przez miłość. 268, 31) 
4 Moje Słowo znów będzie niewygodne dla 
mężczyzn, jak w przeszłości, ale powiem im 
prawdę. bez narażania nikogo, nazwałem 
hipokrytę hipokrytą, cudzołożnika 
cudzołożnikiem, a złego niegodziwcem Prawda 
została zniekształcona i konieczne było, aby 
świecić ponownie, jak to jest teraz, gdy 
prawda została ukryta, a zatem musi wyjść na 
jaw ponownie przed oczami ludzi. (142, 31o.) 
5 Nie raz, ale kilka razy i w różny sposób 
ogłosiłem i obiecałem moim uczniom moje 
ponowne przyjście. Ogłosiłem wam znaki, 

które wskazywałyby na moje przyjście - znaki 
w naturze, wydarzenia w ludzkości, wojny 
światowe, grzech na szczycie. Aby świat nie 
ulegał błędom i nie spodziewał się mnie 
ponownie jako człowieka, daję im znać, że 
Chrystus przyjdzie "na obłoku", to znaczy w 
duchu. 
6 Ta obietnica została dotrzymana. Oto Mistrz 
w duchu przemawiający do świata. Oto Pan 
pokoju i Królestwa Światła, który buduje 
niezmiernie dużą arkę, w której ludzie mogą 
znaleźć schronienie i zostać zbawieni, jak w 
"Pierwszych Dniach", kiedy Noe zbudował 
arkę, aby zbawić ludzkie nasienie(122, 52-53). 
7 Sposób, w jaki objawiłem się w tym czasie, 
różni się od tego z "Drugiego Wieku", ale moja 
intencja jest taka sama. aby uratować 
ludzkość, aby usunąć ją z owego huraganu, na 
który natknęła się na swojej drodze i przed 
którym nie mogła uciec 
8 Pokusa jest wyzwolona w całej swojej mocy, 
a człowiek upadł jak małe dziecko i 
doświadczył wielkiego cierpienia. opróżnia 
swój kielich cierpienia i wzywa mnie w swoim 
głębokim zamieszaniu, a ojciec był z nim 
9 Drożdże są nadal w kielichu, ale pomogę ci 
znieść te bóle, które są wynikiem twojego 
nieposłuszeństwa. Pobłogosławcie tych, którzy 
mnie słyszycie, bo będziecie silni! ale co stanie 
się z innymi, gdy uderzy w nich to wielkie 
cierpienie? Czy jej duch upadnie z powodu 
braku wiary? Modlitwa Izraela musi je 
podtrzymywać. (337, 38) 
Nazwa ta odnosi się do nowego ludu Bożego, 
"duchowego Izraela", a nie do mieszkańców 
państwa Izrael czy całego narodu żydowskiego 
(więcej szczegółów w rozdziale 39).  
10 Szukam cię z nieskończoną miłością. 
Włożyłem tak wiele łaski i tak wiele darów w 
waszego ducha, że nie jestem gotów stracić 
nawet jednego z moich dzieci; nie jestem 
gotów stracić żadnego z nich. Jesteś częścią 
mojego ducha, jesteś czymś z mojej istoty - 
czyż nie jest źle, że szukam cię z taką 
gorliwością i taką miłością? 
11 Ya każdym razem, gdy schodzę, by dać 
wam moje słowo, znajduję "ostatni" wśród 
tłumów; są to ci, którzy proszą mnie 
najbardziej w swoich sercach. ale jestem do 
ich dyspozycji i zawsze odpowiadam na ich 
pytania. 
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12 Dziś ci, którzy przybyli jako ostatni, pytają 
mnie, jaki jest cel mojego powrotu, na co 
odpowiadam, że celem jest umożliwienie 
człowiekowi powrotu do jego pierwotnej 
czystości przez samego siebie. (287, 19 - 20) 
 
Eliminacja błędów i wyalienowanych form 
kultu 
13 "Trzeci wiek" w pełni rozpoczął się dla 
ludzkości. minęło około 2000 lat odkąd dałem 
wam Moje Słowo; ale ta nauka, pomimo 
upływu czasu, nie została jeszcze uznana przez 
całą ludzkość, ponieważ nie jestem kochany 
przez wszystkie moje dzieci. Jednak wszyscy 
mnie uwielbiają, wszyscy szukają jednego 
Ducha Bożego, który jest mój. Ale ja nie widzę 
jedności między ludźmi, nie widzę wśród nich 
tej samej wiary, tego samego wzniesienia i 
wiedzy, i dlatego przychodzę jako Duch 
Święty, aby zjednoczyć ich we Mnie, aby ich 
udoskonalić moimi naukami prawdy, moim 
niezmiennym słowem, moim prawem miłości i 
sprawiedliwości. (316, 4) 
14 Chmura umysłu, brak wiary, nieznajomość 
prawdy są ciemnością dla ducha, i dlatego 
ludzkość jest dziś na fałszywej drodze. Jak się 
rozmnożyli ci ludzie, którzy żyją nie wiedząc 
lub nie chcąc wiedzieć, dokąd idą! 
15 Wiedziałem, że taki czas nadejdzie dla 
mężczyzn, pełen bólu, zamieszania, 
niepewności i nieufności. Obiecałem, że 
wybawię was z tej ciemności i oto jestem: 
jestem Duchem Prawdy; jestem Duchem 
Prawdy. Dlaczego chcesz mnie znowu jako 
człowieka? Czy nie pamiętasz, że umarłem 
jako człowiek i powiedziałem ci, że będę czekał 
na ciebie w moim królestwie? Dzięki temu 
zrozumiałeś, że duch jest wieczny, 
nieśmiertelny. (99, 7 - 8) 
16 Moje Słowo w tym czasie przypomina wam 
o przeszłości, wyjawia wam tajemnice i 
obwieszcza wam to, co nadchodzi; Moje Słowo 
w tym czasie przypomina wam o przeszłości to 
naprawi wszystko, co ludzie zgięli i zniszczyli; 
bo ja, jako Strażnik Prawdy, przychodzę z 
mieczem mojej gorliwości i mojej 
sprawiedliwości, aby zburzyć wszystko, co 
fałszywe, zmiażdżyć hipokryzję i kłamstwa, aby 
jeszcze raz wypędzić kupców ze Świątyni 
Prawdy. 

17 Zrozumieć, że nie trzeba szukać prawdy w 
książkach, porad lub przykazań ludzi, aby 
osiągnąć swoje duchowe wstąpienie. 
18 Wy wszyscy musicie być uratowani, nie 
widzę nikogo, kto jest już na twardym gruncie 
Zostajesz rozbity w środku burzowej nocy, w 
której każdy walczy o swoje życie, nie myśląc o 
swoim sąsiedzie, ponieważ jego życie jest w 
niebezpieczeństwie. 
19 Ale zaprawdę powiadam wam, jestem 
waszym jedynym Zbawicielem, który 
przychodzi ponownie w poszukiwaniu tych, 
którzy zgubili się, ponieważ zbłądzili z trasy 
żeglugi, która jest prawem. Oświecam waszą 
drogę, abyście mogli zejść na brzeg do tej 
błogosławionej ziemi, która czeka na was, 
ponieważ na jej łonie znajdują się 
nieskończone skarby dla Ducha. (252, 37 - 40) 
20 Tak jak kiedyś Boskie Instrukcje były 
fałszywie interpretowane, tak i moje nauki 
były sfałszowane w tym czasie; tak więc 
konieczne stało się, aby Mistrz przyszedł 
ponownie, aby pomóc wam uwolnić się od 
waszych błędów, ponieważ bardzo niewielu 
jest w stanie uwolnić się od swoich aberracji 
własnym wysiłkiem. 
21 Chociaż już wtedy obiecałem ci, że przyjdę 
ponownie; ale muszę ci też powiedzieć, że 
zrobiłem to, ponieważ wiedziałem, że 
nadejdzie czas, gdy ludzkość będzie bardzo 
daleko od nich, przekonana, by kroczyć drogą 
moich nauk; i jest to czas, na który 
zapowiedziałem swój powrót (264,35 - 36) 
22 Po raz drugi Chrystus - ten sam, który mówi 
do was w tej chwili - stał się człowiekiem i 
mieszkał na ziemi. Ale teraz jest on z wami w 
duchu, wypełniając obietnicę, którą złożył 
ludzkości: obietnicę powrotu w nowym wieku, 
aby przynieść wam najwyższy komfort i 
światło prawdy, oświecając i wyjaśniając 
wszystko, co zostało objawione ludziom. (91, 
33) 
23 Ludzkość jest zdezorientowana, ale 
przyszedłem, aby ich prowadzić przez światło 
Ducha Świętego i aby poznali moje słowo 
przez jego znaczenie 
24 Z biegiem czasu te pisma, które moi 
uczniowie zostawili, zostały zmienione przez 
ludzi, i z tego powodu jest niezgoda między 
wyznaniami. ale wyjaśnię wszystkie moje 
nauki, aby zjednoczyć ludzkość w jednym 
świetle i jednej woli (361, 28 - 29) 
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25 Dziś zaczyna się nowy etap dla świata, w 
którym człowiek będzie dążył do większej 
wolności myśli, w którym będzie walczył o 
przerwanie łańcuchów niewoli, które jego 
duch nosił ze sobą. Jest to czas, kiedy 
zobaczycie narody przekraczające bariery 
fanatyzmu w swoim pragnieniu duchowego 
pokarmu i prawdziwego światła i mówię wam, 
że nikt, kto choć na chwilę doświadcza 
szczęścia poczucia wolności do myślenia, do 
badań i do działania nigdy więcej nie wróci 
dobrowolnie do swojego więzienia. Ponieważ 
teraz jego oczy ujrzały światło, a jego duch 
został zachwycony w obliczu Boskich 
objawień. (287, 51) 
26 Wiedziałem, że z pokolenia na pokolenie 
ludzie będą coraz bardziej mistyfikować moje 
nauczanie, zmieniać moje prawo i fałszować 
prawdę. Wiedziałem, że ludzie zapomną o 
mojej obietnicy powrotu i że nie będą się już 
uważać za braci, zabijając się nawzajem 
najokrutniejszą, najbardziej tchórzliwą i 
nieludzką bronią. 
27 Ale teraz nadszedł czas i dzień obiecany, i 
oto jestem. nie potępiaj drogi, którą 
wybrałem, abyś mnie poznał; bo to nie świat 
ma mnie osądzać, ale ja osądzam ludzkość, bo 
teraz jest czas ich osądzania. 
28 Buduję królestwo w sercu ludzi - nie 
królestwo ziemskie, jak wielu się spodziewa, 
ale duchowe - którego moc pochodzi z miłości 
i sprawiedliwości, a nie z mocy świata. 
29 Widzę, że niektórzy są zdumieni słysząc 
mnie mówiącego w ten sposób; ale proszę cię 
dlaczego zawsze chcesz wyobrazić sobie mnie 
ubranego w jedwab, złoto i kamienie 
szlachetne? dlaczego zawsze chcecie, aby 
moje królestwo było z tego świata, podczas 
gdy ja objawiłem wam coś przeciwnego? 
(279,61 - 64) 
30 Już wam przepowiedziałem, że walka 
będzie zacięta, bo każdy uważa swoją religię 
za idealną, a jego sposób praktykowania jej nie 
ponosi winy. ale mówię ci, że gdyby tak było, 
nie miałabym powodu przychodzić i 
rozmawiać z tobą w tej chwili 
31 Daję wam głęboką duchową naukę poprzez 
natchnienie, ponieważ widzę, że w waszych 
formach kultu króluje pogaństwo i że złe 
ziarno fanatyzmu zatruło was ignorancją i 
nienawiścią. 

32 Mój miecz światła jest w mojej prawej ręce, 
jestem wojownikiem i królem, który niszczy 
wszystko, co jest sprzeczne, wszystko, co 
istnieje zło i wszystko, co jest fałszywe. Kiedy 
moja walka się skończy i serca nauczą się 
łączyć się w modlitwie i życiu, spojrzenie 
waszego ducha odkryje mnie w nieskończonej 
światłości i w wiecznym pokoju. "to jest moje 
królestwo", powiem ci, "a ja jestem twoim 
królem, bo po to jestem i po to cię 
stworzyłem: abyś królował;" Jestem twoim 
królem i jestem twoim królem (279, 72 - 74) 
 
edukacja w realnym życiu 
33 Wszyscy ludzie wiedzą, że jestem Ojcem 
wszystkich stworzonych rzeczy, i że 
przeznaczenie istot jest we Mnie ale nie 
otrzymałem od nich ani ich uwagi, ani 
szacunku. Oni również tworzą, są panami i 
wierzą, że mają władzę nad losem swoich 
sąsiadów - dlaczego więc mieliby się przede 
mną kłaniać? 
34 W ten sposób ten człowiek wystawił moją 
cierpliwość na próbę i zakwestionował moją 
sprawiedliwość. Dałem mu czas na znalezienie 
prawdy, ale on odmówił przyjęcia 
czegokolwiek ode mnie. Przyszedłem jako 
Ojciec i nie byłem kochany; potem 
przyszedłem jako Mistrz i nie zostałem 
zrozumiany; ale ponieważ jest to konieczne, 
aby zbawić ludzkość, przyszedłem teraz jako 
Sędzia. Wiem, że człowiek zbuntuje się 
przeciwko mojej sprawiedliwości, bo nie 
zrozumie mnie nawet jako sędziego i powie, że 
Bóg się zemścił. 
Chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, że Bóg nie 
może mieć uczucia zemsty, ponieważ Jego 
miłość jest doskonała. On też nie może zsyłać 
bólu; to wy sami Go przyciągacie przez swoje 
grzechy. Moja Boska Sprawiedliwość jest 
ponad twoimi cierpieniami, a nawet śmiercią. 
Ból, przeszkody, niepowodzenia są próbami, 
które człowiek nieustannie sobie narzuca, a 
owoce jego potomstwa są tym, co stopniowo 
zbiera. Wystarczy, że pozwolę, aby moje 
światło docierało do waszego ducha w każdym 
z tych kryzysów życiowych, aby osiągnąć 
zbawienie. (90,5 - 7) 
36 To Duch prawdy, który przychodzi, aby 
wyjaśnić tajemnice i objawić wam wiedzę 
niezbędną do dania wam radości w 
prawdziwym życiu. On jest Boskim 
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pocieszycielem, który wylewa na wasze 
cierpienia, aby dać wam świadectwo, że Boski 
Sąd nie jest karą ani zemstą, ale Sądem 
Miłości, aby doprowadzić was do Światła, 
Pokoju i Błogości. (107, 24) 
37 Wiedzcie, że ten, kto rozumie i wie coś z 
tego, co jest zarezerwowane dla tych, którzy 
są podnoszeni, nie może już stracić ducha z 
tego światła, które zostało mu objawione. 
Niezależnie od tego, czy wkracza w nieznane 
światy, czy też wraca na ziemię raz po raz, to, 
co kiedyś otrzymał jako boską iskrę światła, 
zawsze wyłoni się z najczystszego z jego 
jestestwa jako przedstawienie, jako boskie 
natchnienie. Czasami ożyje jak słodkie 
przebudzenie lub jak niebiańska pieśń, która 
zaleje serce błogością, jak tęsknota za 
powrotem do duchowego domu. To jest to, co 
moja nauka oznacza dla istot duchowych, 
które wracają do tego życia. Widocznie duch 
zapomina o swojej przeszłości, ale w 
rzeczywistości nie traci wiedzy o mojej nauce. 
38 Tym, którzy wątpią w to, że to Słowo Boże 
przemawia do nich w tej chwili i w tej formie, 
mówię im, że jeśli nie chcą mi dać tego 
imienia, jeśli nie chcą przypisać tego Słowa 
Boskiemu Mistrzowi, powinni dojść do sedna 
znaczenia tej nauki; i jeśli zastanawiając się 
nad tym, co usłyszeli, dojdą do wniosku, że 
zawiera ono Światło i Prawdę dla ludzkości, 
powinni użyć go jako punktu odniesienia dla 
swoich kroków na ziemi i w ten sposób 
zmienić swoje życie. 
39 Wiem, że daję wam prawdziwą mądrość; 
to, w co ludzie wierzą, nie zmienia 
najmniejszej rzeczy w mojej prawdzie. Ale 
konieczne jest, aby człowiek miał pewność 
tego, w co wierzy, co wie i co kocha. Tylko z 
tego powodu czasami stawiam się na poziomie 
ludzkim w moich przejawach, aby mnie 
rozpoznać. (143, 54 - 56) 
40 Pomysł, który ludzie mają o mnie, jest 
bardzo ograniczony, ich wiedza o duchowym 
bardzo mało, ich wiara bardzo mała. 
41 Religie drzemią w wielowiekowym śnie, nie 
robiąc kroku naprzód, a kiedy się budzą, tętnią 
życiem tylko w swoim wnętrzu i nie ośmielają 
się przerwać kręgu, który stworzyli dla siebie 
poprzez swoje tradycje. 
42 To będą pokorni, ubodzy, prości i 
nieświadomi, którzy opuszczą ten krąg w 
swoim pragnieniu światła, czystego 

środowiska duchowego, prawdy i postępu. To 
oni zabrzmią dzwonkiem i pobudką, gdy 
poczują czas moich nowych objawień w dobie 
nadchodzącej duchowości. 
43 Ludzie chcą odkryć tajemnicę życia 
duchowego - to istnienie, w które muszą 
nieodwołalnie wejść i które właśnie z tego 
powodu są zainteresowani poznaniem. 
44 Mężczyźni proszą, błagają, proszą o światło 
z miłosierdzia, ponieważ czują potrzebę 
przygotowania; ale w odpowiedzi na to 
wszystko mówi się im, że życie duchowe jest 
tajemnicą i że pragnienie podniesienia 
zasłony, która ją zasłania, jest zuchwałością i 
bluźnierstwem. 
45 Zaprawdę powiadam wam: ci, którzy 
pragną prawdy i światła, nie znajdą na świecie 
źródła, którego wody gaszą ich pragnienie. 
Będę tym, który zsyła z nieba tę Wodę 
Mądrości, którą istoty duchowe pragną pić. 
Wyleję swoją fontannę prawdy na każdego 
ducha i każdy umysł, tak aby "tajemnice" 
zostały zniszczone. Bo mówię ci jeszcze raz, że 
to nie ja owija się w tajemnice dla mężczyzn, 
ale ty je tworzysz. 
46 Chociaż zawsze będzie coś w waszym Ojcu, 
czego nigdy nie poznacie, zważywszy, że Bóg 
jest nieskończony, a wy jesteście tylko 
cząstkami Ale żebyście nie wiedzieli, kim 
jesteście w wieczności, żebyście byli dla siebie 
nieprzeniknioną tajemnicą i żebyście musieli 
czekać, aż wejdziecie w życie duchowe, żeby je 
poznać - nie jest to przeze mnie przepisane. 
47 Prawdą jest, że w dawnych czasach nie 
mówiono wam takich słów w ten sposób, nie 
było też żadnego dalekosiężnego wezwania do 
postępu w świetle wiedzy duchowej; lecz tylko 
dlatego, że ludzkość w przeszłości nie 
odczuwała pilnej potrzeby poznania, którą 
odczuwa dzisiaj, ani nie była zdolna duchowo i 
intelektualnie do zrozumienia. Choć zawsze 
szukała i żartowała, to jednak bardziej z 
ciekawości niż z prawdziwego pragnienia 
światła. 
48 Dla mężczyzn, aby znaleźć drogę, która 
prowadzi ich do tego światła, i dla nich, aby 
być w stanie otrzymać tę wodę ze źródła życia 
i mądrości, muszą najpierw zrezygnować z 
wszelkich zewnętrznych kultu i wyeliminować 
z ich serca cały fanatyzm. Kiedy wtedy zaczną 
odczuwać w swoich sercach obecność Boga 
żywego i wszechmogącego, poczują, że z głębi 
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ich istoty wznosi się nowa i nieznana 
pobożność, pełna wrażliwości i szczerości, 
pełna wywyższenia i serdeczności, która 
będzie prawdziwą modlitwą objawioną przez 
Ducha. 
49 Będzie to początek jego wejścia do światła, 
pierwszy krok na drodze do duchowości. Jeśli 
Duch Święty może objawić człowiekowi 
prawdziwą modlitwę, będzie mógł objawić mu 
również wszystkie posiadane zdolności, jak 
również sposób ich rozwijania i prowadzenia 
na drodze miłości. (315, 66 - 75) 
50 Możecie znaleźć w Moim objawieniu te 
same nauki, co w Drugim Wieku; lecz w tym 
czasie objawiłem wam przez światło Mego 
Ducha Świętego niezgłębione, a w dialogu 
duchowym będę nadal objawiał wam nowe i 
bardzo wielkie nauki. Ujawnię wam całą 
zawartość Szóstej Pieczęci w tej epoce 
objawienia, która przygotuje was na czas, 
kiedy ja odpieczętuję Siódmą Pieczęć. W ten 
sposób coraz bardziej będziesz rozpoznawał 
"niezgłębione"; w ten sposób odkryjesz, że 
świat duchowy jest domem wszystkich istot 
duchowych, nieskończonym i wspaniałym 
Domem Ojca, który czeka na ciebie w 
zaświatach, gdzie otrzymasz nagrodę za dzieła, 
które wykonałeś z miłością i miłosierdziem dla 
swoich bliźnich. (316, 16) 
 
Rozwój, uduchowienie i odkupienie 
człowieka 
51 Nie daję wam mojej nauki tylko jako 
moralnej bariery dla waszej materialnej 
natury; raczej możecie wspiąć się z nią na 
większe wysokości waszego duchowego 
osiągnięcia. 
52 Nie zakładam wśród was nowej religii; 
nauka ta nie zaprzecza istniejącym religiom, 
gdy są one oparte na Mojej Prawdzie. jest to 
przesłanie Boskiej Miłości dla wszystkich, 
wezwanie do wszystkich instytucji społecznych 
Ten, kto rozumie Boski zamiar i wypełnia moje 
przykazania, poczuje się doprowadzony do 
postępu i do wyższego rozwoju swojego 
ducha. 
53 Dopóki człowiek nie zrozumie duchowości, 
którą musi posiadać w swoim życiu, dopóty 
pokój nie stanie się rzeczywistością w świecie. 
Z drugiej strony, kto spełnia moje prawo 
miłości, nie będzie się bał ani śmierci, ani 

wyroku, który czeka na jego ducha. (23, 12 - 
13o.) 
54 Nie chcę wam przynieść tylko pokoju 
świata z tymi objawieniami i złagodzić wasze 
cierpienia poprzez ulgę fizyczną. Z tym 
objawieniem udzielam wam wielkich nauk, 
które mówią wam o waszym duchowym 
rozwoju. bo gdybym tylko chciał przynieść 
wam dobra świata, zaprawdę powiadam wam, 
wystarczyło by zlecić to naukowcom, których 
oświecam intuicyjnie i którym wyjawiłbym 
tajemnice natury, by wzięli z niej uzdrawiający 
balsam i uzdrawili was z waszych fizycznych 
cierpień. 
55 Moja Praca chce pokazać wam dalsze 
horyzonty, poza waszą planetą, z tą 
nieskończoną ilością otaczających was 
światów - horyzontów, które nie mają końca, 
które pokazują wam drogę do wieczności, 
która należy do was. (311,13 - 14) 
56 Moja duchowa nauka ma różne cele i 
zadania: jednym z nich jest pocieszać ducha w 
jego wygnaniu i uczynić go zrozumieć, że Bóg, 
który go stworzył, czeka na niego wiecznie w 
Jego królestwie pokoju. Innym jest dać jej 
znać, jak wiele darów i umiejętności może 
mieć do dyspozycji, aby osiągnąć swoje 
zbawienie i jej wzniesienie lub doskonałości. 
57 Słowo to przynosi przesłanie duchowości, 
która otwiera ludziom oczy, aby mogli widzieć 
rzeczywistość twarzą w twarz, którą, jak 
wierzą, mogą znaleźć tylko w tym, co widzą, w 
tym, czego dotykają, lub w tym, co 
udowadniają swoją nauką humanistyczną, nie 
zdając sobie sprawy, że w ten sposób 
nazywają przemijającą "rzeczywistością" i 
wieczną, gdzie istnieje prawdziwa 
rzeczywistość, źle ją rozumieją i zaprzeczają. 
58 Niechaj to poselstwo idzie od narodu do 
narodu, od domu do domu, zostawiając swoje 
nasiona światła, pociechy i pokoju, aby ludzie 
zatrzymali się na kilka chwil i dali odpocząć, co 
jest mu niezbędne do zastanowienia się i 
przypomnienia sobie, że każda chwila może 
być chwilą jego powrotu do świata 
duchowego, a od jego dzieł i jego nasienia na 
świecie zależy, jaki owoc zbierze po przybyciu 
do życia duchowego. (322, 44 - 46). 
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Rozdział 6 - Trzeci Testament i 
Wielka Księga Życia  
 
Księga miłości, prawdy i mądrości Bożej 
1 Księga mego 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. 
Kto zniekształca lub zmienia jego znaczenie, 
będzie obrażał, a kto pomija lub dodaje jedno 
słowo, które nie jest zgodne z moją doskonałą 
nauką, będzie poważnie naruszał moje prawo. 
2 Zachowaj to słowo w jego oryginalnej 
czystości, ponieważ jest to najpiękniejsze 
dziedzictwo, które pozostawię człowiekowi 
Zapiszcie moje nauki i przekażcie je swoim 
bliźnim; zachowajcie je wiernie, ponieważ 
jesteście odpowiedzialni za to dziedzictwo. 
3 Jutro człowiek znajdzie w niej istotę mojego 
objawienia, które poprowadzi go światłem jej 
nauk na drogę prawdy. 
4 Od rodziców do ich dzieci te pisma będą 
oddane jako źródło wody żywej, której 
strumień będzie wypływać niewyczerpanie i 
iść od serca do serca. Ucz się w wielkiej 
księdze życia, Księdze duchowości, która 
wyjaśni ci boskie objawienia, które otrzymałeś 
na przestrzeni wieków. 
5 Czy nie obiecałem ci, że każda wiedza 
zostanie przywrócona do swojej pierwotnej 
prawdy? Cóż, to jest czas, który został wam 
ogłoszony 
6 Prawdę mówiąc, mówię ci: Ten, kto 
zastanawia się nad naukami mojej książki i 
zgłębia je z prawdziwym pragnieniem 
zwiększenia swojej wiedzy, otrzyma światło 
dla swojego ducha i poczuje mnie bliżej niego. 
7 Mity z przeszłości i mity z teraźniejszości 
upadną; upadną wszystkie mierne i fałszywe; 
nadejdzie bowiem czas, gdy nie będziecie już 
mogli być karmieni niedoskonałościami, a 
wtedy duch pójdzie w poszukiwaniu prawdy, 
aby mogła ona służyć jako jedyny pokarm. 
8 W tych naukach ludzkość odnajdzie istotę 
moich objawień, których do dziś nie 
zrozumiała z braku uduchowienia. od czasów 
starożytnych powierzyłem wam go poprzez 
Moich wysłanników, posłańców i "tłumaczy", 
ale służył wam tylko do tworzenia z niego 
mitów i tradycji. Zastanówcie się i 
przestudiujcie tę naukę z szacunkiem i 

miłością, jeśli chcecie oszczędzić sobie wieków 
zamieszania i cierpienia. Ale pamiętajcie, że 
nie wypełnicie swojego zadania, jeśli 
zadowolicie się tylko posiadaniem tej książki; 
nie, to jest potrząsnąć wami i uczyć was, jeśli 
naprawdę chcecie być moimi uczniami. 
Nauczaj przykładem, miłością i pomocnością, 
które ci pokazałem. (20, 1- 8) 
9 Księga Moich Nauk składa się z nauk, które 
podyktowałem wam w tym czasie za pomocą 
ludzkiego intelektu. Z tą książką, którą 
ludzkość ostatecznie uzna za Trzeci 
Testament, masz bronić Mojej Boskiej Sprawy. 
10 Ludzkość zna tylko prawo "po raz pierwszy" 
i to, co jest napisane w Pierwszym i Drugim 
Testamencie, ale Trzeci będzie teraz 
zjednoczyć i naprawić to, co ludzie sfałszował z 
braku uzbrojenia i zrozumienia. Ludzkość 
będzie musiała przestudiować moje 
przesłanie, aby wnikając w sedno każdego 
słowa, odkryła jeden ideał, jedną prawdę, 
jedno i to samo światło, które doprowadzi ją 
do uduchowienia. (348, 26) 
11 Ujawniam wam to, czego naukowiec nie 
może was nauczyć, bo tego nie wie. On spał w 
swojej ziemskiej wielkości i nie podniósł się do 
mnie w pragnieniu mojej mądrości. 
12 Serca duchownych zostały zamknięte, 
którzy w różnych sektach i wspólnotach 
religijnych mieli uczyć duchowej wiedzy, która 
jest wielkość i bogactwo dla ducha. 
13 Widziałem, że Prawo i nauki, które 
przekazałem ludzkości w dawnych czasach, 
zostały ukryte i zastąpione obrzędami, 
zewnętrznymi kultami i tradycjami. 
14 Lecz wy, którzy głęboko wiecie, że istota 
tego słowa jest taka sama jak ta, którą Izrael 
otrzymał na górze Synaj, i którą tłumy ludzi 
słyszały z ust Jezusa w "Drugim Wieku", uczcie 
z waszym uwielbieniem Boga i waszych 
uczynków, że Boski Zakon nie może być 
zapomniany ze względu na podążanie za 
głupimi tradycjami, które nie sprzyjają 
Duchowi. (93, 10 – 13) 
15 Przypomniałem wam imiona moich 
posłańców, przez które otrzymywaliście 
przesłania, przykazania, proroctwa i nauki. 
16 W ten sposób połączyłem treść wszystkich 
poprzednich nauk w jedno nauczanie. 
17 Spirytualizm jest dziedzictwem, w którym 
Trzy Testamenty łączą się w jedną duchową 
księgę. (265, 62 - 64) 
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18 Ta nauka, która nazywa się duchowa, 
ponieważ ujawnia duchowe, jest drogą 
wytyczoną dla człowieka, przez którą pozna 
swego Stwórcę, będzie mu służyć i miłować 
go. Jest to "książka", która uczy mężczyzn 
kochać swojego Ojca w swoim własnym 
bliźnim. Duchowość jest prawem, które 
nakazuje to, co dobre, co czyste, co doskonałe. 
19 Obowiązek przestrzegania tego prawa jest 
dla wszystkich, ale nie zmusza nikogo do 
wypełnienia go, ponieważ każdy duch ma 
wolność woli, tak że jego walka i wszystkie 
jego czyny mogą być liczone jako jego własne 
zasługi, gdy jest oceniany. 
20 Wiedzcie więc, że nauka ta jest płomieniem 
Boskiej Miłości, który od pierwszego do 
ostatniego z moich dzieci oświecił wszystkich i 
dał im ciepło. (236, 20 - 22) 
 
Związek między nauczaniem duchowym a 
nauczaniem Jezusa 
21 Nauczanie o duchu nie jest teorią, lecz 
praktyczną nauką zarówno dla ludzkiego życia, 
jak i dla życia ducha. Nie ma innego, bardziej 
wszechstronnego i doskonałego nauczania niż 
to. Towarzyszy wam jeszcze zanim przyjdziecie 
na ziemię, podąża za wami przez cały wasz 
dzień pracy na tym świecie i łączy się z waszym 
duchem, gdy wraca do swojego dawnego 
domu. 
22 Nie będę to ja, który odbiera wam cześć 
liturgię i tradycje - będzie to duch człowieka, 
który mimowolnie wznosi się ponad swoje 
stare idee w obliczu potrzeby większego 
światła, aby oświetlić jego drogę rozwoju. 
Wkrótce człowiek zrozumie, że jedyną rzeczą, 
którą może ofiarować Bogu, jest wykonywanie 
miłości, ponieważ miłość oznacza dobroć, 
miłosierdzie, mądrość i sprawiedliwość. 
23 Spirytualizm nie wymazuje żadnego ze 
słów, które kiedyś głosił Chrystus. Gdyby tego 
nie zrobił, nie pozwoliłby sobie na nadanie 
tego imienia, ponieważ sprzeciwiłby się 
prawdzie. Jakże to słowo mogłoby być temu 
przeciwne, skoro wymawia je ten sam Mistrz. 
Gdybyście naprawdę przeniknęli do znaczenia 
tej nauki, to zobaczylibyście, że moje dzisiejsze 
słowo jest wyjaśnieniem lub wytłumaczeniem 
wszystkiego, co kiedyś powiedziałem. Dlatego 
ludzkość dzisiejsza i ludzkość przyszłości jest w 
stanie zrozumieć więcej niż poprzednie 

pokolenia, a zatem wypełnić Prawo w sposób 
czystszy, wyższy i bardziej prawdziwy. 
24 Jeśli uważnie obserwować swoich bliźnich 
w praktyce ich religii, zobaczysz, że są one 
teraz patrząc na to, co było wcześniej 
przedmiotem ich kultu bez wewnętrznego 
współczucia. Powodem tego jest to, że duch 
budzi się sam i pragnie tego, co może go 
naprawdę odżywiać. Dlatego mówię wam, że 
zewnętrzny kult tej ludzkości ma zniknąć. (283, 
27 - 30) 
25 W tej skromnej i prostej książce, ale 
wypełnionej Boskim Światłem, ludzie odnajdą 
wyjaśnienie wszystkich swoich wątpliwości, 
odkryją dopełnienie nauk, które tylko 
częściowo zostały ujawnione w minionych 
czasach, i znajdą jasny i prosty sposób 
interpretacji wszystkiego, co jest ukryte w 
starożytnych tekstach w symbolu. 
26 Ktokolwiek, po otrzymaniu tego 
duchowego przesłania, przekonuje się o 
prawdzie jego treści i wyrusza na walkę z jego 
pragnieniem wrażeń zmysłowych, jego 
bałwochwalstwem i fanatyzmem, aby oczyścić 
swój umysł i serce z tych wszystkich 
zanieczyszczeń, uwolni swojego ducha i da mu 
radość i pokój, bo teraz będzie mógł walczyć, 
aby wygrać wieczność, która go czeka. Ale ci, 
którzy kontynuują swoją zewnętrzną cześć, 
którzy utwardzają się, aby kochać to, co należy 
do świata, i którzy nie wierzą w rozwój i 
rozwój ducha - zaprawde, powiadam wam, oni 
pozostaną w tyle i wyleją łzy, gdy uświadomią 
sobie swoje zacofanie i ignorancję. (305, 4 - 5) 
 
Spory na rzecz nowego słowa 
27 Jeśli moje nauczanie wydaje się wam tak 
dziwne, że wydaje wam się, iż nigdy nie 
słyszeliście takich słów, mimo że mnie znacie, 
mówię wam, że wasze zdziwienie jest 
konsekwencją waszego niepowodzenia w 
badaniu sedna tego, co wam objawiłem w 
minionych czasach. Dlatego nauka ta może 
wydawać się wam dziwna lub nowa, chociaż w 
rzeczywistości to światło zawsze było obecne 
w waszym życiu. (336, 36) 
28 Moja nauka w tym jak w "Drugim wieku", 
będzie wstrząsnąć ludzkość. Hipokryci będą 
mieli do czynienia z prawdomównością. Fałsz 
zrzuci swoją maskę i prawda będzie świecić. 
Prawda przezwycięży kłamstwo, które ogarnia 
ten świat. 
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29 Człowiek będzie w stanie pojąć i poznać 
wszystkie rzeczy, które zawierają rozum i 
prawdę, ale wszystkie rzeczy, które zostały 
zmuszone do wiary, nawet jeśli nie chce ich 
zrozumieć, odrzuci je sam. Dlatego moje 
nauczanie będzie się rozprzestrzeniać, 
ponieważ daje światło, którego ludzie 
potrzebują. Duża część tej pracy przyjdzie do 
was poprzez ujawnienie waszym bliźnim jej 
początku i celu. (237, 28 -29) 
- słuchacze w Meksyku 
30 Ludzkość głoduje mojego słowa, mojej 
prawdy. Ludzie pragną i tęsknią za światłem 
dla swoich umysłów; wzywają do 
sprawiedliwości i oczekują pociechy. To jest 
kluczowy moment. Zaprawdę, mówię wam, 
wiele pomysłów, teorii, a nawet dogmatów, 
które były uważane za prawdy przez wieki, 
spadnie na ziemię i zostanie odrzuconych jako 
fałszywe. Fanatyzm i bałwochwalstwo będą 
zwalczane i eliminowane przez tych, którzy 
zostali najbardziej przejęci i związani z nim. 
Nauki Boże będą rozumiane, ich światło, treść 
i natura będą rozumiane i odczuwane. 
31 Kiedy po okresie prób, w którym przejdą 
bardzo duże zamieszanie, w umysłach 
naukowców pojawi się światło i usłyszą głos 
swego ducha, odkryją to, o czym nigdy nie 
śnili. 
32 Znowu mówię do ciebie: uważaj! Bo w tym 
czasie konfliktu między wyznaniami i 
doktrynami, religiami i naukami, wielu ludzi 
pomyśli, że wiedza, którą dały im ich książki, 
będzie bronią, dzięki której mogą pokonać 
moich nowych uczniów, dobrze wiedząc, że 
nie masz przy sobie książek. (150, 11 - 13) 
33 Powiedziałem wam, uczniowie, że 
będziecie mieli do czynienia z wielkimi 
kościołami i mniejszymi sektami, ale nie bójcie 
się jednego lub drugiego. Prawda, którą wam 
powierzyłem, jest oczywista, Słowo, którego 
was nauczyłem, jest zewnętrznie jasne i 
proste, ale w swoim znaczeniu głęboko do 
nieskończoności i są one potężną bronią, z 
którą będziecie walczyć i podbijać. 
34 Lecz powiadam wam, lud na ziemi, pełen 
materializmu i niewiary, powstanie, by 
odmówić wam prawa do nazywania was 
Izraelem, by zaprzeczyć waszemu świadectwu 
o ponownym przyjściu Mesjasza, i że lud ten 
jest Żydem. Nie pomyślałeś o nich? Naród ten 
oczekuje pośród siebie przyjścia swego 

Mesjasza, swego Zbawiciela, który przyniesie 
mu sprawiedliwość i postawi go na nowo 
ponad wszystkimi narodami ziemi. Że ludzie 
wiedzą, że zawsze do nich przychodziłem, a w 
tym "trzecim wieku" powiedzą: "Dlaczego Bóg 
miałby przychodzić do innego ludu? (332, 10) 
35 Ta duchowa wspólnota tutaj żyje 
nierozpoznana. Świat nie wie nic o twoim 
istnieniu, potężni nie zwracają na ciebie 
uwagi, ale zbliża się walka między 
spirytualistami i "chrześcijanami", między 
spirytualistami i Żydami. Ta walka jest 
konieczna do wprowadzenia mojej nauki do 
całej ludzkości. Wtedy Stary Testament 
połączy się z drugim i trzecim w jedną istotę. 
36 To może wydawać się niemożliwe dla wielu 
z was; dla mnie jest to najbardziej naturalna, 
właściwa i doskonała rzecz (235, 63 - 64) 
 
Wielka Księga Prawdziwego Życia 
37 Słowo moje będzie spisane na wszystkie 
czasy, z niego będziecie tworzyć Księgę 
Trzeciego Wieku, Trzeci Testament, ostatnie 
poselstwo Ojca; bo we wszystkich trzech 
wiekach Bóg miał swoje "złote pióra", aby 
zostawić swoją mądrość ludzkości. 
38 Mojżesz był pierwszym "złotym stalówką", 
którą ojciec zapisywał wydarzenia z 
"pierwszych czasów" nieusuwalnymi literami 
na zwoju. Mojżesz był "złotą stalówką" 
Jehowy. 
Termin ten odnosi się do wyznaczenia tych 
uczestników Boskich obwieszczeń, którzy mieli 
za zadanie spisać w skrócie Słowo Pańskie. 
39 Wśród moich apostołów i naśladowców 
"Drugiego Wieku" Jezus miał cztery "pióra", a 
tymi byli Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Były 
one "złotymi piórami" Boskiego Mistrza. Ale 
kiedy nadszedł czas, w którym Pierwszy 
Testament miał być połączony z Drugimi 
więzami miłości, wiedzy i duchowego postępu, 
narodziła się z niego jedna książka. 
40 Teraz w "trzeci raz", kiedy znowu masz 
moje słowo, ja również wyznaczyłem "złote 
pióra", aby zachować na piśmie. 
Kiedy nadejdzie czas, zbierzecie jedną księgę, a 
ta, księga "Trzeciego Wieku" - kiedy nadejdzie 
na to czas - również zostanie połączona z 
księgą "Drugiego i Pierwszego Czasu", a 
następnie z objawień, proroctw i słów "Trzech 
Czasów" powstanie Wielka Księga Życia dla 
budowania wszystkich istot duchowych. 
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42 Wtedy będziecie wiedzieć, że wszystkie 
słowa - od pierwszego do ostatniego - 
wypełniły się w prawdzie i w duchu, że 
wszystkie proroctwa były przewidywanym 
biegiem historii, który Ojciec objawił ludzkości. 
Bo tylko Bóg może mieć spisane wydarzenia, 
które się wydarzyły. Kiedy prorocy mówili, to 
nie oni, ale Bóg zrobił to za ich 
pośrednictwem. 
43 Dałem moim nowym wybrańcom 
wystarczające uzbrojenie, tak jak miał Mojżesz 
i czterej uczniowie Drugiego Wieku, aby Słowo 
Moje było spisane w zupełnej szczerości, w 
pełnej jasności i prawdzie, bo to jest dla 
przyszłych pokoleń; jeśli jednak ktoś ma 
zamiar dodać lub usunąć cokolwiek z tej księgi, 
to wezwę was do rozliczenia.  
Ostrzeżenie to odnosi się do istoty, znaczenia 
"słowa", a nie liter. 
44 Teraz, moje ukochane dzieci, które 
przywiązują wagę do książki, którą zaczynasz 
układać? Prawdę mówiąc - nikt! Ale nadejdzie 
czas, kiedy ludzkość poprosi cię o twoją 
książkę pełną pragnień, pełną ciekawości, a 
wtedy obudzi się, odkryje i omówi moje słowo. 
W tej walce idei wyłonią się strony - 
naukowcy, teologowie i filozofowie. 
Świadectwo waszego Słowa i Księga Mądrości 
zostaną sprowadzone do narodów i wszyscy 
będą mówić o mojej nauce. To będzie 
początek nowej bitwy, wojny słów, myśli i 
ideologii; ale w końcu, gdy wszyscy 
uświadomią sobie w prawdzie i w duchu, że 
Wielka Księga Życia została napisana przez 
Pana, obejmą i pokochają się wzajemnie jako 
bracia i siostry, tak jak jest to moją wolą. 
45 Dlaczego nie wystarczyło słowo Jehowy za 
"pierwszym razem", aby zjednoczyć świat, a 
nie można było nauczać Jezusa za drugim 
razem? Dlaczego w tym czasie nie wystarczyło, 
że od 1866 roku daję moje Słowo, aby narody 
kochały się wzajemnie i żyły w pokoju? 
Konieczne jest, aby te trzy książki tworzyły 
jedną, aby to Słowo mogło oświecić cały świat. 
Wtedy ludzkość podąży za tym światłem i 
klątwa Babilonu zostanie zdjęta, ponieważ 
wszyscy ludzie będą czytać Wielką Księgę 
Prawdziwego Życia, wszyscy będą podążać za 
tą samą nauką i kochać się wzajemnie w 
duchu i w prawdzie, jak dzieci Boże. (358, 58– 
66).  

1866 - 1884 duch Eliasza mówił o głosicielu, 
1884 do 1950 sam Pan. 
 

Rozdział 7 - Wpływ i znaczenie 
nauczania duchowego  
 
Skutki ogłoszeń 
1 Tu, w obliczu tego słowa, nie ma człowieka, 
który nie drży w wewnętrznych i zewnętrznych 
częściach swego bytu, to jest w duchu i w 
ciele. Słuchając mnie tutaj, kusi do życia, 
śmierci, Bożej sprawiedliwości, wieczności, 
życia duchowego, dobra i zła. 
2 Gdy słyszy mój głos, czuje w sobie obecność 
swego ducha i pamięta, skąd pochodzi. 
3 W krótkim okresie czasu, kiedy Mnie słucha, 
czuje jedność ze wszystkimi swoimi sąsiadami i 
rozpoznaje ich w najgłębszej części swego 
bytu jako swoich prawdziwych braci i siostry, 
jako braci i siostry w duchowej wieczności, 
którzy są mu jeszcze bliżsi niż ci, którzy są 
tylko w ciele, ponieważ jest to tylko chwilowe 
na ziemi. 
4 Nie ma mężczyzny lub kobiety, którzy, gdy 
mnie słyszą, nie czują się przeze mnie widziani 
to dlatego nikt nie odważy się ukryć ani 
zmazać przede mną swoich plam. i robię je 
świadomie, ale bez ujawniania nikogo 
publicznie, bo jestem sędzią, który nigdy nie 
ujawni 
5 Mówię wam, że odkrywam wśród was 
cudzołożników, dzieciobójców, złodziei, wady i 
słabości, które są jak trąd na duszy tych, którzy 
zgrzeszyli ale ja nie tylko udowadniam wam 
prawdę Mojego Słowa, pokazując wam, że 
jestem w stanie ujawnić wady waszego serca. 
Chcę również udowodnić wam moc moich 
nauk, dając wam broń do pokonywania zła i 
pokus, ucząc was jak osiągnąć odnowę i 
budząc w waszym byciu pragnienie dobra, 
wysoka i czysta oraz absolutną niechęć do 
wszystkiego, co podstawowe, fałszywe i 
szkodliwe dla ducha. (145, 65 - 68) 
6 Dziś nadal żyjesz w dniach kłopotów, które 
idą przed światłem. A jednak, korzystając z 
małego rozjaśnienia waszego zamglonego 
nieba, światło to przenika ulotnymi 
promieniami światła, które docierają do 
niektórych miejsc na ziemi, dotykając serc i 
sprawiając, że duchy drżą i budzą się. 



31 
 

7 Wszyscy, którzy byli zaskoczeni tym 
światłem, zatrzymali się na swojej drodze i 
zapytali: "Kim jesteś? i odpowiedziałem im: "Ja 
jestem Światłem świata, Ja jestem Światłem 
wieczności, Ja jestem prawdą i miłością". 
Jestem Tym, który obiecał, że wróci, by z tobą 
porozmawiać. Tym, który miał być "Słowem 
Bożym". 
8 Podobnie jak Saul na drodze do Damaszku, 
oni uniżyli całą swoją dumę, pokonali swoją 
arogancję i pokornie pokłonili się twarzą, aby 
powiedzieć do mnie sercem: "Ojcze mój i 
Panie, przebacz mi, teraz rozumiem, że 
nieświadomie Cię prześladowałem! 
9 Od tego momentu serca te stały się małymi 
naśladowcami; albowiem w tym "trzecim 
wieku" do dziś żaden apostoł nie pojawił się 
wśród moich nowych uczniów z oddaniem 
tego, który tak bardzo prześladował mnie w 
uczniach moich, a potem z takim zapałem 
Mnie umiłował. (279, 21 - 24) 
10 Kościoły zostały zanurzone w 
wielowiekowym śnie rutyny i stagnacji, 
podczas gdy prawda pozostała ukryta. Lecz ci, 
którzy znają przykazania Jehowy i Słowo 
Boskiego Mistrza, muszą rozpoznać w tym 
głosie, który obecnie mówi do was głos Ducha 
Prawdy obiecanego na te czasy. (92,71) 
11 Wiem, że wielu będzie oburzonych, gdy 
pozna to Słowo; ale będą też tacy, którzy w 
swoim zamęcie umysłu nie uznają, że w 
człowieku, oprócz ludzkiej natury, jest też 
duchowa część bytu - lub ci, którzy wierząc w 
ludzkiego ducha, ale związani nawykiem 
swoich tradycji i wierzeń, zaprzeczają, że 
istnieje nieskończona droga rozwoju. 
dla ducha. (305, 65) 
12 Zostawię te słowa spisane, a oni przyjdą do 
moich uczniów przyszłości, a kiedy będą je 
studiować, znajdą je świeże, żywe, a ich duch 
zadrży z zachwytu, czując, że to ich Mistrz 
mówi do nich w tej chwili. 
13 Czy uważasz, że wszystko, co ci 
powiedziałem, jest tylko dla tych, którzy mnie 
słuchali? Nie, ukochani ludzie, słowami moim 
mówię w imieniu obecnych i nieobecnych, 
dziś, jutro i na zawsze; w imieniu tych, którzy 
umierają, w imieniu żywych i tych, którzy 
jeszcze się nie narodzili; w imieniu tych, którzy 
żyją i tych, którzy jeszcze się nie narodzili. (97, 
45 -46) 
 

Wiedza i nadzieja z nowego słowa 
14 Jestem słowem miłości, które przynosi 
pocieszenie temu, kto cierpi, tym, którzy 
cierpią, tym, którzy płaczą, tym, którzy grzeszą 
i tym, którzy Mnie szukają Słowo moje jest 
rzeką życia w tych sercach, w których gaszą 
pragnienie i zmywają swoje nieczystości; Ja 
jestem Słowem miłości, które przynosi 
pocieszenie tym, którzy cierpią, tym, którzy 
mają kłopoty, tym, którzy płaczą, tym, którzy 
grzeszą i tym, którzy mnie szukają. Jest to 
również droga, która prowadzi do wiecznego 
domu odpoczynku i pokoju. 
15 Jak możesz myśleć, że walka o życie - jego 
ofiary, utrapienia i próby - zakończy się 
śmiercią, bez znalezienia sprawiedliwej 
nagrody w wieczności? Dlatego moje prawo i 
nauczanie, z ich objawieniami i obietnicami w 
waszych sercach, są zachętą, pieszczotą i 
balsamem dnia pracy. Tylko wtedy, gdy 
odwrócisz się od moich nauk, czujesz się 
głodny i słaby. (229, 3 - 4) 
16 W Mojej Boskiej Miłości do ludzkich 
stworzeń pozwalam im badać Moje dzieła i 
używać wszystkich stworzonych rzeczy, aby 
nigdy nie mieli powodu twierdzić, że Bóg jest 
niesprawiedliwy, ponieważ ukrywa swoją 
mądrość przed swoimi dziećmi. 
17 Uformowałem cię i dałem ci dar wolności 
woli oraz szanowałem ją, mimo że człowiek 
nadużył tej wolności, a tym samym naruszył 
mnie i sprofanował moje prawo. 
18 Ale dziś sprawiam, że czuje pieszczotę 
mojego przebaczenia i oświecam jego umysł 
światłem mojej mądrości, aby jedno z moich 
dzieci po drugim mogło powrócić na drogę 
prawdy. 
19 Duch prawdy, który jest moim światłem, 
świeci w duchu, ponieważ żyjesz w czasach, 
które zostały ogłoszone, w których każda 
tajemnica zostanie wam wyjaśniona, tak 
abyście mogli zrozumieć, co nie zostało 
właściwie zinterpretowane do tej pory. (104, 9 
- 10) 
20 Zgłosiłem się do tego miejsca na ziemi i 
zostawię moje słowo jako dar dla wszystkich 
ludzi. Ten dar wyeliminuje duchowe ubóstwo 
ludzkości. (95, 58) 
21 Dam wszystkim prawdziwy sposób 
oddawania czci Bogu, a także właściwy sposób 
życia zgodnie z Boskim prawem, którego 
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wypełnienie jest jedyną rzeczą, jaką Pan da 
każdemu z was. 
22 W końcu będziecie znać treść lub znaczenie 
mojego słowa, o wy ludzie. Wtedy odkryjecie, 
że moja nauka jest nie tylko Boskim Głosem 
przemawiającym do ludzi, lecz również 
wyrazem wszystkich duchów. 
23 Moje słowo jest głosem, który daje otuchę, 
jest wołaniem o wolność, jest kotwicą 
ratunkową. (281, 13 - 15) 
 
Moc Słowa Bożego 
24 Moja nauka rozwija człowieka we 
wszystkich aspektach jego istoty: uczula i 
uszlachetnia serce, budzi i pogłębia umysł, 
doskonali i podnosi na duchu. 
Terminy "serce" i "umysł" zostały użyte w 
inny niż obwieszczenia Chrystusa 
Znaczenie: "Serce" (span. "corazon") 
symbolizuje ziemsko-ludzkie, również cielesne 
życie duszy, którym zajmuje się psychologia, 
natomiast "duch" (tu "espiritu") oznacza 
wyższy, wieczny aspekt bytu, który pozwala się 
prowadzić wewnętrznej iskrze Boga, sumieniu, 
poprzez swój "głos". 
25 Uczyń z mojego nauczania gruntowne 
studium, które pozwoli ci zrozumieć właściwy 
sposób wykonywania moich poleceń, tak aby 
twój rozwój był harmonijny; abyś nie tylko 
rozwijał umysł bez dążenia do ideałów ducha, 
do których masz zachęcać. 
26 Wszystkie wydziały twojej istoty mogą 
znaleźć w moich słowach świetlistą drogę, na 
której mogą wzrastać i doskonalić się do 
nieskończoności. (176, 25 - 27) 
27 Moja nauka jest duchowa z natury, jest 
światłem i jest mocą, która spada i wchodzi do 
waszych umysłów, aby uczynić ich triumf w 
walce ze złem. Moje słowo to nie tylko 
pochlebstwo dla uszu, to światło ducha. 
28 Czy usłyszysz mnie z Duchem Świętym, 
abyś był karmiony i wykorzystywał znaczenie 
tej nauki? następnie oczyścić swoje serce, 
oczyścić swój umysł i pozwolić, aby sumienie 
cię poprowadziło. Wtedy doświadczysz, jak 
transformacja zaczyna działać w twoim byciu - 
nie tylko duchowo, ale również moralnie i 
fizycznie. Podniesienie, które umysł stopniowo 
osiąga poprzez wiedzę - czystość, którą 
stopniowo osiąga - będzie odzwierciedlone w 
uczuciach serca i w zdrowiu ciała. 

29 Namiętności będą coraz słabsze, wady 
będą stopniowo zanikać, fanatyzm i niewiedza 
będą coraz bardziej ustępować miejsca 
prawdziwej wierze i głębokiej wiedzy w moim 
prawie (284, 21 - 23) 
Nauka ta, która jest znana tylko nielicznym i 
nie jest brana pod uwagę przez ludzkość, 
wkrótce przyjdzie do wszystkich tych, którzy 
cierpią jako uzdrawiający balsam, aby dać 
pocieszenie, rozpalić wiarę, rozwiać ciemność i 
wzbudzić nadzieję. Wznosi cię ponad grzech, 
nieszczęście, ból i śmierć. 
31 Nie może być inaczej, ponieważ to ja, Boski 
Lekarz, obiecany Pocieszyciel, ujawniłem wam 
to. (295, 30 - 31) 
32 Gdy przejdziecie przez duchowość, a 
następnie spotkacie ludzi, którzy cierpią i są 
zdesperowani, ponieważ nie mogą posiadać 
tego, czego pragną na świecie, zobaczycie ich 
materializm kontrastujący z wywyższeniem 
moich uczniów, których zadowolenie będzie 
wielkie, ponieważ ich aspiracje i pragnienia 
będą szlachetne, oparte na mocnym 
przekonaniu, że w tym życiu wszystko jest 
przejściowe. 
33 Uczniowie moi będą przemawiać do świata 
poprzez przykłady duchowości - poprzez życie, 
które walczy o zbliżenie Ducha do Bóstwa, 
zamiast przykuwać go do fałszywych skarbów 
świata. 
34 Wiem, że w nadchodzących czasach 
materialiści będą oburzeni, gdy poznają tę 
naukę, ale ich sumienie powie im, że moje 
słowo mówi tylko prawdę. (275, 5 - 7) 
35 W wielkim dziele dnia, które czeka na was, 
będę waszą pomocą. Moja Nauka spowoduje 
wielkie wstrząsy na świecie. Nastąpią wielkie 
zmiany w zwyczajach i pomysłach, a nawet w 
przyrodzie nastąpią transformacje. Wszystko 
to będzie oznaczać początek nowego wieku 
dla ludzkości, a istoty duchowe, które wkrótce 
poślę na ziemię, będą mówić o wszystkich tych 
proroctwach, aby przyczynić się do 
przywrócenia i rozwoju tego świata w górę. 
Wyjaśnią moje słowo i zinterpretują 
wydarzenia. (216, 27) 
36 Czas zmartwychwstania jest tym "trzecim 
wiekiem". Istoty duchowe przypominały 
zmarłych, a ciała przypominały ich jaskinie 
pogrzebowe. Lecz przyszedł do nich Mistrz, 
którego słowo życia powiedziało im: "Wyjdźcie 
i powstańcie do światła, do wolności! 



33 
 

37 Który z nich rzuci oczy na 
Jeśli otworzy swoje życie, swoje dzieła i swoje 
uczucia na prawdę i wtedy będzie mógł 
podnieść swoje życie, swoje dzieła i swoje 
uczucia w miłości do bliźnich, to świat ten nie 
będzie już miejscem wygnania ani doliną łez i 
zadośćuczynienia, ponieważ będzie czuł coraz 
więcej błogości prawdziwego pokoju, który 
daje spokój ducha. 
38 Ten stan uniesienia w tym życiu będzie 
odbiciem doskonałego pokoju i światła, 
którym duch będzie się cieszył w lepszych 
światach, gdzie ja sam ją przyjmę, aby dać jej 
dom godny jej zasług (286, 13) 
 
Reakcje teologów i materialistów. 
39 Nie przejmujcie się, gdy wam powiedziano, 
że ten, kto przemawiał do was w tym czasie, 
był kusicielem, i że jest przepowiedziane, że 
on też będzie czynił cuda, przez które on sam 
uczyniłby wybranych kłopotliwym i 
zdezorientowanym. Zaprawdę, powiadam 
wam, wielu z tych, którzy tak osądzają moje 
objawienie, znajdzie się wśród tych, którzy 
rzeczywiście służą złu i ciemności, chociaż ich 
usta starają się zapewnić, że zawsze będą 
szerzyć prawdę. 
40 Nie zapominajcie, że drzewo jest 
rozpoznawane po owocach, a ja wam mówię 
Owocem jest to Słowo, które stało się 
słyszalne dzięki intelektowi tych głosicieli - 
mężczyzn i kobiet o prostych sercach. Po 
owocach i po duchowym postępie tych, którzy 
się nim cieszyli, ludzkość rozpozna drzewo, 
którym jestem. 
41 Trinitarno-maryjna praca duchowa zacznie 
się rozprzestrzeniać, wywołując prawdziwy 
niepokój wśród wielu, którzy, przekonani, że 
studiowali i rozumieli nauczanie, które kiedyś 
otrzymali od Ojca, stali się daremni w 
poznawaniu swoich filozofii i nauk, nie zdając 
sobie sprawy z rozwoju duchowego, jaki 
ludzkość osiągnęła. 
42 Kiedy obudzą się ze swojej bezwładności 
umysłu, zauważą sposób, w jaki umysły ludzi 
myślą i czują się dzisiaj, będą rzucać zaklęcia 
przeciwko temu, co będą nazywać "nowymi 
ideami", i będą szerzyć, że ruch ten został 
spowodowany przez Antychrysta. 
43 Wtedy oni wezmą swoją ucieczkę w Piśmie 
Świętym, w proroctwach i w Moim Słowie, 
które dałem wam w "Drugim Wieku", aby 

spróbować walczyć z moim nowym 
objawieniem, z moimi nowymi naukami i ze 
wszystkim, co wam obiecałem i co dzisiaj 
spełniam. 
44 Słowo moje dotrze na usta moich uczniów i 
przez pisma święte nawet do tych, którzy nie 
akceptują niczego, co nie jest materialne lub 
co jest poza ich wiedzą i pojęciami, które 
kiedyś przyjęli, i będą mnie nazywać 
fałszywym Bogiem, ponieważ przyniosłem 
wam to słowo. 
45 Lecz gdy to usłyszycie, wasza wiara nie 
zostanie zniszczona - chociaż wasze serce 
czuje się zranione - ponieważ będziecie 
pamiętać wewnętrznym ruchem, że wasz 
Mistrz już wam to ogłosił i zachęcał was 
słowem, abyście wytrzymali te próby. 
46 Ale mówię wam, że choć na swój sposób 
spotkacie się z oszustwem, hipokryzją, 
przesądami, fanatyzmem religijnym i 
bałwochwalstwem, nie wolno wam nikogo 
sądzić za jego przewinienia. Nauczcie ich moim 
słowem i zostawcie sprawę Mnie, który jest 
jedynym, który może was sądzić i który wie, 
kto jest fałszywym Bogiem, fałszywym 
Chrystusem, złym apostołem, obłudnym 
faryzeuszem. (27, 32 - 35) 
47 Nadejdzie wojna idei, wyznań, religii, 
doktryn, filozofii, teorii i nauk, a moje imię i 
moje nauczanie będzie na wszystkich ustach. 
Mój powrót zostanie omówiony i odrzucony, a 
następnie wielcy wierzący powstaną i będą 
głosić, że Chrystus był znowu wśród ludzi. W 
tym czasie będę zachęcać te serca od 
nieskończoności i czynić cuda na ich drogach, 
aby wzmocnić ich wiarę. (146, 8) 
 
Efekt nauki duchowej 
48 Moje światło, w jego rozprzestrzenianiu się 
po całym świecie, sprawiło, że moja prawda 
jest poszukiwana w każdej nauce. To jest 
przyczyna zachowania się ludzi w ich różnych 
przekonaniach. 
49 Jest to spełnienie tego, co zostało 
przepowiedziane. Który z nich reprezentuje 
prawdę? Kto ukrywa głodnego wilka w owczej 
skórze? Kto zapewnia czystą szatę swojej 
absolutnej wewnętrznej czystości? 
50 Musicie zastosować spirytualizm, aby 
odkryć moją prawdę, ponieważ ludzkość 
została podzielona na tyle wyznań i 
światopoglądów, ile rozwinęła się ludzka myśl. 
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51 Tak więc powstało coraz więcej sekt i 
wyznań, i będzie wam bardzo trudno ocenić 
prawdę zawartą w każdej z nich. 
52 Moja nauka oświeca myśli 
i idei mężczyzn, i stopniowo wszyscy będą 
chwytać się podstaw, aby doskonalić swoje 
dzieła i prowadzić je na bardziej doskonałą i 
wyższą ścieżkę. 
53 Nadejdzie czas, gdy każda sekta i kościół 
będą poszukiwać tego, co należy do mojej 
pracy. Ale aby odnaleźć ten skarb, konieczne 
będzie, aby podnieść na duchu i słuchać głosu 
sumienia. (363, 4 - 8 ; 29) 
54 Na tej ziemi istnieje wiele wspólnot 
religijnych, ale żadna z nich nie zjednoczy ludzi 
ani nie sprawi, że będą się kochać. To będzie 
moja duchowa nauka, która wykonuje tę 
pracę. Na próżno świat będzie przeciwstawiał 
się postępowi tego światła. 
55 Gdy prześladowania moich uczniów będą 
najcięższe, zostaną uwolnione siły natury; ale 
uspokoi ich modlitwa tych moich robotników, 
aby świat mógł doświadczyć dowodu 
autorytetu, który im dałem. (243,30) 
56 Świat będzie poruszony, gdy moje słowo 
zostanie usłyszane w narodach, bo duch ludzi, 
przygotowany do tego objawienia, będzie 
poruszony przez radość i jednocześnie przez 
strach. Następnie niech ten, kto chce poznać 
prawdę, uwolni się z niewoli swoich 
materialistycznych wyobrażeń i niech się 
odświeży na świetlistych horyzontach, które są 
przedstawione jego spojrzeniu. Ale ten, kto 
pozostaje w swojej mentalnej ciemności i w 
walce z tym światłem, nadal ma na to 
swobodę. 
57 Zmiana serca na duchowość przyniesie 
przyjaźń i braterstwo między narodami. Ale 
trzeba się przygotować, bo konflikt będzie 
wielki. Kiedy ludzie powstają przeciwko sobie 
na wojnach, to nie dlatego, że jest to moja 
wola, ale dlatego, że nie zrozumieli prawa 
Bożego. (249, 47 - 48) 
58 Nadszedł czas sądu wszechogarniającego, a 
wszystkie dzieła i wszystkie wspólnoty religijne 
będą oceniane przeze mnie. Wołanie biada 
wymknie się duchowi ludzkiemu, ponieważ 
wszystko, co złe, zostanie ujawnione; świecić 
będzie tylko prawda. Nastąpi przebudzenie w 
ludzkości i wtedy ludzie powiedzą do mnie: 
"Ojcze, daj nam swoją pomoc, daj nam 
prawdziwe światło, które nas prowadzi. A to 

światło i ta pomoc będzie nauką Ducha 
Świętego, to będzie nauka, którą wam dałem i 
która również należy do nich wszystkich, 
ponieważ jestem Ojcem wszystkich. (347, 27) 
 
Znaczenie nowego słowa objawienia 
59 Najwyraźniej to objawienie nie wydaje się 
zawierać nic wielkiego, ale zobaczycie w 
przyszłości, jakie znaczenie będzie miało ono 
dla ludzkości. 
60 Wśród tych ludzi są uczniowie wszelkiego 
rodzaju; niektórzy podejrzewają wielkość tego 
dzieła i już odczuwają szok, jaki spowoduje 
jego pojawienie się na świecie; inni zadowalają 
się wierzyć, że jest to dobra droga, a są też 
tacy, którzy nie mogą odkryć wielkości tej 
nauki i wątpią w jej zwycięstwo i wejście do 
serc ludzkich. Mówię wam, jest to klejnot, 
który wam powierzyłem, którego Boskie 
Promienie Światła nie chcieliście uznać, 
ponieważ nie zrozumieliście mojej nauki. 
Powiedziałem wam, że to w ciemności światło 
świeci najjaśniej i podobnie w tym czasie 
materializmu i grzechu zobaczycie prawdę, 
którą wam przyniosłem, świecącą w pełnym 
blasku. 
61 Nie zapominaj, że nawet w jego czasach 
były wątpliwości co do słowa Chrystusa, bo 
ludzie sądzili Jezusa po jego pochodzeniu i 
jego ubraniu, a gdy dowiedzieli się, że był 
synem cieśli z Nazaretu i biednej kobiety - 
który później miał wyruszyć w towarzystwie 
biednych rybaków galijskich aby głosić 
doktrynę, która wydawała im się dziwna - nie 
mogli uwierzyć, że ten wędrowny kaznodzieja, 
który chodził od wioski do wioski i oferował 
skąpe szaty, był królem, którego Pan obiecał 
ludowi Izraela. 
62 Daję wam te wskazówki, ponieważ ludzie 
szukają zewnętrznego blasku, który oślepia 
zmysły, aby móc wierzyć w wielkość tego, co 
ma być widziane i odczuwane tylko z duchem. 
63 Musiałem przelać swoją krew, oddać życie i 
zmartwychwstać, aby otworzyć oczy 
mężczyznom. Który kielich ma teraz pić mój 
Duch, abyś mógł we Mnie uwierzyć? 
człowieczeństwo: czego bym nie zrobił, żeby 
zobaczyć cię uratowanego? (89, 68-69 & 71-
73) 
64 Każdy, kto twierdziłby, że moje nauczanie 
stanowi zagrożenie dla materialnego postępu 
ludzkości, popełnia poważny błąd. Ja, Mistrz 
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wszystkich Mistrzów, wskazuję ludzkości 
drogę do jej rozwoju w górę i do prawdziwego 
postępu. Moje słowo mówi nie tylko do ducha, 
ale także do umysłu, do rozumu, a nawet do 
zmysłów. Moje nauczanie nie tylko inspiruje i 
uczy was duchowego życia, lecz także rzuca 
światło na każdą naukę i na wszystkie 
sposoby. Ponieważ moje nauczanie nie 
ogranicza się do sprowadzenia wszystkich istot 
duchowych na drogę do domu, która jest poza 
tym istnieniem, dociera ono również do serca 
człowieka i inspiruje go do prowadzenia 
przyjemnego, ludzkiego i pożytecznego życia 
na tej planecie. (173, 44) 
65 "Trzeci wiek", w którym teraz żyjesz, to czas 
odkrywania wielkich tajemnic. Stypendyści i 
teologowie będą musieli skorygować swoją 
wiedzę w świetle prawdy, którą wam obecnie 
ujawniam. 
66 To jest czas, kiedy ludzie otworzą oczy na 
światło Mojej Mądrości - światło, które 
przekształciłem w naukę, abyście przez nie 
mogli duchowo wznieść się do prawdziwego 
życia. (290,51 - 52) 
67 Ludzie będą próbować zaprzeczyć prawdzie 
mojego objawienia, ale fakty, dowody, 
wydarzenia będą mówić i świadczyć o tej 
prawdzie, która wyjdzie z ust mojego ludu jako 
wielkie poselstwo "trzeciego wieku". A także 
poprzez pisma święte moje nauki 
rozpowszechnią się na świecie, ponieważ jest 
to dozwolony środek, który inspirowałem od 
najwcześniejszych czasów, mój posłannik. 
Chcę tylko, abyście czuwali nad moją prawdą i 
przekazywali ją sercom w najczystszy i 
najprostszy sposób. (258, 6) 
68 Za tamtym "drugim razem" moje przyjście 
jako człowieka uwierzyło tylko kilka serc. 
Niemniej jednak, ludzkość określiła później 
narodziny Odkupiciela jako początek nowej 
epoki. Podobnie, w tym czasie początek 
mojego ogłoszenia wam, czyli moje przyjście 
jako Ducha Świętego, zostanie ustalony jutro 
jako początek innego wieku. 
69 Słuchajcie tego, co wam mówi Chrystus, 
wcielenie Boskiej Miłości: pokój dla ludzi 
dobrej woli, dla tych, którzy miłują prawdę i 
sieją ziarno miłości (258,41 - 43). 
 

Rozdział 8 - Nowe Kościoły 
Chrystusa, Uczniowie, Apostołowie 
i Posłańcy Boga  
 
Światło i cień w kościołach objawienia 
1 Gdybym dał moje Słowo we wszystkich 
narodach, większość odrzuciłaby je, ponieważ 
próżność, materializm i nieprawdziwa wielkość 
człowieka nie zaakceptowałaby żadnej nauki, 
która mówi o duchowości, pokorze i 
braterstwie. Świat nie jest jeszcze 
przygotowany do zrozumienia miłości, dlatego 
też nie wszyscy byliby otwarci na moją 
obecność w tej formie. 
2 Tak jak Chrystus w owym czasie wybrał 
jaskinię skalną, aby narodzić się jako człowiek, 
tak dziś odkryłem ten zakątek ziemi, który był 
gotów Mnie usłyszeć i który przypomina grotę 
i żłób, który witał Syna Bożego, który 
błogosławił noc; odkryłem ten zakątek ziemi, 
który był gotów Mnie usłyszeć i który 
przypomina grotę i żłób, który witał Syna 
Bożego (124, 13 - 14) 
3 Przykład tego prostego ludu, który idzie 
swoją drogą bez duchownych, aby ich 
prowadzić, i który oferuje mi cześć bez 
ceremonii i symboli, powinien być wezwaniem 
do obudzenia tych, którzy jeszcze śpią w 
swojej wielowiekowej nocy, i powinien być 
zachętą do odnowienia i oczyszczenia wielu 
moich dzieci (94, 39) 
4 W cieniu mojej nauki nie będzie żadnych 
tronów, z których uwielbiani mężczyźni mogą 
rządzić duchami swoich bliźnich. Nikt nie 
będzie ukoronowany ani przykryty purpurową 
szatą, starając się zająć miejsce Pana, ani nie 
pojawią się spowiednicy, którzy sądzą, 
przebaczają, potępiają lub osądzają czyny 
ludzkie. Tylko ja jestem w stanie ocenić ducha 
ze sprawiedliwego i doskonałego miejsca 
osądu. 
5 Mogę wysyłać ludzi, aby naprawiać, uczyć i 
prowadzić, ale nie wyślę nikogo, aby sądzić i 
karać. Wysłałem ludzi, którzy byli pasterzami 
ludzi, ale nie panami ani ojcami. Jedyny ojciec 
w duchu to ja. (243, 13 - 14) 
6 W tym czasie stworzę naród, który 
naprawdę będzie przestrzegał mojego prawa, 
który będzie kochał prawdę i miłował swego 
bliźniego w działaniu. Ci ludzie będą jak lustro, 
w którym inni będą mogli zobaczyć odbite 
błędy, które popełnili. Nie będą oni niczyimi 
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sędziami, ale ich cnoty, dzieła i duchowe 
obowiązki dotkną ducha wszystkich tych, 
którzy przechodzą przez ich drogę i pokażą 
wszystkie swoje wady, które naruszają moje 
prawo. 
7 Gdy ten lud jest silny i liczny, będzie 
przyciągać uwagę swoich sąsiadów, ponieważ 
czystość jego dzieł i szczerość jego kultu 
Bożego sprawi, że ludzie będą się zastanawiać 
Wtedy ludzie zadadzą sobie pytanie: "Kim są 
ci, którzy nie mając świątyni, umieją się tak 
modlić? Kto nauczył te tłumy do oddawania 
czci swojemu Bogu w modlitwie bez poczucia 
potrzeby budowania ołtarzy dla ich kultu? 
Skąd się wzięli ci wędrowni kaznodzieje i 
misjonarze, którzy jak ptaki nie sieją, nie żną 
ani nie wiją, a mimo to nadal istnieją? 
8 Wtedy powiem im: ten biedny i pokorny lud, 
który jednak gorliwie żyje według Mojego 
Prawa i jest silny przeciwko namiętnościom 
świata, nie został wychowany przez żadnego 
człowieka. Te tłumy, które czerpią radość z 
czynienia dobra, które są oświecone przez 
natchnienie i które niosą do serc przesłanie 
pokoju i kroplę uzdrawiającego balsamu, nie 
zostały poinstruowane przez nauczycieli lub 
duchownych jakiejkolwiek kultowej wspólnoty 
na ziemi. Bo naprawdę, mówię wam, w tym 
czasie nie ma na waszym świecie ani jednej 
osoby, która mogłaby nauczać o kulcie Boga w 
prawdziwej duchowości. To nie w splendorze 
obrzędów czy ceremonii, ani w bogactwie czy 
władzy ziemskiej, w której prawda ma swoje 
korzenie, która będąc pokorną, szuka 
czystego, szlachetnego, szczerego, 
kochającego prawdę serca jako świątyni. Gdzie 
są te serca? (154, 12 – 14) 
9 Wezwałem wiele moich dzieci, aby dały im 
różne zadania, różne zadania w ramach tej 
pracy, i dałem je wam w zależności od 
waszych postępów i waszych talentów. Ze 
wszystkich razem stworzyłem swój lud, moje 
nowe ciało apostoła. 
10 Niektórym powierzyłem urząd przywódcy, 
a aby ich zadanie nie było trudne i uciążliwe, 
podzieliłem ludzi na kościoły. 
11 Innym powierzyłem dar głosiciela, aby 
mogli przekazać moje natchnienie, zamienione 
w ludzkie słowo, tym tłumom, które spotykają 
się, aby przyjąć ten cud. 

12 Niektórym dałem przywilej jasnowidzenia, 
aby uczynić ich prorokami i ogłosić za ich 
pośrednictwem, co ma nadejść. 
13 Zadanie "filarów" zostało powierzone tym, 
którzy mają wspierać ludzi w ich pielgrzymce i 
być pomocą dla przywódców kościelnych, 
pomagając nieść ciężar krzyża z tłumami 
słuchaczy. 
14 Inni zostali obdarowani darem mediacji, a 
ci zostali wytrenowani jako narzędzia świata 
duchowego do przekazywania jego przesłań, 
wyjaśniania mojej pracy, a także jako 
posiadacze balsamu leczniczego, pociechy dla 
chorych, aby poprzez swoje uzdrawiające 
promieniowanie duchowe mogli wspólnie 
okazywać miłosierdzie potrzebującym. 
15 "Złote pióro" nazwałem tym, który pisze w 
książce, że zostawię wam moje objawienia, 
nauki i proroctwa z tamtych czasów 
16 Dałem urząd "kamienia węgielnego" tym, 
którzy mają być przykładem stanowczości, 
stabilności i siły wśród ludzi. Ich słowo, rady i 
przykład wśród ludzi będą niezmienne jak 
skała. 
17 Ale teraz, gdy ten okres mojego ogłoszenia 
dobiega końca, zwracam się do wszystkich 
urzędów i do wszystkich tych, którzy zostali 
wybrani do otrzymania tak wielkich zadań, 
wystosowuję wezwanie, aby dogłębnie 
przestudiowali i zobaczyli rezultaty swoich 
prac. W tej godzinie refleksji stoję przy 
wszystkich. (335, 27 – 28) 
18 Jak za każdym razem, było wielu 
powołanych i niewielu wybranych, bo ja 
wspominam tylko tych, którzy są gotowi na 
czas, aby wypełnić swoje zadanie; a reszcie 
daję światło, aby wiedzieli, jak czekać na czas, 
kiedy i oni zostaną wybrani. 
19 Iluż to ludzi, którzy zostali powołani, nie 
mając czasu na wybranie ich do misji, zajęło 
miejsce wśród moich uczniów i robotników, 
bez ich ducha niezbędnego rozwoju, by 
dźwigać brzemię tego krzyża, bez ich umysłu i 
światła niezbędnego do przyjęcia mego 
natchnienia! To, co wielu z nich zrobiło po 
tym, jak znaleźli się wśród wybranych: 
zbezcześcić, zatruć atmosferę, zarazić innych 
swoimi złymi skłonnościami, kłamać, zasiać 
niezgodę, rozmnażać się z moim imieniem i 
duchowymi darami, które złożyłem w swoich 
uczniach. 
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20 Niech nikt nie próbuje odkryć, które są, bo 
ty nie jesteś w stanie. tylko mój przenikliwy 
osąd nie traci z ich oczu i pozwalam, aby moje 
słowo weszło do ich sumienia, mówiąc im: 
czuwajcie i módlcie się, abyście mogli 
odpokutować w czasie waszych przewinień, bo 
jeśli to zrobicie, obiecuję wam, że duchowo 
usiądę was przy moim stole szybko i obchodzę 
święto pojednania i przebaczenia; nie pozwolę 
wam odejść, nie mówiąc, że nie pozwolę wam 
odejść, nie mówiąc, że nie pozwolę wam 
odejść. (306, 53 - 55) 
21 To być the prawda: nie wszystkie kochać 
jeden jeden w mój praca, nawet jeśli być z 
ono, nor wszystkie rozumieć ono. dlatego 
mogę wam powiedzieć, że jedni należą do 
mojej pracy, a inni robią swoje. 
22 Ci, którzy idą za Mną z miłości, kochają 
moje słowo, ponieważ wiedzą, że koryguje je 
bez krzywdy, i pokazuje im swoje wady bez 
narażania ich. Powoduje to, że wytrwale dążą 
do doskonałości swoich działań. 
23 Ci, którzy zamiast dążyć do tej 
doskonałości, szukają tylko pochwały, 
wyższości, pochlebstwa lub ich utrzymania, 
zamiast dążyć do doskonałości ducha, nie 
znoszą mojego słowa, kiedy to wyjaśnia im ich 
wady. Następnie muszą stworzyć dzieło inne 
niż moje, w którym będą mogli swobodnie 
wykonywać swoją wolę. Nie zrozumieli 
jeszcze, że jedyne, co słuchacze muszą zrobić 
w czasie moich demonstracji, to słuchać mnie 
z największą egzaltacją, aby móc później 
zinterpretować moje przesłanie. (140, 72 -74) 
24 Powiedziałem, że nadejdzie czas 
zamieszania, nieposłuszeństwa, w którym 
"robotnik" powstanie i będzie twierdził, że 
moje objawienie się przez ludzki intelekt nie 
skończy się. Ale nadejdzie czas, gdy wypełni 
się moje słowo, nawet jeśli człowiek będzie 
chciał sprzeciwić się mojej woli. 
25 Ileż błędów popełniło wielu z tych, którym 
powierzyłem misję i łaskę na drodze! jak wiele 
nieporozumień, które widzę, rozprzestrzenia 
się wśród moich dzieci po roku 1950. 
26 Przez niezrozumienie i głupotę, człowiek 
wstrzymuje moją pomocną miłość i autorytet i 
łaskę, i odróżnia się od prawdziwej drogi 
prawa, harmonii i prawdy. 
27 Po raz kolejny Izrael będzie podzielony z 
plemienia na plemię i będzie chciał być 
podzielony, i będzie chciał położyć kres 

czystemu i prawemu prawu, które oddałem w 
ich ręce; po raz kolejny Izrael powróci do 
dawnych dróg i popadnie w bałwochwalstwo i 
fanatyzm. Zwróci się do sekt i popadnie w 
zamieszanie, w ciemność, i zachwyci się 
kojącymi i fałszywymi słowami, które człowiek 
jej zaoferuje. 
28 Gdy kościół i sekciarze zobaczą, że Izrael 
jest podzielony, że Izrael jest w zaprzeczeniu i 
słaby, będą szukać powodów, aby chwycić 
klejnot bezcennej wartości, wziąć Arkę 
Nowego Przymierza i powiedzieć jutro, że są 
oni prawdziwymi posłańcami Boga wśród 
ludzkości i przedstawicielami mojej Boskości. 
(363, 47 – 49,51 , 57) 
 
Przypomnienia skierowane do słuchaczy 
dotyczące pracy duchowej 
29 Chcę, abyście po zakończeniu mojej nauki 
mieli jasne wyobrażenie o tym, czym jest ta 
nauka, abyście mogli postępować zgodnie z 
nią we właściwy sposób; bo do dziś wśród 
tłumów, które usłyszały moje słowo, nie 
pojawili się jeszcze prawdziwi spirytualiści. Do 
tej pory nie był to spirytyzm, który 
praktykowałeś, ale tylko twoje wyobrażenie o 
tym, co jest moją pracą, która jest daleka od 
prawdziwej duchowości. 
30 Musicie być silni, aby przyznać sobie, że 
zbłądziliście; musicie być silni, aby poprawić 
swoje nawyki i z zapałem dążyć do tego, aby 
prawda i czystość tej nauki świeciła wśród was 
31 Nie bójcie się zmienić zewnętrzną część 
waszych form kultu i uwielbienia, o ile nie 
zniekształcacie istoty moich nauk. (252, 28 - 
30) 
32 Wykorzystaj czas, który ci pozostał, 
aby słuchać moich nauk, aby wypełniły cię one 
światłem i łaską, abyś mógł zrobić stanowczy 
krok w kierunku duchowości - krok, którego 
nie zrobiłeś, ponieważ kontynuowałeś kult 
pełen materializmu i błędów. 
33 Aż do dziś brakuje wam wiary, aby znieść 
wasze figury, obrzędy i symbole oraz szukać 
Mnie duchowo w nieskończoności. Brakowało 
wam odwagi, by być spirytualistami i 
wymyśliliście rodzaj iluzorycznej duchowości, 
za którą kryje się wasza materialistyczna 
postawa i wasze wady. 
34 Nie będę miał cię za hipokrytkę, ale szczerą 
i prawdziwą Dlatego mówię do was z 
największą jasnością, abyście mogli dokładnie 
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oczyścić swoje życie i pokazać światu prawdę 
tej pracy. Nazywacie siebie spirytualistami? 
Więc niech tak będzie. Nie mówcie o mojej 
nauce tak długo, jak będziecie robić coś 
zupełnie przeciwnego, ponieważ wtedy 
będziecie tylko mylili ludzi z waszymi dziełami. 
35 Posiadajcie przede wszystkim wiedzę o 
tym, czym jest moje dzieło - o tym, co oznacza 
moje prawo, jakie jest wasze zadanie i jak 
powinniście je wykonywać, abyście - jeśli nie 
macie przewodnika godnego kierowania 
waszymi krokami na swojej drodze - mogli 
kierować się sumieniem i wiedzą, którą 
zdobyliście w mojej nauce. W ten sposób nie 
będziesz mógł nikogo obwiniać za żaden błąd 
lub pomyłkę. (271, 27 - 30) 
36 Od początku mojego objawienia się przez 
ludzki umysł, moją wolą było, abyście wcielili 
w życie wasze dary duchowe i rozpoczęli 
waszą duchową misję, tak abyście, gdy 
nadejdzie dzień mojego odejścia, pokonali już 
część drogi i nie czuli się zbyt słabi, aby 
rozpocząć wypełnianie tak trudnej misji. 
37 Niektórzy zrozumieli, jak interpretować 
Boską Myśl i podjęli wysiłek, aby ją 
zrealizować. Ale są też tacy - i to w większości - 
którzy źle zrozumieli znaczenie tej pracy. 
38 To są te błędy, na które narzekam z tymi 
ludźmi tutaj, ponieważ nie chcę, aby ludzkość 
żartowała z tych, których uczono tak długo. 
(267, 65 - 67) 
39 Podczas gdy jedni interesowali się tylko 
znaczeniem mojego słowa i zawsze domagali 
się, aby postępować i rozwijać swoje umysły, 
inni mieli więcej przyjemności w zewnętrznym 
kulcie. Podobnie, podczas gdy ci pierwsi 
cieszyli się, gdy otrzymywali nauki o 
duchowości, inni byli zaniepokojeni, gdy 
wspominano o ich wadach. 
40 Tylko ja wiem, które z nich będą musiały mi 
odpowiedzieć z powodu tego wszystkiego, co 
powinni wiedzieć moi wyborcy, a które zostało 
wstrzymane.(270, 8 - 9) 
41 Pomyśl, a zobaczysz, że zgoda, której 
potrzebujesz, jest duchowa, a otrzymasz ją, 
jeśli wyjdziesz poza swoje pasje i swoją 
sprawiedliwość. 
42 Jak można zawrzeć pokój, gdy każdy z nich 
ogłasza swoje własne jako jedyne prawdziwe i 
jednocześnie walczy z innymi jako fałszywe? 

43 Fanatyzm jest ciemnością, jest ślepotą, jest 
ignorancją, a jego owoce nigdy nie mogą być 
pełne światła (289, 8 - 10) 
44 Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie 
zjednoczycie się tak, jak ja to uczynię, ludzkość 
rozproszy was i wypędzi z ich grona, gdy 
zobaczą, że wasze życie odbiega od tego, co 
głosicie. 
45 Co się stanie, gdy ludzie odkryją, że w 
każdym kościele jest inna forma kultu i inny 
sposób wykonywania mojej nauki? 
46 Powierzam wam ostatnie trzy lata mojej 
manifestacji, abyście mogli pracować na rzecz 
zjednoczenia tego ludu - stowarzyszenia, które 
obejmuje zarówno duchowe jak i zewnętrzne, 
aby wasza praca, wypełniona harmonią i 
jednomyślnością, mogła być największym 
dowodem, że jeden Mistrz nauczał was 
wszystkich, w różnych miejscach zgromadzeń i 
w różnych częściach kraju: BOŻE. (252, 69 - 71) 
 
Prawdziwe uczniostwo, nowi apostołowie 
47 Nie starajcie się ograniczać tego dzieła, 
które jest uniwersalne i nieskończone, ani 
wyznaczać granic waszego rozwoju 
duchowego, ponieważ im bardziej zagłębicie 
się w drogę dobrych uczynków i nauki, tym 
większe objawienia otrzymacie. Zobaczysz 
Boskie Dzieło wyłaniające się z najbardziej 
niepozornych, zobaczysz je przejawiające się 
we wszystkich stworzonych rzeczach, 
poczujesz jak tętni ono w twojej istocie. 
48 To jest prostota, z jaką uczę ucznia 
spirytystycznego, aby i on był prosty jak jego 
Mistrz Uczeń ma przekonać i nawrócić się 
prawdą swoich słów i mocą swoich dzieł, nie 
chcąc nikomu zaimponować tajemniczymi 
mocami ani niezwykłymi zdolnościami. 
49 Prawdziwy uczeń będzie wielki dzięki 
swojej prostocie. Zrozumie swego pana i 
jednocześnie zrozumie swoich bliźnich. (297, 
15 - 17) 
50 Uczniem Jezusa jest ten, kto zwycięża przez 
słowo, kto przekonuje i pociesza, kto podnosi 
się i daje życie, kto czyni zwycięzcą siebie i 
przeciwności losu. 
51 Apostoł Chrystusa nie może nosić egoizm w 
swoim sercu, myśląc tylko o własnych 
cierpieniach lub smutkach. On nie martwi się o 
swoje i myśli o innych, z absolutną pewnością, 
że nie zaniedbał niczego, ponieważ Ojciec 
natychmiast pomaga tym, którzy opuścili 
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swoje własne poświęcić się dziecku Pana w 
potrzebie duchowej pomocy. A ten, kto 
zapomniał przynieść uśmiech nadziei 
bliźniemu, pociechę za jego smutek, kroplę 
balsamu za jego ból, znajduje swój dom 
oświetlony światłem, które jest 
błogosławieństwem, radością i pokojem po 
powrocie. (293, 32 - 33) 
52 Przy Moim stole w tym czasie zarówno 
mężczyzna, jak i kobieta będą apostołami; przy 
tym stole postawię Twojego ducha. 
53 To były kobiety, które trzymały sztandar 
spirytystów w tym czasie, pozostawiając znak 
apostoła na drodze, który był gorliwy z 
prawem Pana. 
54 W moim nowym ciele apostolskim kobieta 
stanie obok mężczyzny i nie będzie miał 
pewnego wieku, by mi służyć: zrobi to 
zarówno dorosły, jak i dziecko lub stary 
człowiek, młoda dziewczyna i matka. Bo 
mówię ci jeszcze raz, że to twojego ducha 
szukam i że dawno już opuścił swoje 
dzieciństwo. (69, 16 & - 17o.) 
55 Jeśli w Drugim Wieku powiedziałem wam, 
że moje królestwo nie jest z tego świata, 
mówię wam dzisiaj, że waszego też tu nie ma, 
ponieważ ten świat, jak już wiecie, jest tylko 
przejściem dla człowieka. 
56 Uczę cię prawdziwego życia, które nigdy nie 
było oparte na materializmie. Dlatego też 
mocarze ziemi ponownie powstaną przeciwko 
mojej nauce. Przychodzę do was z moją 
odwieczną nauką, z moimi wiecznie 
aktualnymi instrukcjami, które składają się z 
miłości, mądrości i sprawiedliwości. Niemniej 
jednak, nie zostanie to natychmiast 
zrozumiane; ludzkość znów mnie potępi, znów 
mnie ukrzyżuje. Ale wiem, że moje nauczanie 
musi przejść przez to wszystko, aby zostać 
uznanym i kochanym. Wiem, że moi 
najzacieklejsi prześladowcy będą odtąd moimi 
najwierniejszymi i wyrzekającymi się 
siewcami, ponieważ dam im bardzo wielkie 
dowody mojej prawdy. 
57 Że Nikodem z "Drugiego Wieku", książę 
wśród kapłanów, którzy odwiedzili Jezusa, aby 
porozmawiać z nim o mądrych i głębokich 
doktryn, pojawi się ponownie w tym czasie, 
aby sumiennie studiować moją pracę i 
nawrócić się do niego. 
58 Że Saul, zwany Pawłem, który po 
prześladowaniu mnie z gwałtownym gniewem, 

stał się jednym z moich największych 
apostołów, pojawi się ponownie na mojej 
drodze, i wszędzie pojawią się moi nowi 
uczniowie, jedni gorliwie, inni zaprzeczając 
sobie. Obecna godzina ma wielkie znaczenie, 
czas, o którym wam mówię, zbliża się coraz 
bardziej. (173, 45 – 48) 
59 Ludzie potrzebują tych, którzy są w stanie 
wytrzymać próby, tych, którzy są zaznajomieni 
z wielkimi zmaganiami świata i Ducha. To oni 
mogą wskazać drogę i poprowadzić ludzkość, 
bo w ich sercu nie będzie pragnienie uciskania 
czy zdominowania kogokolwiek. Nie mogą dać 
schronienia egoizmowi, ponieważ w chwilach 
wywyższenia poczuli miłosierdzie Pana, który 
obdarza ich miłością, aby mogli to miłosierdzie 
przekazać swoim braciom. (54, 53) 
 
Posłańcy Boga na całym świecie i przez cały 
czas 
60 Ludziom ziemi nigdy nie brakowało światła 
ducha. Zaprawdę, mówię wam, nie tylko ten 
lud tutaj miał proroków i posłańców, ale do 
wszystkich wysłałem posłańców, aby ich 
obudzić 
61 Z powodu światła i prawdy ich nauk oraz 
podobieństwa do tego, co wam objawiłem, 
możecie ocenić ich słowa 
62 Niektórzy żyli przed przyjściem Mesjasza, 
inni pracowali po mojej istocie jako człowieka, 
ale wszyscy z nich przyniósł duchowe 
przesłanie do ludzi. 
63 Te nauki, podobnie jak moja, zostały 
zniekształcone, ponieważ jeśli ich znaczenie 
nie zostało zmienione, zostały okaleczone, lub 
były trzymane w tajemnicy przed tymi, którzy 
głodują prawdy. 
64 Istnieje jedna prawda i jedna moralność, 
która została objawiona ludziom przez 
posłańców, proroków i sług. Dlaczego więc 
narody mają różne wyobrażenia o prawdzie, 
moralności i życiu? 
65 Ta prawda, która przez cały czas była 
zafałszowana przez ludzkość, zostanie 
przywrócona, a jej światło będzie świecić z 
taką mocą, że będzie wyglądać dla ludzi jakby 
było czymś nowym, choć jest to takie samo 
światło, które zawsze oświetlało drogę 
rozwoju dzieci mojej boskości. 
66 Wielu z nich to ci, którzy zginęli, ponieważ 
mówili prawdę; wielu to także ci, którzy byli 
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poddawani torturom, ponieważ nie chcieli 
uciszyć głosu, który w nich mówił. 
67 Nie myślcie, że niebo wysłało tylko tych, 
którzy mówili do was o duchu, o miłości, o 
moralności - nie, wysłało także tych, którzy 
dali wam dobre owoce nauki, wiedzy, która 
przynosi światło do życia ludzi, która łagodzi 
ich ciężary i łagodzi ich kłopoty. Oni wszyscy 
byli moimi posłańcami. 
68 Są też inni, którzy nie przynosząc nauk o 
moralności duchowej i odkryć naukowych, 
przynoszą przesłanie, które uczy czuć i 
podziwiać piękno stworzenia. Są oni moimi 
ambasadorami, którzy mają za zadanie 
przynosić radość i balsam w sercach 
udręczonych. 
69 Oni wszyscy wypili gorzki kielich, kiedy 
uświadomili sobie niezrozumienie świata, 
który jest ślepy na prawdę, ludzkości bez 
poczucia piękna i dobra. A jednak - gdy 
powiedziałem wam, że w tej epoce wszystko 
zostanie przywrócone - gdy ogłosiłem wam, że 
wszystko wróci na właściwą drogę i wszystkie 
moje nauki zostaną przywrócone do 
pierwotnego znaczenia, możecie wierzyć, że 
zbliża się czas duchowej świetności dla tego 
świata, choć nie wolno wam zapominać, że 
zanim to nastąpi, wszystko zostanie osądzone i 
oczyszczone. (121, 9 - 16) 
70 Ilekroć objawienie Boże ma oświecić ludzi, 
posłałem do nich pionierów lub proroków, aby 
przygotowali ich do tego, by światło było przez 
nich rozpoznawane Ale nie wierzcie, że tylko 
ci, którzy przynoszą poselstwa dla Ducha, są 
moimi posłańcami. Nie, uczniu, każdy, kto 
sieje dobro wśród ludzi w jakiejkolwiek formie, 
jest moim posłańcem. 
71 Tych posłańców można spotkać na 
wszystkie sposoby w swoim życiu, zarówno we 
wspólnotach zakonnych, jak i w naukach 
ścisłych - wśród ludzi, którzy rządzą lub wśród 
tych, którzy dają dobre nauki. 
72 Mój dobry sługa nigdy nie zbacza z drogi, 
którą musi iść; wolałby raczej umrzeć po 
drodze niż ustąpić. Jego przykład jest ziarnem 
światła w życiu jego sąsiadów, a jego dzieła są 
przykładem dla innych. Ach, gdyby tylko 
ludzkość mogła zrozumieć przesłania, które 
przez nie wysyłam! Ale tak nie jest, ponieważ 
jest wiele osób, które mają delikatne misje na 
świecie, ale które odwracają wzrok od tych 

wielkich przykładów, aby podążać drogą, która 
jest dla nich bardziej przyjemna. (105, 13 – 15) 
73 Ale co uczyniliście tym ludziom, ludzkości, 
których posłałem do was, aby przypomnieć 
wam o mojej drodze, o drodze wiary, która 
jest drogą mądrości, miłości i pokoju? 
74 Nie chcieliście nic wiedzieć o ich zadaniach i 
walczyliście z nimi z obłudną wiarą, którą 
macie z powodu waszych teorii i wyznań. 
75 Wasze oczy nie widziałyby światła, które 
każdy z moich posłańców przyniósł do was 
jako przesłanie miłości, czy nazywacie ich 
prorokami, widzącymi, oświeconymi, 
lekarzami, filozofami, naukowcami, czy 
duszpasterzami. 
76 Ci ludzie mieli charyzmę, ale ty nie chciałeś 
widzieć ich światła. Poszli przed tobą, ale ty 
nie chciałeś podążać ich śladami. 
77 Zostawili ci przykład drogi życia pełnej 
poświęcenia, bólu i miłości, ale bałeś się za 
nimi podążać, ponieważ nie byłeś świadomy, 
że ból tych, którzy idą za Mną, jest radością 
dla Ducha, drogą pełną kwiatów i horyzontem 
pełnym obietnic. 
78 Oni nie przyszli, aby wdychać zapach 
kwiatów ziemi, ani być odurzeni ulotnymi 
przyjemnościami świata, ponieważ pragnienie 
ich ducha nie było już dla nieczystych, ale dla 
wysokich. 
79 Cierpieli, ale nie starali się pocieszyć, 
wiedząc, że przyszli, aby się pocieszyć. Nie 
spodziewali się niczego od świata, ponieważ 
po walce życiowej oczekiwali radości 
świadectwa zmartwychwstania istot 
duchowych do wiary i życia - wszystkich tych, 
którzy wyrzekli się prawdy. 
80 Kim są ci ludzie, o których ci mówię? 
Mówię wam, to są ci wszyscy, którzy przynieśli 
wam orędzia światła, miłości, nadziei, zdrowia, 
wiary, zbawienia; to są ci, którzy przynieśli 
wam orędzia światła, miłości, nadziei, zdrowia, 
wiary, zbawienia. Imię, które mieli, nie jest 
ważne, ani sposób życia, na którym je 
widzieliście, ani tytuł, jaki mieli na ziemi. (263, 
18- 24) 
81 Muszę wam jeszcze raz powiedzieć, że ten 
lud, który powstaje o moich zapowiedziach, 
nie jest ludem, który Ojciec w swojej miłości 
stawia ponad innymi ludami ziemi. Pan zwrócił 
na nich swoje spojrzenie tylko dlatego, że 
uformował je z istot duchowych, które zawsze 
były na świecie, gdy nadeszło nowe Boskie 
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objawienie. Oni są duchowymi dziećmi tego 
ludu Izraela, ludu proroków, posłańców, 
widzących i patriarchów. 
82 Którzy mogliby przyjąć mnie lepiej niż oni w 
tym czasie, rozumiejąc nową formę mojego 
objawienia i będąc świadkami wypełniania się 
moich obietnic? (159, 51 – 52) 
83 Zstąpiłem na łono ludu Izraela, którego 
większość jest w tym narodzie w domu. Reszta 
jest porozrzucana po wszystkich narodach, 
posłanych przeze mnie, i do nich uczyniłem 
siebie znanym duchowo. To są moi wybrańcy, 
którzy pozostali mi wierni. Ich serce nie 
zostało zainfekowane, a ich duch może 
otrzymać moje inspiracje. Dzięki ich 
pośrednictwu daję obecnie światu wielki skarb 
mądrości. (269,2 u.) 
Mówię o Meksyku. 
84 Ukochane dzieci, wy, którzy przybyliście w 
małych ilościach, zaprawdę powiadam wam: 
moje przenikliwe spojrzenie odkrywa wszędzie 
moich wybrańców, którzy czują w swoim 
duchu, że teraz jest czas mojej obecności. Nie 
usłyszeli mojego słowa tak jak wy; lecz w 
swoim duchu słyszą głos mówiący im, że znów 
jestem wśród ludzi, że przyszedłem duchowo 
"na obłoku". Jednym pozwolę patrzeć na mnie 
oczami ducha, innym poprzez przedstawienie, 
pozostałym sprawię, że moja miłość będzie 
mocno odczuwalna, aby mogli poczuć 
obecność mojego Ducha. (346, 13) 
85 Wkrótce intuicyjni, natchnieni, wrażliwi 
duchowo powstaną i dadzą w narodach 
świadectwo o tym, co widzą z duchem, co 
czują, co słyszą i przyjmują. Powtarzam wam, 
że lud mój nie ogranicza się tylko do tych, 
którzy mnie słyszeli przez tych nosicieli głosu, 
ale że posłałem moich sług do różnych miejsc 
na ziemi, aby przygotowali ścieżki i oczyścili 
pola, na które później mają przyjść siewcy. 
86 Wzmacniam ich i błogosławię, ponieważ ich 
codzienna praca jest bolesna, ich droga jest 
pełna kolców Kpiny, drwiny, oszczerstwa i 
perfidia podążają za nimi wszędzie. Ale oni - z 
przenikliwością i natchnieniem - wiedzą, że 
zostali przeze mnie posłani i są gotowi iść do 
końca drogi w wypełnianiu swojej misji. 
(284,50 - 51) 
87 Zapraszam cię do mojego królestwa. 
Wzywam wszystkie narody ziemi bez żadnej 
łaski, ale wiem, że nie wszyscy mnie 
wysłuchają 

88 Ludzkość zgasiła swoją lampę i chodzi w 
ciemności Ale tam, gdzie błąd staje się 
oczywisty, pojawi się oświecony jeden ze 
mnie, który rozprzestrzenia światło w swoim 
otoczeniu - duchowy stróż, który obserwuje i 
czeka na mój znak, aby pozwolić, aby alarm się 
obudził i wstrząsnął. 
89 Niech miłość tych posłańców będzie 
owocnym ziarnem w waszych sercach. Nie 
odrzucajcie ich, gdy pokazują się przed wami 
w zewnętrznej biedzie. Posłuchajcie ich, bo 
przychodzą w moim imieniu, by dać wam 
umiejętność, której obecnie nie znacie. Nauczą 
cię doskonałej modlitwy, uwolnią cię od 
więzów materializmu, z którymi jesteś 
związany, pomogą ci osiągnąć duchową 
wolność, która podnosi cię do mnie. (281,33) 
90 Jeśli ktoś powinien zgłosić się i twierdzić, że 
Chrystus stał się człowiekiem ponownie, nie 
wierzcie mu. bo kiedy ogłosiłem ci, że przyjdę 
ponownie, daję ci znać, że to będzie w duchu 
Jeśli ktoś ma wam powiedzieć: Jestem 
posłańcem Boga - nie ufajcie mu, bo 
prawdziwi posłannicy nie chwalą się i nie 
trąbią powierzonej im misji. Identyfikują się 
tylko po swoich pracach. To do ludzi należy 
stwierdzenie, czy ten jest posłańcem Pana. 
Pamiętasz, że mówiłem ci, że drzewo zostanie 
rozpoznane po owocach? 
91 Nie zabraniam ci smakować "owoców 
drzew", ale musisz być przygotowany, aby 
móc odróżnić dobry owoc od złego. 
92 Tych, którzy kochają prawdę, ustawię jako 
świeczniki, aby oświetlić drogę ich bliźnich 
(131, 5 - 7). 
93 Czasy, w których potrzebowałeś 
duchowego przewodnika w świecie, już minęły 
Od teraz każdy, kto podąża tą drogą, nie 
będzie miał innej drogi niż ta, którą wyznacza 
moje prawo, ani żadnego innego przewodnika 
niż ten, który wyznacza jego własne sumienie. 
94 Niemniej jednak, zawsze będą mężczyźni i 
kobiety o wielkiej światłości i duchowej mocy, 
którzy staną po stronie tłumów poprzez swój 
przykład i natchnienie 
95 Gdyby było inaczej, posłałbym już do was 
duchy jak Mojżesz lub jak Eliasz na ziemię, aby 
wam wskazać drogę i przypomnieć wam o 
Prawie przez cały czas. Oni również stoją przy 
tobie, chronią i towarzyszą ci, ale już nie w 
formie ludzkiej, ale od duchowej. 
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96 Kto je widzi?: Nikt. Gdy jednak wyposażycie 
się, poczujecie nad sobą obecność wielkich 
duchów, które zawsze były w kontakcie z 
ludzkością i miały w niej wielkie misje do 
wykonania. (255,40–41) 
 

II. Przegląd pierwszego i 
drugiego okresu 

objawienia  
 

Rozdział 9 - Opowieści i obrazy 
narodu izraelskiego  
 
Upadek człowieka 
1 Tradycja historyczna o pierwszych ludziach, 
którzy zamieszkiwali ziemię, była 
przekazywana z pokolenia na pokolenie, aż do 
momentu zapisania jej w księdze "Pierwszych 
Czasów". Jest to żywa przypowieść o tych 
pierwszych istotach ludzkich, które żyły na 
ziemi. Ich czystość i niewinność pozwala im 
poczuć pieszczotę Matki Natury. Między 
wszystkimi istotami istniała przyjazna relacja, 
a wśród wszystkich istot nieograniczone 
braterstwo. (105,42) 
2 W Boskiej przypowieści natchnąłem 
pierwszych ludzi, aby zdobyli pierwszą wiedzę 
o swoim przeznaczeniu, ale znaczenie moich 
objawień zostało źle zinterpretowane. 
3 Gdy powiedziano wam o drzewie życia, z 
którego człowiek jadł, o znajomości dobra i 
zła, to tylko po to, abyście zrozumieli, że 
człowiek - gdy miał wystarczającą wiedzę, aby 
odróżnić dobro od zła, i tak stał się 
odpowiedzialny za swoje czyny - od tego czasu 
zaczął zbierać owoce swoich uczynków. 
(150,42) 
4 Wiesz, że Bóg powiedział do ludzi: "Rośnij i 
rozmnażaj się i napełnij ziemię". To było 
pierwotne prawo, które zostało wam dane, o 
ludzie. Później Ojciec nie tylko zachęcał ludzi, 
aby się rozmnażali i aby rodzaj ludzki nadal 
wzrastał, ale aby ich uczucia stawały się coraz 
hojniejsze i aby ich duch rozwijał się i rozkwitał 
bez przeszkód. Ale jeśli celem pierwszego 
prawa było rozszerzenie rodzaju ludzkiego - 
jak można przypuszczać, że ten sam Ojciec 

ukarze cię za posłuszeństwo i wypełnienie 
przykazania Jego? Czy to możliwe, ludzie, że 
taka sprzeczność istnieje w waszym Bogu? 
5 Zobacz, jakie materialne interpretacje ludzie 
dali do przypowieści, w której była mowa tylko 
o przebudzeniu się Ducha w człowieku. 
Zrozumcie więc moje nauki i nie mówcie już, 
że spłacacie dług, który pierwsi mieszkańcy 
ziemi zaciągnęli przez swoje nieposłuszeństwo 
wobec Ojca. Miej wyższe pojęcie o Bożej 
Sprawiedliwości. (150,45-46) 
6 Teraz jest czas, kiedy można zrozumieć moje 
słowa: "Rośnij i rozmnażaj się", że to musi być 
zrobione również duchowo, i że trzeba 
wypełnić wszechświat swoimi dobrymi 
uczynkami i lekkimi myślami. Witam 
wszystkich, którzy chcą zbliżyć się do mnie - 
wszystkich, którzy dążą do doskonałości. (150, 
48-49) 
 
Wolność woli i grzech pierworodny 
7 Mówicie mi, że z powodu waszej wolności 
woli popadliście w błąd i kłamstwo Na to 
odpowiadam wam, że poprzez ten dar 
możecie wznieść się nieskończenie daleko 
poza punkt, od którego zaczęliście na początku 
swojego rozwoju. 
8 Poza wolnością woli, dałem światło moje 
każdemu duchowi w jego sumieniu, aby nikt 
nie zbłądził; lecz ci, którzy nie chcieli usłyszeć 
mego głosu lub wejść do swego wnętrza w 
pragnieniu duchowej światłości, wkrótce dali 
się uwieść niezliczonym pięknem ludzkiego 
życia, stracili poparcie mojego prawa dla 
swego ducha i musieli się potknąć i spaść. 
9 Pojedyncze wykroczenie miało wiele 
bolesnych konsekwencji, ponieważ 
niedoskonałość nie jest w harmonii z Boską 
Miłością. 
10 Do tych, którzy, oddani i pokutujący, 
natychmiast wrócił do Ojca, prosząc Go 
pokornie, aby oczyścić je i uwolnić ich od wad, 
które właśnie popełnili, Pan przyjął ich z 
nieskończoną miłością i miłosierdziem, 
pocieszał ich ducha, wysłał ich do nadrobienia 
ich wad i potwierdził je w ich pracy. 
11 Nie myślcie, że po pierwszym 
nieposłuszeństwie wszyscy wrócili pokornie i 
pokutnie. Nie, wielu z nich było pełnych dumy 
i urazy. inni, ze wstydu, znając swoją winę, 
chcieli usprawiedliwić swoje przewinienia 
przede Mną, a dalecy od oczyszczenia się 
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przez pokutę i upomnienie - które są 
dowodem pokory - postanowili stworzyć sobie 
życie na swój sposób, poza prawami, które 
nakazuje Moja Miłość 
12 Wtedy weszła w życie moja sprawiedliwość 
- ale nie po to, by ich ukarać, ale by uczynić ich 
lepszymi - nie po to, by ich zniszczyć, ale by 
zatrzymać ich na wieki, dając im pełną 
sposobność, by stali się doskonałymi. 
13 Jak wielu z tych pierwszych grzeszników 
jeszcze nie udało się uwolnić od ich plam, bo 
od jednego upadku do drugiego spadali coraz 
głębiej w otchłań, z której tylko wykonywanie 
mojego prawa będzie w stanie ich uratować! 
(20, 40-46) 
 
Powódź 
14 W początkach ludzkości niewinność i 
prostota panowały wśród ludzi, ale wraz ze 
wzrostem ich liczby, ze względu na ich rozwój i 
wolność woli, ich grzechy również stały się 
coraz liczniejsze i rozwijały się coraz szybciej - 
nie tyle ich cnoty, co łamanie mojego prawa. 
15 Następnie przygotowałem Noego, któremu 
ukazałem się od ducha do ducha, ponieważ 
jest to dialog, który otrzymałem z ludźmi od 
początku ludzkości. 
16 Powiedziałem Noego: "Oczyszczę ducha 
ludzi ze wszystkich ich grzechów; w tym celu 
zsyłam wielki potop. Zbuduj arkę i pozwól 
wejść do niej swoim dzieciom, ich żonom, 
dzieciom twoich dzieci i parze wszelkiego 
rodzaju zwierząt". 
17 Noe był posłuszny mojemu przykazaniu, a 
katastrofa nadeszła w wypełnieniu mego 
słowa. Złe ziarno zostało wykorzenione, a 
dobre ziarno zostało zachowane w moich 
spichlerzach, z których stworzyłem nową 
ludzkość, która niosła światło mojej 
sprawiedliwości i wiedziała, jak wypełniać 
moje prawo i żyć zgodnie z dobrą moralnością. 
18 Czy uważasz, że ci ludzie, którzy mieli 
śmierć tak pełną smutku, mieli fizyczną i 
duchową śmierć? Zaprawdę, mówię wam: nie, 
moje dzieci! ich duchy były zachowane przeze 
mnie i obudziły się przed sędzią własnego 
sumienia oraz były gotowe powrócić na drogę 
życia, aby dokonać na niej duchowego 
postępu (302, 14 - 16) 
 
Gotowość Abrahama do poświęceń 

19 Nie zawsze będzie konieczne, aby opróżnić 
kielich cierpienia do końca. Wystarczy mi 
bowiem, że zobaczę waszą wiarę, wasze 
posłuszeństwo, wasze postanowienie i wasz 
zamiar wykonania mojego rozkazu, że 
oszczędzę wam najtrudniejszego momentu 
waszej próby. 
20 Pamiętaj, że życie jego syna Izaaka było 
żądane od Abrahama, którego bardzo kochał i 
którego patriarcha, pokonując swój ból i 
miłość do syna, miał zamiar poświęcić w 
próbie posłuszeństwa, wiary, miłości i pokory, 
której jeszcze nie potrafisz zrozumieć. Ale nie 
wolno mu było dopełnić ofiary dla Syna, 
ponieważ już wcześniej udowodnił swoje 
posłuszeństwo Boskiej woli w głębi serca, a to 
było wystarczające. Jakże wielka była 
wewnętrzna radość Abrahama, gdy jego ręka 
została zatrzymana przez wyższą władzę i 
powstrzymała go przed złożeniem w ofierze 
Izaaka! Jak on pobłogosławił imię swego Pana i 
podziwiał jego mądrość! (308,11) 
21 W Abrahamie i jego synu Izaaku, dałem 
wam przypowieść o tym, co oznaczałaby 
ofiarna śmierć Zbawiciela, gdy testowałem 
miłość, jaką Abraham miał do Mnie, prosząc 
go, by poświęcił swego syna, swego 
ukochanego Izaaka. 
22 Jeśli spojrzysz na to we właściwy sposób, 
zobaczysz podobieństwo w tym akcie do tego, 
co będzie później ofiarą "Jednorodzonego 
Syna". Bóg dla zbawienia świata. 
To biblijne wyrażenie oznacza: Syn Boży 
zrodzony (lub wcielony) w świecie.  
23 Abraham był tutaj uosobieniem Boga, a 
Izaak obrazem Jezusa. W tym momencie 
patriarcha pomyślał, że Pan wymaga od niego 
życia Syna swego, aby krew niewinnych zmyła 
grzechy ludu i chociaż głęboko kochał Tego, 
który był ciałem z ciała swego, posłuszeństwo 
w Nim Bogu, jak również miłosierdzie i miłość 
do ludu swego, było dla niego poważniejsze 
niż życie umiłowanego Syna. 
24 Posłuszny Abraham był bliski wykonania 
śmiertelnego ciosu przeciwko swojemu 
synowi. W chwili, gdy podniósł rękę w bólu, 
aby go poświęcić, moja moc go powstrzymała i 
nakazała mu poświęcić baranka zamiast syna, 
aby ten symbol pozostał jako świadectwo 
miłości i posłuszeństwa. (119, 18 - 19) 
 
Obraz marzeń Jakuba o niebiańskiej drabinie 
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25 Czy znacie znaczenie drabiny, którą Jakub 
widział we śnie? Drabina ta symbolizuje życie i 
rozwój istot duchowych. 
26 Ciało Jakuba spało w czasie objawienia, ale 
jego duch był obudzony. Zmartwychwstał do 
Ojca przez modlitwę, a gdy jego duch dotarł 
do regionów światła, otrzymał niebiańską 
wiadomość, która miała być zachowana jako 
testament duchowych objawień i prawd dla 
jego ludu, który jest całą ludzkością; albowiem 
"Izrael" nie jest imieniem ziemskim, lecz 
duchowym. 
27 Jakub widział, że ta drabina stała na ziemi, 
a jej wierzchołek dotknął nieba. To wskazuje 
drogę duchowego wznoszenia się, która 
zaczyna się na ziemi z ciałem cielesnym, a 
kończy, gdy duch łączy swoje światło i istotę 
ze światłem i istotą Ojca, z dala od 
jakichkolwiek materialnych wpływów. 
28 Patriarcha widział, że na tej drabinie 
aniołowie wnieśli się i zeszli. Symbolizowało to 
nieustanne narodziny i śmierć, nieustanne 
przychodzenie i odchodzenie duchowych istot 
w ich pragnieniu światła lub z zadaniem 
zadośćuczynienia i oczyszczenia się, aby 
wznieść się nieco wyżej, gdy powrócą do 
świata duchowego. Jest to droga rozwoju 
duchowego, która prowadzi do doskonałości. 
29 Dlatego Jakub zobaczył emblematyczną 
postać Jehowy na szczycie drabiny, wskazując, 
że Bóg jest celem waszej doskonałości, 
waszego dążenia i najwyższą nagrodę 
nieskończonej błogości - nagrodę za ciężkie 
walki, długie cierpienia i wytrwałość w dążeniu 
do osiągnięcia łona Ojca. 
30 Duch zawsze znajdował w ciosach losu i 
próbach możliwość zdobycia zasług, aby 
wstąpić. W każdej próbie, drabina Jakuba była 
zawsze symbolizowana, zapraszając do wejścia 
na kolejny szczebel. 
31 To było wielkie objawienie, o uczniach, bo 
w nim było mówione wam o życiu duchowym 
w czasie, gdy przebudzenie się Ducha do kultu 
Bożego, wysoki, czysty, dobry i prawdziwy 
ledwo zaczął. 
32 To orędzie nie mogło być przeznaczone 
tylko dla jednej rodziny, nawet dla jednego 
człowieka; jego istota była duchowa i dlatego 
miało znaczenie uniwersalne. Właśnie z tego 
powodu głos Ojca przemówił do Jakuba: 
"Jestem Jehowa, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka". 
Ziemia, na której jesteście, dam wam i 

waszemu potomstwu, a to potomstwo będzie 
tak liczne, jak pył ziemi. Rozłożysz się na 
zachodzie i wschodzie, północy i południu, a 
wszystkie rodziny ziemi będą błogosławione w 
tobie i twoim potomstwie." (315, 45-50) 
 
Józef i jego bracia 
33 Józef, syn Jakuba, został sprzedany przez 
swoich własnych braci do niektórych 
handlarzy, którzy byli w drodze do Egiptu. 
Józef był jeszcze mały, ale dał już dowód 
wielkiego daru proroctwa. Zazdrość wzięła w 
posiadanie jego braci, którzy pozbyli się go w 
przekonaniu, że już nigdy go nie zobaczą. Ale 
Pan, który czuwał nad swoim sługą, chronił go 
i uczynił go wielkim wraz z faraonem egipskim. 
34 Wiele lat później, kiedy świat był nękany 
suszą i głodem, Egipt, kierując się radami i 
natchnieniem Józefa, zgromadził 
wystarczająco dużo zapasów, aby wytrzymać 
wizytację. 
35 I ono przychodzić o który the syn Jacob 
przychodzić Egipt w poszukiwaniu jedzenie. 
Wielkie było ich przerażenie, gdy zdali sobie 
sprawę, że ich brat Józef został ministrem i 
doradcą faraona. Kiedy go zobaczyli, padli na 
kolana u jego stóp, pełni wyrzutów sumienia 
za swoje przewinienia, i zdali sobie sprawę, że 
proroctwa ich brata się spełniły. Ten, którego 
uważali za zmarłego, był tu przed nimi pełen 
mocy, cnoty i mądrości. Prorok, który 
sprzedali, udowodnił im prawdę o proroctwie, 
które Pan założył na usta, gdy był dzieckiem. 
Brat, którego dręczyli i sprzedawali, wybaczył 
im. Rozumiecie, ludzie? Teraz wiesz, dlaczego 
powiedziałem ci tego dnia... kiedy rozpoznacie 
Mnie jako Józefa rozpoznanego przez jego 
braci? (90:2) 
 
Pustynna migracja ludności Izraela pod 
rządami Mojżesza 
36 W "pierwszych dniach" Mojżesz był w 
czołówce Izraela, aby poprowadzić go przez 
pustynię do ziemi Chananejskiej przez 
czterdzieści lat. Ale z nieposłuszeństwa, 
niewiary i materializmu niektórzy bluźnili, inni 
stali się apostatami, a jeszcze inni się 
zbuntowali. Ale Mojżesz mówił do nich w tej 
sytuacji z mądrością i cierpliwością, aby nie 
naruszali Najwyższej Woli, ale byli pokorni i 
posłuszni temu Ojcu, który - nie patrząc na ich 
nieposłuszeństwo - pozwolił, aby manna 
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spadła z nieba, a woda wypłynęła ze skały. 
(343,53) 
37 Mojżesz dał wystarczająco dużo dowodów, 
że prawdziwy Bóg był z nim; ale lud chciał 
więcej świadectw, a kiedy posłaniec przyniósł 
tłumy do stóp góry Synaj, wezwał moc 
Jehowy, a Pan go zaszczycił i dał mu wielkie 
dowody i cuda. 
38 Lud chciał usłyszeć i zobaczyć tego, którego 
Mojżesz słyszał i widział przez swoją wiarę, i 
tak uczyniłem się jasne dla ludzi w obłoku, i 
sprawił, że słyszą mój głos przez wiele godzin. 
Ale to było tak potężne, że ludzie myśleli, że 
umrą ze strachu; ich ciała drżały, a ich duchy 
drżały na ten głos sprawiedliwości. Wtedy lud 
błagał Mojżesza, aby poprosił Jehowę, aby 
przestał mówić do swojego ludu, ponieważ nie 
mógł już Go słuchać. Uświadomili sobie, że są 
jeszcze zbyt niedojrzali, by komunikować się 
bezpośrednio z Wiecznym. (29,32 + 34) 
39 Wzmacniać twój duch w the wielki bitwa 
życie, gdy ten naród Izrael zrobić silny w the 
pustkowie. Czy wiesz, jak szeroka jest 
pustynia, która zdaje się nie mieć końca, z 
bezlitosnym słońcem i palącym się piaskiem? 
Czy wiesz, czym jest samotność, cisza i 
potrzeba nocnej czujności, ponieważ 
wrogowie kłamią w oczekiwaniu? Zaprawdę, 
powiadam wam, to było tam na pustyni, gdzie 
ludzie uchwycili wielkość wiary w Boga i gdzie 
nauczyli się Go kochać. Czego ci ludzie mogliby 
się spodziewać po pustyni? A jednak mieli 
wszystko: chleb, wodę, dom, w którym mogli 
odpocząć, oazę i sanktuarium, aby podnieść na 
duchu w podzięce dla swojego Ojca i Stwórcy. 
(107,28) 
 
Walka Eliasza o prawdziwego Boga. 
40 W "pierwszych dniach" Eliasz przyszedł na 
ziemię, i zbliżył się do serc ludzi, i znalazł ich 
uzależnionych od pogaństwa i 
bałwochwalstwa. Światem rządzili królowie i 
kapłani, a obaj odwrócili się od wypełniania 
Boskich Praw i poprowadzili swoje narody na 
drogi błędu i kłamstwa. Budowali ołtarze dla 
różnych bogów i czcili je. 
41 Eliasz ukazał się w tym czasie i powiedział 
do nich w słowach pełnej sprawiedliwości: 
"Otwórzcie oczy i zobaczcie, że 
sprofanowaliście prawo Pana. Zapomnieliście 
o przykładach jego posłańców i wpadliście w 
kulty niegodne żywego i potężnego Boga. 

Trzeba się obudzić, spojrzeć na Niego i uznać 
Go. Zlikwiduj swoje bałwochwalstwo i wznieś 
oczy ponad każdy obraz, którym Go 
przedstawiałeś". 
42 Elijah usłyszał mój głos, mówiąc do niego: 
"Odejdź od tego złego ludu. Powiedz mu, że 
przez długi czas nie będzie już padać deszcz, 
dopóki nie rozkażesz mu w moim imieniu." 
43 I Eliasz powiedział: "Nie będzie więcej 
deszczu, dopóki mój Pan nie wskaże godziny, a 
mój głos ją rozkaże", a mówiąc to, odszedł. 
44 Od tego dnia na ziemi było sucho, pory 
roku wyznaczone na deszcz minęły bez 
deszczu przychodzącego. Nie było żadnych 
śladów deszczu na niebie, pola czuły suszę, 
bydło stopniowo wymierało, ludzie kopali w 
ziemi po wodę, aby ugasić pragnienie, nie 
znajdując go; rzeki wyschły, trawa zwiędła, 
ponieważ uległa promieniom palącego słońca, 
a ludzie wzywali swoich bogów i prosili ich, 
aby ten element powrócił do nich, aby siać i 
zbierać nasiona, które będą ich pożywiać. 
45 Eliasz odszedł z rozkazu Bożego, modląc się 
i czekając na wolę swego Pana. Mężczyźni i 
kobiety zaczęli oddalać się od swojej ojczyzny 
w poszukiwaniu nowych ziem, na których nie 
zabraknie im wody. Karawany były wszędzie, a 
we wszystkich miejscach ziemia była 
spieczona. 
46 W miarę upływu lat, pewnego dnia, gdy 
Eliasz podniósł swego ducha do Ojca, usłyszał 
jego głos, mówiąc do niego: "Idźcie i zobaczcie 
króla, a gdy dam wam znak, deszcz znów 
spadnie na tę ziemię. 
47 Eliasz, pokorny i posłuszny, poszedł do 
króla tego ludu, i pokazał swoją moc przed 
czcicielami fałszywego boga. Potem mówił o 
Ojcu i o Jego mocy, a tam pojawiły się znaki: 
Na niebie pojawiły się błyskawice, grzmoty i 
ogień, a potem życiodajny deszcz spadł w 
potokach. Znowu pola były pokryte zielenią, 
drzewa były pełne owoców, a tam był 
dobrobyt. 
48 Lud obudził się w obliczu tego dowodu, i 
przypomniał sobie ojca, który przez Eliasza dał 
im wezwanie i napomnienie. Liczne i bardzo 
wielkie były wówczas cuda Eliasza, które 
wstrząsnęły ludzkością. (53, 34 - 40) 
 
Dwanaście plemion Izraela 
49 Nie wierzcie, że byli prorocy i poprzednicy, i 
duchy światła, tylko na łonie ludu Izraela. 
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Niektóre z nich posłałem także do innych 
narodów, ale ludzie rozumieli ich jako bogów, 
a nie jako posłańców i tworzyli wokół swoich 
nauk religie i kulty. 
50 Lud Izraela nie rozumiał misji, jaką mieli 
wobec innych narodów, i spali w obozie 
pełnym błogosławieństw i wygód. 
51 Ojciec założył ją jako idealną rodzinę, w 
której jedno plemię miało za zadanie bronić 
ludu i utrzymywać pokój; inne zajmowało się 
ziemią, inne plemię składało się z rybaków i 
marynarzy. Innemu powierzono duchowy kult 
Boga, a więc każde z dwunastu plemion, które 
składały się na lud, miało inne zadanie i razem 
dawały przykład harmonii. Zaprawdę, mówię 
wam, duchowe zdolności, które posiadaliście 
w tych wcześniejszych czasach, które nadal 
posiadacie. (135,15 - 16) 
 
Prorocy i pierwsi królowie Izraela 
52 The prorocy mówić z wielki prawdziwość; 
prawie zawsze przychodzić na ziemia w czas 
zamieszanie i aberracja. Ostrzegali narody i 
przynaglali im, aby pokutowali i nawrócili się, 
ogłaszając wielkie próby sprawiedliwości, jeśli 
nie zwrócą się ku dobru. Przy innych okazjach 
przepowiadali oni błogosławieństwa za 
posłuszeństwo i przestrzeganie Boskiego 
Prawa. 
53 Ale to, co ci prorocy powiedzieli, było 
napomnieniem do korzystania z dobroci, 
sprawiedliwości i wzajemnego szacunku. Nie 
ujawniły one życia ducha, jego celu i rozwoju. 
Nawet Mojżesz, którego wybrałem na mojego 
przedstawiciela i poprzez którego 
pośrednictwo przekazałem Zakon na wszystkie 
czasy, nie mówił wam o życiu duchowym. 
54 Prawo Ojca zawiera w sobie mądrość i 
sprawiedliwość. Uczy ona mężczyzn żyć w 
pokoju, kochać i szanować się nawzajem, a 
także udowodnić, że są godni jak ludzie w 
moich oczach. Ale Mojżesz nie pokazał 
ludzkości, co jest poza progiem śmierci 
fizycznej, ani co jest odkupieniem 
nieposłusznych istot duchowych, ani nagrodą 
dla tych, którzy są mądrzy i pracowici w pracy 
swojego życia. 
55 Później rządził Dawid, pełen duchowych 
darów i natchnień, a w chwilach wywyższenia, 
w swoich zachwytach słyszał hymny i duchowe 
pieśni, z których robił psalmy. Z nimi miał 
zaprosić naród izraelski do modlitwy i złożyć 

najlepszą ofiarę swego serca dla swego Pana. 
Ale David, z całą swoją miłością i 
natchnieniem, nie mógł ujawnić ludziom 
wspaniałego istnienia istot duchowych, ich 
rozwoju i celu. 
56 A Salomon, który zastąpił go w królestwie i 
podobnie udowodnił wielkie dary mądrości i 
mocy, które zostały mu dane, dla którego był 
kochany i podziwiany, i którego rady, sądy i 
przysłowia są pamiętane do dziś - gdyby jego 
lud zwrócił się do niego i zapytał go: "Panie, 
jaka jest natura życia duchowego? Co jest 
poza śmiercią? Co to za duch?" - Salomon w 
całej swojej mądrości nie mógł na to 
odpowiedzieć. (339,12 – 15) 
 

Rozdział 10 - Kiedy ten czas został 
dotrzymany  
 
Przepowiednie prorocze  
1 Ojciec wasz przygotował wszystko, aby 
"Słowo" Boże mogło mieszkać wśród ludzi, 
pokazując im drogę ich zadośćuczynienia przez 
wzniosłe przykłady Jego miłości. 
2 Po pierwsze, zainspirował proroków, którzy 
mieli ogłosić formę, w jakiej Mesjasz będzie się 
narodzić, charakter jego pracy, jego cierpienia 
i jego śmierć jako człowieka, tak, że kiedy 
Chrystus ukazał się na ziemi, ten, kto znał 
proroctwa, poznał go natychmiast. 
 
3 Trzy wieki przed moją obecnością w Jezusie 
prorok Izajasz powiedział: "Dlatego Pan da 
wam ten znak: Oto dziewica pocznie i porodzi 
syna, a on będzie się nazywał Imanuel. 
(To znaczy: Bóg z nami). 
Z tą przepowiednią między innymi ogłosił 
moje przyjście. 
4 Na wiele wieków przed moim przyjazdem 
Dawid śpiewał w psalmach pełnych bólu i 
proroczego znaczenia o cierpieniach Mesjasza 
podczas ukrzyżowania. W tych Psalmach mówi 
o jednym z siedmiu moich słów na Krzyżu, 
wskazując na pogardę, z jaką tłum 
prowadziłby mnie do Ukrzyżowania, na kpiny 
ludzi, gdy słyszą, że we Mnie jest Ojciec; 
porzucenie mojego ciała czułoby się w obliczu 
ludzkiej niewdzięczności, na wszystkie tortury, 
którym byłbym poddany, a nawet na sposób, 
w jaki rzucaliby wiele na moje szaty. 
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5 Każdy z moich proroków ogłosił moje 
przyjście, przygotował drogi i dał dokładne 
znaki, tak że kiedy nadejdzie ten dzień, nikt nie 
będzie się mylić. (40, 1-5) 
 
Oczekiwania Mesjasza w narodzie żydowskim 
6 Świat nie był gotowy w obecnym czasie, aby 
oczekiwać Mnie tak, jak lud Izraela oczekiwał 
Mnie w tym "Drugim Wieku". Moi wielcy 
prorocy ogłosili Mesjaszając Mesjasza, 
Zbawiciela, Syna Bożego, który przyjdzie, aby 
wyzwolić uciśnionych i oświecić świat świat 
świat światłem "Słowa". Im bardziej ludzie 
cierpieli, tym bardziej tęsknili za przyjściem 
obiecanego; im więcej pili z kielicha 
upokorzenia i ucisku, tym bardziej tęsknili za 
obecnością Mesjasza i wszędzie szukali 
wskazówek i znaków, które mówiłyby im o 
bliskości przyjścia swego Zbawiciela. 
7 Z pokolenia na pokolenie, a od rodziców na 
dzieci, Boska obietnica była przekazywana 
dalej, co utrzymywało wybrany przez Pana lud 
w czuwaniu i modlitwie przez długi czas. 
8 Wreszcie przyszedłem do mojego ludu, ale 
nie wszyscy byli w stanie mnie rozpoznać, 
chociaż wszyscy mnie oczekiwali: jedni czynili 
to w sposób duchowy, a inni w sposób 
materialistyczny. 
9 Ale byłem zadowolony ze szczerości i miłości 
tych, którzy czuli moją obecność i widzieli 
królestwo niebieskie w świetle mego słowa, i 
wierzyli w moje objawienie. Byłem 
zadowolony z tych, którzy wiernie szli za Mną i 
widzieli we Mnie swojego duchowego 
Odkupiciela, ponieważ to oni świadczyli o 
mojej prawdzie po odejściu z tego świata. 
10 Chociaż moje przesłanie było dla wszystkich 
narodów ziemi, moje wezwanie poszło do 
serca narodu wybranego, tak aby mogli być 
ustnikiem mojego słowa. Jednak nie tylko to, 
że ludzie czuli moją obecność, ale także w 
innych narodach ludzie mogli odkryć oznaki 
mojego przyjścia i przepowiedzieć czas mojej 
obecności na ziemi. (315, 17 - 19) 
11 W każdym wieku i w każdym Bożym 
objawieniu Eliasz pojawia się wśród mężczyzn. 
12 Mesjasz nie przyszedł jeszcze na ziemię, nie 
na długo, kiedy miał się urodzić jako człowiek, 
a już duch proroka wcielił się w Jana, który 
później został nazwany Chrzcicielem, aby 
ogłosić bliskość królestwa niebieskiego, które 

będzie obecność "Słowa" wśród ludzi. (31, 61-
62) 
 
Maryja, Matka Jezusa 
13 Już w "pierwszych dniach" patriarchowie i 
prorocy zaczęli mówić o nadejściu Mesjasza. 
Ale Mesjasz nie przyszedł tylko w duchu - 
przyszedł, aby narodzić się z kobiety, aby stać 
się mężczyzną, aby otrzymać ciało od kobiety. 
14 Macierzyński Duch Boży również musiał 
stać się mężczyzną, stać się kobietą, jako kwiat 
czystości, tak aby zapach "Słowa" Bożego, 
którym był Jezus, mógł wyjść z jej korolli. 
(360,26) 
15 W Nazarecie mieszkał kwiat czystości i 
czułości, zaręczona dziewica o imieniu Maryja, 
która była tylko jeden ogłoszony przez proroka 
Izajasza, bo z jej łona miał wyjść owoc 
prawdziwego życia. 
16 Do niej przyszedł Duchowy Posłaniec Pana, 
aby ogłosić misję, którą przyniosła na ziemię, 
mówiąc: "Zdrowaś, Najmilszy, Pan jest z tobą, 
jesteś błogosławiona wśród niewiast. 
17 Nadeszła godzina, kiedy miała się objawić 
Boska Tajemnica, a wszystko, co zostało 
powiedziane o obecności Mesjasza, 
Zbawiciela, Odkupiciela, miało się teraz 
natychmiast wypełnić. Ale jak mało było serc, 
które czuły moją obecność, jak mało było istot 
duchowych przygotowanych do rozpoznania 
królestwa niebieskiego w świetle mojej 
prawdy. (40,6-7) 
 
Adoracja Dzieciątka Jezus 
18 Ludzkość dzisiaj upamiętnia ten dzień, 
kiedy niektórzy mędrcy ze wschodu przyszli do 
żłóbka w Betlejem, aby oddać cześć Boskiemu 
Dziecku. Dziś niektóre serca pytają mnie: 
"Panie, czy to prawda, że ci potężni i mądrzy 
Panowie kłaniali się przed Tobą i uznawali 
Twoją Boskość? 
19 Tak, moje dzieci, to była nauka, moc i 
bogactwo, które uklękły przed moją 
obecnością 
20 Także tam byli pasterze, ich żony i ich 
dzieci, z ich skromnych, zdrowych i prostych 
darów, z którymi otrzymali i przywitał 
Zbawiciela świata, a także Maryja, wcielenie 
niebiańskiej czułości. Reprezentowały one 
pokorę, niewinność i prostotę. Ale ci, którzy 
posiadali w swoim pergaminie zwoje proroctw 
i obietnic, które mówiły o Mesjaszu, spali 
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szybko, nie podejrzewając nawet, kto się 
urodził. (146,9 - 11) 
 
Więź miłości między Jezusem i Maryją 
21 Jezus spędził dzieciństwo i młodość u boku 
Maryi, a na jej łonie i u jej boku cieszył się 
matczyną miłością. Boska czułość sprawiła, że 
kobieta osłodziła pierwsze lata życia 
Zbawiciela na świecie, ponieważ gdy nadeszła 
ta godzina, musiał wypić tak wielką gorycz. 
22 Jak to możliwe, że każdy może myśleć, że 
Maryja, w której łonie powstało Ciało Jezusa i 
u której boku żył Mistrz, mogła być 
pozbawiona duchowego wywyższenia, 
czystości i świętości? 
23 Ten, kto mnie kocha, musi najpierw kochać 
wszystko, co jest moje - wszystko, co kocham. 
(39,52-54) 
 
Wiedza i mądrość Jezusa 
24 Ludzie mówią w swoich książkach, że Jezus 
był z Esseńczykami, aby uzyskać jego wiedzę. 
Ale ten, kto wiedział wszystko i żył przed 
powstaniem światów, nie miał nic do 
nauczenia się od ludzi. Bóg nie mógł się 
niczego nauczyć od człowieka. Gdziekolwiek 
się zatrzymałem, tak się złożyło, że uczyłem. 
Czy na ziemi może być ktoś, kto jest 
mądrzejszy od Boga? Chrystus przyszedł od 
Ojca, aby przynieść człowiekowi Bożą 
Mądrość. Czyż wasz Mistrz nie dał wam na to 
dowodu, gdy w wieku dwunastu lat zadziwił 
teologów, filozofów i nauczycieli ówczesnego 
prawa? 
25 Niektóre mają przypisane do Jezusa 
słabości wszystkich ludzi, i czerpać 
przyjemność z rzucania brudów, które mają w 
swoich sercach na tego człowieka, który jest 
boski i bez skazy. Oni mnie nie znają. 
26 Jeśli wszystkie cuda natury, które 
kontemplujesz, są niczym innym jak 
materialnym ucieleśnieniem boskich myśli - to 
czy nie uważasz, że ciało Chrystusa było 
materializacją wzniosłej myśli o miłości Ojca 
twego? Dlatego Chrystus kochał cię tylko z 
duchem, a nie z ciałem. Moja prawda nigdy 
nie może zostać zniekształcona, ponieważ 
zawiera ona absolutne światło i 
nieograniczoną moc. (146,35 - 36) 
27 Dałem ci w "drugi raz" przykład, jak należy 
czekać na właściwą godzinę, aby zakończyć 
zadanie, które przyniosło cię na ziemię. 

28. Czekałem, aż moje ciało - ten Jezus, 
którego ludzie mieli przed oczami - osiągnie 
swój najlepszy wiek, aby przez Niego wypełnić 
Boską misję nauczania waszej miłości. 
29 Kiedy to ciało - serce i umysł - osiągnęły 
swój pełny rozwój, Duch mój przemówił przez 
Jego usta, mądrość moja zalała Jego umysł, 
miłość moja osiadła w Jego sercu, a harmonia 
między tym ciałem a oświecającą go Boską 
Światłością była tak doskonała, że często 
mówiłem do tłumów: "Kto zna Syna, ten zna 
Ojca". 
30 Chrystus uczynił użytek z prawdy w Bogu, 
aby uczyć ludzi. Nie zabrał jej ze świata. Ani od 
Greków, Chaldejczyków, Essenów czy Fenicjan, 
ani od nikogo innego. Oni jeszcze nie znali 
drogi do królestwa niebieskiego, a ja 
nauczałem tego, co było nieznane na ziemi. 
31 Jezus poświęcił swoje dzieciństwo i 
młodość na aktywną miłość i modlitwę, aż 
nadeszła godzina głoszenia królestwa 
niebieskiego, prawa miłości i sprawiedliwości, 
nauki o świetle i życiu. 
32 Poszukaj znaczenia mojego słowa 
głoszonego w tym czasie i powiedz mi, czy 
mogło ono pochodzić z jakiejkolwiek nauki 
ludzkiej lub jakiejkolwiek nauki znanej w tym 
czasie. 
33 Mówię wam, gdybym naprawdę skorzystał 
z erudycji tych ludzi, szukałbym moich uczniów 
wśród nich, a nie wśród niewykształconych i 
nieświadomych ludzi, z których stworzyłem 
ciało mojego apostoła. (169,62 -68) 
 
Brak zrozumienia dla środowiska ludzkiego w 
Nazarecie 
34 Musiałem iść na łono ludu takiego jak Egipt, 
ponieważ ludzie, do których przybyłem, nie 
byli w stanie dać mi schronienia. Ale to nie był 
jedyny ból, jaki cierpiało moje serce. 
35 Kiedy wróciłem z Egiptu, a następnie 
mieszkałem w Nazarecie, byłem nieustannie 
wyśmiewany i zraniony wyrazami niewiary i 
urazy. 
36 Zrobiłem tam cuda, pokazując moją miłość i 
moją moc - i zostałem źle zrozumiany. Nikt z 
tych, którzy znali moje życie i moje prace z 
bliska we mnie nie wierzył. 
37 Więc kiedy nadeszła godzina głoszenia, 
musiałem powiedzieć, opuszczając Nazaret, 
"Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie 
znajdzie wiary w swojej ojczyźnie". Musi ją 
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zostawić, żeby usłyszano jego słowo. (299, 70 - 
72) 
 

Rozdział 11 - Dzieło Jezusa na ziemi  
 
Chrzest w Jordanii; czas przygotowań na 
pustyni  
1 Jezus, kochający i pokorny Nazarejczyk, 
który czekał na godzinę, kiedy Słowo Boże 
wyjdzie z jego ust, poszedł zobaczyć Jana na 
brzegach Jordanu, aby otrzymać wodę chrztu. 
Czy Jezus poszedł w pragnieniu oczyszczenia? 
Nie, moi ludzie. Poszedł na obrzęd? On też nie. 
Jezus wiedział, że nadeszła godzina, kiedy sam 
przestał być, kiedy człowiek zniknął, aby 
pozwolić Duchowi Świętemu mówić, i chciał 
zaznaczyć tę godzinę czynem, który zostanie 
wyryty w pamięci ludzi. 
2 Symboliczna woda nie musiała zmywać 
żadnych plam, ale uczyniła to ciało - jako 
przykład dla ludzkości - wolnym od wszelkiego 
przywiązania do świata, aby umożliwić mu 
stanie się jednym z duchem pod względem 
woli. Stało się to wtedy, gdy ci, którzy byli 
obecni, usłyszeli Boski Głos mówiący ludzkimi 
słowami: "To jest mój ukochany Syn, w którym 
mam upodobanie". "Posłuchajcie go." 
3 Od tego momentu słowo Boże stało się 
słowem życia wiecznego na ustach Jezusa, 
ponieważ Chrystus dał się poznać w pełni 
przez Niego. Ludzie nazywali go Rabinem, 
Mistrzem, Posłańcem, Mesjaszem i Synem 
Bożym. (308,25-27) 
4 Następnie wycofałem się na pustynię, aby 
medytować i nauczać was dialogu ze Stwórcą i 
kontemplować w ciszy pustyni Dzieło, które 
mnie czekało, ucząc was, że najpierw 
powinniście się oczyścić, zanim będziecie 
mogli wypełnić Dzieło, które wam 
powierzyłem. Następnie, w ciszy waszego 
bytu, poszukajcie bezpośredniego dialogu z 
waszym Ojcem i w ten sposób przygotowani - 
głośniej, mocniej i z determinacją - sprawcie, 
że nie spoczniecie w wypełnianiu waszej 
trudnej misji. (113,9) 
 
Jedność Jezusa z Bogiem 
5 Przez trzy lata przemawiałem do świata 
przez usta Jezusa, bez wypaczania przez ten 
umysł moich słów i myśli, bez żadnego z jego 
czynów niezgodnych z moją wolą. Powodem 

tego było to, że Jezus i Chrystus, człowiek i 
duch byli jednością, tak jak Chrystus jest 
jednym z Ojcem. (308,28) 
6 Uznać we Mnie Ojca; bo zaprawdę, 
powiadam wam, Chrystus jest jeden z Ojcem 
od wieczności, jeszcze zanim światy były 
7 W "Drugim Wieku" ten Chrystus, który jest 
jeden z Bogiem, stał się człowiekiem na ziemi 
w błogosławionym ciele Jezusa i w ten sposób 
stał się Synem Bożym, ale tylko pod względem 
swego człowieczeństwa. Bo mówię ci jeszcze 
raz, że istnieje tylko jeden Bóg. (9,48) 
8 Kiedy stałem się człowiekiem w Jezusie, nie 
po to, abyście zrozumieli, że Bóg jest w 
ludzkiej postaci, ale po to, abyście uczynili 
Mnie widzialnym i słyszalnym dla tych, którzy 
byli ślepi i głusi na wszystko, co jest Boskie. 
9 Zaprawdę powiadam wam, gdyby ciało 
Jezusa było na podobieństwo Jehowy, nie 
wykrwawiłby się ani nie umarł. Było to 
doskonałe ciało, a jednocześnie ludzkie i 
delikatne, tak aby ludzie mogli je zobaczyć i 
usłyszeć głos swego Ojca Niebieskiego przez 
nie. (3,82) 
10 W Jezusie istniały dwie natury: jedna 
materialna, ludzka, stworzona z mojej woli w 
dziewiczym łonie Maryi, którą nazwałem 
Synem Człowieczym, i druga, boska, Duchowa, 
która została nazwana Synem Bożym. W tym 
jednym było "Słowo Boże" Ojca mówiącego w 
Jezusie; drugie było tylko materialne i 
widzialne. (21,29) 
11 To był Chrystus, "Słowo" Boże, który mówił 
przez usta Jezusa, czystego i czystego 
człowieka. 
12 Człowiek Jezus urodził się, żył i umarł; ale 
co do Chrystusa: On nie narodził się, ani nie 
wychował się na świecie, ani nie umarł, bo On 
jest Głosem Miłości, Duchem Miłości, Słowem 
Bożym, wyrazem mądrości Stwórcy, który był 
na wieki w Ojcu. (91,28-29) 
 
Nieuznanie Jezusa za oczekiwanego Mesjasza 
13 Nie zostałem rozpoznany przez wszystkich 
w "Drugim wieku". Kiedy pojawiłem się na 
łonie ludu żydowskiego, który już mnie 
oczekiwał, ponieważ widział, jak wypełniły się 
znaki dane przez proroków, Moja Obecność 
zmyliła wielu, którzy nie rozumieli interpretacji 
proroków i spodziewali się ujrzeć swojego 
Mesjasza jako potężnego księcia, który 
uderzyłby w swoich wrogów, upokorzył 
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królów, ciemiężców i przyznał majątek i 
ziemskie dobra tym, którzy go oczekiwali. 
14 Gdy ludzie zobaczyli Jezusa, ubogiego i bez 
spodni, Jego ciało przykryte tylko prostą szatą, 
urodzonego w stajni, a później pracującego 
jako prosty robotnik, nie mogli uwierzyć, że 
był tym, który został posłany przez Ojca, który 
został obiecany. Mistrz musiał dokonać 
widocznych cudów i uczynków, aby uwierzyli 
mu i zrozumieli jego Boskie poselstwo. 
(227,12-13) 
15 To zawsze byli pokorni i biedni, którzy 
odkrywają moją obecność, ponieważ ich 
umysły nie są zajęte ludzkimi teoriami, które 
przysłaniają ich jasny osąd. 
16 W drugim wieku zdarzyło się też, że chociaż 
ogłoszono przyjście Mesjasza, to jednak tylko 
ludzie prostego umysłu, pokornego ducha i 
nieobciążonego intelektu poznali go 
emocjonalnie, kiedy przyszedł. 
17 Teologowie mieli w swoich rękach Księgę 
Proroków i codziennie powtarzali słowa 
zapowiadające znaki, czas i sposób przyjścia 
Mesjasza, a jednak - zobaczyli Mnie i nie 
rozpoznali Mnie, słuchali Mnie i zaprzeczali, że 
jestem obiecanym Zbawicielem Oni widzieli 
Moje dzieła, ale jedyne, co umieli zrobić, to 
oburzyć się na nich, chociaż w rzeczywistości 
wszyscy byli przepowiedziani. (150, 21 - 23) 
18 Dzisiaj nie ma już żadnych wątpliwości co 
do Jezusa, ale wielu dyskutuje, a nawet 
zaprzecza mojej boskości. Jedni przyznają mi 
wielkie duchowe wyniesienie; inni twierdzą, że 
ja również przechodzę przez drogę rozwoju 
ducha, aby móc dotrzeć do Ojca. Ale gdyby tak 
było, nie powiedziałabym ci: "Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem". (170,7) 
 
Jezus jako zbawienny gość ludu prostego 
19 Twoim zadaniem jest podążać za 
przykładem waszego Boskiego Mistrza w jego 
drodze na ziemi. Pamiętajcie: Za każdym 
razem, gdy pokazywałem się w domach, 
zostawiałem we wszystkich przesłanie pokoju, 
uzdrawiałem chorych, pocieszałem 
umęczonych Boską mocą, którą posiada 
Miłość. 
20 Nigdy nie powstrzymałem się od wejścia do 
domu, ponieważ nie uwierzyliby mi w niego; 
wiedziałem, że opuszczając to miejsce, serca 
jego mieszkańców będą pełne przepełnionej 
radości, ponieważ nie wiedząc o tym, że ich 

duch zaglądał do Królestwa Niebieskiego przez 
moje nauki 
21 Czasem szukałem serc, czasem Mnie 
szukali; ale we wszystkich przypadkach Moja 
Miłość była Chlebem Życia Wiecznego, który 
im dałem w znaczeniu mojego Słowa. (28,3-5) 
 
Niestrudzony kaznodzieja Jezus 
22 W niektórych przypadkach, kiedy 
wycofałem się w samotność jakiejś doliny, 
pozostałem sam tylko na chwile, ponieważ 
tłumy, chcąc mnie usłyszeć, zbliżyły się do 
swego Mistrza, pragnąc nieskończonej dobroci 
Jego oczu. Otrzymałem je i przelałem tych 
mężczyzn, kobiety i dzieci z czułością Mojego 
nieograniczonego miłosierdzia, ponieważ 
wiedziałem, że w każdym stworzeniu jest 
Duch, dla którego się urodziłem. Następnie 
przemówiłem do nich o Królestwie 
Niebieskim, które jest prawdziwym domem 
Ducha Świętego, aby uspokoić ich wewnętrzny 
niepokój poprzez Moje Słowo i wzmocnić się 
w nadziei na uzyskanie Życia Wiecznego. 
23 Zdarzyło się, że był ktoś ukryty wśród 
tłumu, kto miał zamiar zaprzeczyć mojej 
prawdzie wołając i zapewniając, że jestem 
fałszywym prorokiem; ale moje słowo przyszło 
przed nim, zanim miał czas, aby otworzyć usta. 
Przy innych okazjach pozwalałem niektórym 
bluźniercom na zbezczeszczenie mnie, aby 
udowodnić tłumowi, że Mistrz nie stał się 
niechętny w obliczu obelg, dając im tym 
samym przykład pokory i miłości. 
24 Byli tacy, którzy wstydząc się mojej 
łagodności odeszli od razu, żałując, że swoimi 
wątpliwościami skrzywdzili tego, który przez 
swoje dzieła ogłosił prawdę. Gdy tylko 
nadarzyła się okazja, przyszli do mnie, idąc za 
mną po ścieżkach - płacząc, poruszeni Moimi 
słowami, nie odważyli się nawet przemówić do 
mnie, by prosić o przebaczenie za zniewagi, 
które wcześniej mi uczynili. Wezwałem ich, 
pieściłem moim słowem i udzieliłem im 
jakiegoś miłosierdzia. (28,6-7) 
25 Słucha: Kiedy byłem z wami na ziemi, ludzie 
przychodzili do mnie w krowach - ludzie na 
wysokich stanowiskach, pełni próżności, 
władcy, którzy potajemnie poszukiwali mnie, 
aby mnie usłyszeć. Niektórzy mnie podziwiali, 
ale ze strachu nie przyznali się do tego 
otwarcie; inni mnie odrzucili. 
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26 Tłumów mężczyzn, kobiet i dzieci przyszło 
do mnie, słuchając mnie rano, po południu i w 
nocy, i zawsze znajdując Mistrza gotowego dać 
im Słowo Boże. Widzieli, że Mistrz zapomniał o 
sobie i nie mógł wytłumaczyć, o której 
godzinie brał pokarm, aby Jego ciało nie stało 
się słabe, a jego głos nie stał się nudny. 
Powodem było to, że nie wiedzieli, że Jezus 
otrzymał moc z własnego ducha i znalazł 
pożywienie w sobie. (241,23) 
 
Miłość do dzieci i natury Jezusa 
27 Od czasu do czasu, gdy byłam sama, 
odkrywały mnie dzieci, które przyszły do mnie, 
aby ofiarować mi małe kwiatki, powiedzieć mi 
trochę smutku i pocałować mnie. 
28 Matki były niespokojne, kiedy znalazły 
swoje maluchy w moich ramionach, słuchając 
moich słów Uczniowie, którzy uważali, że 
oznacza to brak szacunku dla Mistrza, 
próbowali odsunąć ich od mojej obecności. 
Wtedy musiałem im powiedzieć: "Niech 
przyjdą do mnie dzieci, bo aby wejść do 
Królestwa Niebieskiego, musicie mieć 
czystość, prostotę i prostotę dzieci". 
29 Cieszyłem się z tej niewinności i 
bezstronności, tak jak cieszy mnie widok 
otwierającego się właśnie pączka kwiatowego. 
(262,62-64) 
30 Jak często był Jezus spotykany przez swoich 
uczniów, jak mówił do różnych stworzeń 
wszechświata. Jak często Mistrz był 
zaskoczony w rozmowach z ptakami, z 
korytarzem, z morzem! Ale oni wiedzieli, że 
ich Mistrz nie był zachwycony, wiedzieli, że w 
ich Mistrzu żył Twórczy Duch Ojca, który dał 
język wszystkim istotom, który rozumiał 
wszystkie Jego "dzieci", które otrzymywały 
pochwałę i miłość od wszystkiego, co przez 
Niego stworzone. 
31 Jak często uczniowie i ludzie widzieli Jezusa 
pieszczącego ptaka lub kwiat i 
błogosławiącego wszystko, a w jego oczach 
widzieli przebłyski nieskończonej miłości do 
wszystkich stworzeń! Uczniowie przebłagali 
Boską rozkosz Pana, gdy zobaczył siebie 
otoczonego tak wielką chwałą, tak wiele 
zdziwienia, które wyszły z Jego mądrości, a 
także często widzieli łzy w oczach Mistrza, gdy 
zobaczył obojętność ludzi w obliczu takiej 
chwały, nudności i ślepoty ludzkich stworzeń 
do tak wielkiej świetności. Często widzieli, jak 

Mistrz płacze, gdy widział trędowatego, który 
z powodu trądu wylewał łzy, albo jak 
mężczyźni i kobiety opłakiwali swój los, mimo 
że byli otoczeni sferą doskonałej miłości! 
(332,25 -26) 
 
Nauka Jezusa 
32 Jezus nauczył cię miłosierdzia, łagodności, 
miłości. Nauczył cię przebaczać swoim 
wrogom z serca, mówiąc ci, aby odrzucić 
kłamstwo i kochać prawdę. Powiedział ci, że 
powinieneś zawsze odpłacać się zarówno 
złem, jak i dobrem, które otrzymujesz z 
dobrem. Nauczył cię szacunku dla każdego z 
sąsiadów i objawił ci sposób na znalezienie 
zdrowia ciała i ducha, jak uhonorować swoim 
życiem imię swoich rodziców, tak aby w tym 
samym czasie możesz być honorowany przez 
swoje dzieci. 
33 Są to niektóre z przykazań, które muszą być 
przestrzegane przez każdego, kto naprawdę 
chce być chrześcijaninem. (151,35-36) 
34 Gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze 
obserwowali czyny Jezusa, i odkryli, że odeszli 
od swoich własnych, utrzymywali, że 
nauczanie, które głosił, było sprzeczne z 
prawem Mojżesza. Powodem tego było to, że 
pomylili prawo z tradycjami. Ale ja im 
udowodniłem, że nie przekroczyłem prawa, 
które Ojciec objawił Mojżeszowi, ale 
wypełniłem je słowami i uczynkami. 
35 Z pewnością przeciwstawiłem się wielu 
tradycjom tych ludzi, ponieważ nadszedł już 
czas, by zniknęli, aby mogła rozpocząć się 
nowa era wyższych nauk. (149,42 - 43) 
36 Pamiętajcie, że w pierwszym przykazaniu 
Zakonu, który dałem ludzkości przez Mojżesza, 
powiedziałem: "nie będziecie sobie stwarzać 
żadnego obrazu ani podobieństwa 
niebiańskich rzeczy, aby uklęknąć przed nim i 
oddawać mu cześć"; i rzekłem do was: "nie 
będziecie sobie stwarzać żadnego obrazu ani 
podobieństwa niebiańskich rzeczy". Od tego 
czasu droga dla człowieka i droga dla Ducha 
została wyraźnie wyznaczona. 
37 Mojżesz nie ograniczył się do nauczania 
ludzi Dziesięciu Przykazań, ustanowił także 
prawa wtórne dla życia ludzkiego i wprowadził 
tradycje, obrzędy i symbole w ramach 
duchowego kultu Bożego, a wszystko to w 
zależności od kroków rozwojowych, jakie 
podejmował wówczas duch ludzki. 
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38 Ale obiecany Mesjasz przyszedł i zabrał 
tradycje i rytuały oraz symbole i ofiary, 
pozostawiając tylko prawo nietknięte. 
Dlatego, gdy faryzeusze powiedzieli ludziom, 
że Jezus jest przeciwko Zakonowi 
Mojżeszowemu, odpowiedziałem im, że nie 
jestem przeciwko Zakonowi, ale przyszedłem, 
aby go wypełnić. Jeśli moje nauki 
wyeliminowałyby tradycje, byłoby to 
spowodowane tym, że ludzie, aby je wypełnić, 
zapomnieli o przestrzeganiu Prawa. (254, 17 - 
18) 
39 Moje słowo w obecnym czasie nie wymaże 
słów, które dałem ci za "drugim razem". Epoki, 
wieki i wieki miną, ale słowa Jezusa nie 
przeminą. Dzisiaj wyjaśniam i ujawniam wam 
znaczenie tego, co wam wtedy mówiłem, a wy 
nie zrozumieliście... (114, 47) 
 
"Cud" Jezusa 
40 Aby nauka rozpalała wiarę w sercach, 
dokonałem w tym samym czasie cudów, aby 
mogła być przez nich kochana; aby te "cuda" 
były jak najbardziej namacalne, dokonałem ich 
na ciałach chorych, uzdrawiając niewidomych, 
głuchych, głupich, chromych, opętanych, 
trędowatych i wskrzeszając zmarłych do życia 
41 Jak wiele cudów miłości uczynił Chrystus 
wśród ludzi! Historia ich nazwisk zachowała 
się jako przykład dla przyszłych pokoleń. 
(151,37 - 38) 
42 Istoty Światła w służbie Boskiego dzieła, a 
także inni, którzy byli buntowniczy i 
nieświadomi, czuli się wszędzie, a wśród tej 
ludzkości pojawili się opętani, których nauka 
nie mogła wyzwolić i którzy zostali wypędzeni 
przez lud. Ani nauczyciele prawa, ani 
naukowcy nie byli w stanie przywrócić zdrowia 
tym, którzy byli chorzy. 
43 Ale wszystko to było zamierzone przeze 
mnie, aby nauczyć was i dać wam dowody 
miłości Dałem wam przez Jezusa uzdrowienie 
Jego stworzeń, ku zdumieniu wielu. 
44 Niewiernych, którzy słyszeli o mocy Jezusa, 
i którzy wiedzieli o jego cudach, zażądał 
najtrudniejszych dowodów, aby uczynić go 
niepewnym na chwilę, aby udowodnić, że nie 
był nieomylny. Ale to wybawienie opętanych, 
fakt, że wprowadziłem ich z powrotem w stan 
normalnego człowieka tylko poprzez 
dotknięcie lub spojrzenie na nich, lub też danie 
im słowa rozkazu, aby te duchy opuściły ich 

umysły i oba zostały uwolnione od ich ciężaru, 
zdezorientowało ich. 
45 W obliczu tej władzy faryzeusze, naukowcy, 
uczeni w Piśmie i publicyści wykazywali różne 
reakcje. Niektórzy uznawali moc Jezusa, inni 
przypisywali jego moc nieznanym wpływom, a 
jeszcze inni nie mogli o niej nic powiedzieć. Ale 
chorzy, którzy zostali wyleczeni, 
pobłogosławili jego imię. 
46 Niektórzy byli opętani przez jednego ducha, 
inni przez siedmiu, jak Maryja z Magdaleny, a 
niektórzy przez tak wielką liczbę, że sami 
mówili, iż są legionem. 
47 Przez całe życie Mistrza jedno duchowe 
objawienie następowało po drugim. Niektórzy 
z nich byli świadkami dwunastu uczniów, inni 
ludzie - na świeżym powietrzu i w domach. To 
był czas cudów, "cudów". (339, 20 -22) 
48 Cud, jak rozumiesz, nie istnieje; nie ma 
sprzeczności między tym, co boskie, a tym, co 
materialne. 
49 Jezus przypisuje jej wiele cudów; lecz 
prawdziwie, powiadam wam, jego czyny były 
naturalnym skutkiem miłości, tej boskiej mocy, 
której jeszcze nie umiecie używać, chociaż jest 
obecna w każdym duchu nieużywana. Bo nie 
chciałeś poznać mocy miłości. 
50 Co było skuteczne we wszystkich cudach, 
które Jezus dokonał, ale miłość? 
51 Słuchajcie, uczniowie: aby miłość Boga 
mogła być poznana ludzkości, konieczna była 
pokora tego narzędzia, a Jezus był zawsze 
pokorny; dając tego przykład ludziom, 
powiedział wam kiedyś, że nie może nic zrobić 
bez woli Ojca Niebieskiego. Kto nie wejdzie w 
pokorę tych słów, będzie myślał, że Jezus był 
człowiekiem jak każdy inny; ale prawda jest 
taka, że chciał dać wam nauczkę pokory. 
52 Wiedział, że ta pokora, ta jedność z Ojcem 
uczyniła go wszechmocnym w stosunku do 
ludzkości. 
53 O wielka i piękna transfiguracja, która daje 
miłość, pokorę i mądrość! 
54 Teraz wiesz, dlaczego Jezus, choć 
powiedział, że nie mógł nic zrobić, jeśli nie 
było to zgodne z wolą Ojca, był w 
rzeczywistości w stanie zrobić wszystko; bo był 
posłuszny, bo był pokorny, bo uczynił się sługą 
prawa i ludzi, i wiedział, jak kochać. 
55 Uznajcie więc, że choć sami znacie niektóre 
z wydziałów miłości duchowej, nie czujecie ich 
i dlatego nie możecie zrozumieć przyczyny 
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tego wszystkiego, co nazywacie cudem lub 
tajemnicą, które są dziełem Bożej miłości. 
56 Jakie nauki dał ci Jezus, które nie byłyby z 
miłości? Jakiej nauki, ćwiczeń lub tajemniczej 
wiedzy użył, aby dać ci swoje przykłady władzy 
i mądrości? Tylko błoga miłość, z którą można 
zrobić wszystko. 
57 Nie ma nic sprzecznego w prawach Ojca, 
które są proste, ponieważ są mądre, i mądre, 
ponieważ są one przeniknięte miłością 
58 Zrozumcie mistrzu, on jest waszym 
podręcznikiem. (17,11 - 21) 
59 Duch, który dał życie Jezusowi, był moim 
własnym, waszym Bogiem, który stał się 
człowiekiem, aby mieszkać wśród was i być 
oglądanym, ponieważ było to konieczne 
Czułem jako człowiek wszystkie ludzkie 
cierpienia. Naukowcy, którzy badali naturę 
przyrody, przyszli do mnie i odkryli, że nie 
wiedzą nic o mojej nauce. Wielcy i mali, 
cnotliwi i grzesznicy, niewinni i winni otrzymali 
istotę mojego słowa, i wszyscy oni docenili 
moją obecność. Ale choć wielu z nich było 
nazywanych, niewielu było wybrańców, a 
jeszcze mniej wokół mnie. (44, 10) 
 
Cudzołożnica 
60 Broniłem grzeszników. Nie pamiętasz tej 
cudzołożnicy? Kiedy została przyprowadzona 
do mnie, prześladowana i potępiona przez 
tłum, faryzeusze przyszli i zapytali mnie: "Co z 
nią zrobimy? - Kapłani oczekiwali ode mnie, że 
powiem: "Niech sprawiedliwość zwycięży", a 
potem odpowiedzą: "Jak to jest, że głosisz 
miłość i pozwalasz, aby ten grzesznik został 
ukarany? A gdybym powiedział: "Uwolnij ją", 
odpowiedzieliby: "W Prawach Mojżesza, 
które, jak mówisz, potwierdzają, jest przepis, 
który mówi: "Każda kobieta złapana na 
cudzołóstwie zostanie ukamienowana na 
śmierć". 
61 Znając ich zamiar, nie odpowiedziałem na 
ich słowa, kłaniając się i pisząc w prochu ziemi 
grzechy tych, którzy ich potępili Ponownie 
zapytali mnie, co mam zrobić z tą kobietą, a ja 
im odpowiedziałem: "Kto jest wolny od 
grzechu, niech pierwszy rzuci kamień". Potem 
zobaczyli swoje winy i odeszli, zakrywając 
swoje twarze. Żaden z nich nie był czysty, a 
ponieważ czuli, że widziałem przez nich do 
głębi serca, nie oskarżali już tej kobiety, bo 
wszyscy zgrzeszyli. Ale kobieta i z nią inni, 

którzy również złamali małżeństwo, nie 
żałowali i nie zgrzeszyli więcej. Mówię wam, 
łatwiej jest nawrócić grzesznika przez miłość 
niż przez surowość. (44, 11) 
 
Maria Magdalena 
62 Maria Magdalena - grzesznica, jak nazwał ją 
świat - zasłużyła na moją czułość i moje 
przebaczenie. 
63 Wkrótce dostała swoje zbawienie, co nie 
jest w przypadku innych, którzy mają słabą 
wiarę i prosić o przebaczenie za swoje grzechy. 
Podczas gdy ona szybko znalazła to, czego 
szukała, inni nie. 
64 Magdalena otrzymała przebaczenie, nie 
chwaląc się skruchą. Ona też zgrzeszyła, tak 
jak ty zgrzeszyła, ale kochała bardzo. 
65 Ten, kto kocha, może wykazywać aberracje 
w swoim ludzkim zachowaniu; ale miłość jest 
czułością, która przelewa się z serca. jeśli 
chcesz otrzymać przebaczenie, tak jak jesteś, 
odwróć swoje oczy pełne miłości i zaufania do 
Mnie, a zostaniesz uniewinniony od każdego 
wykroczenia. 
66 Ta kobieta nie zgrzeszyła więcej; miłość, 
która przepełniła jej serce, którą poświęciła 
nauce Mistrza. 
67 Zostało jej wybaczone, mimo że popełniła 
błędy. ale w jej sercu płonął ogień, który 
oczyszcza, i z powodu przebaczenia, które 
otrzymała grzeszniczka, nie odłączyła się ani 
na chwilę od Jezusa; z drugiej strony, moi 
uczniowie zostawili mnie samego w 
najkrwawszych godzinach. Ale że Maryja, 
która nie była szanowana, nie odłączyła się od 
Mnie, nie zaprzeczyła Mnie, nie bała się Mnie, 
ani się nie wstydziła. 
68 Dlatego została ona przyznana, aby przelać 
łzy u stóp mojego krzyża i nad grobem moim. 
Jej duch wkrótce znalazł zbawienie, ponieważ 
bardzo kochał. 
69 W swoim sercu również miała ducha 
apostoła. Jej nawrócenie świeci jak światło 
prawdy. Pokłonywała się u moich stóp, aby mi 
powiedzieć: "Panie, jeśli chcesz, będę wolna 
od grzechu. 
70 Ty natomiast - jak często chcesz mnie 
przekonać o swojej niewinności, przykrywając 
swoje przewinienia długimi modlitwami 
71 Nie, uczniowie, uczcie się od niej, miłujcie 
Pana waszego prawdziwie w każdym z 
waszych bliźnich. Kochajcie dużo, a wasze 
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grzechy zostaną wam wybaczone. Będziecie 
wielcy, jeśli sprawicie, że ta prawda zakwitnie 
w waszych sercach. (212, 68 – 75) 
 
Nikodem i kwestia reinkarnacji 
72 Wtedy powiedziałem Nikodemowi, który 
odwiedził mnie w dobrym usposobieniu, aby 
mówił do mnie: "to, co się narodziło z ciała, 
jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest 
duchem". nie zdziwcie się, gdy wam powiem, 
że trzeba się na nowo narodzić". kto zrozumiał 
te słowa? 
73 Chciałem wam z nimi powiedzieć, że jedno 
ludzkie życie nie wystarczy, aby zrozumieć 
jedną z moich nauk, i że aby zrozumieć 
podręcznik, który zawiera to życie, potrzeba 
wielu ziemskich żyć. Dlatego też ciało ma tylko 
za zadanie służyć jako podpora dla ducha, gdy 
chodzi po ziemi. (151, 59) 
 
Transfiguracja Jezusa 
74 Za "drugim razem" Jezus raz zrobił 
wędrówkę, za którą poszli niektórzy Jego 
uczniowie. Oni wspięli się na górę i podczas 
gdy Mistrz napełnił tych ludzi podziwem 
poprzez jego słowa, nagle zobaczyli ciało 
swego Pana przemienionego, który unosił się 
w przestrzeni, mając ducha Mojżesza po jego 
prawej stronie i Eliasza po jego lewej. 
75 Na ten nadprzyrodzony widok uczniowie 
rzucili się na ziemię, zaślepieni światłem 
Bożym. Ale oni natychmiast uspokoili się i 
zaproponowali swojemu Mistrzowi, aby 
nałożyć purpurową szatę królów na jego 
ramiona, jak również na Mojżesza i Eliasza. 
Wtedy usłyszeli głos zstępujący z 
nieskończoności, mówiący: "To jest mój drogi 
Syn, w którym mam upodobanie; słuchajcie 
Go! 
76 Wielki strach chwycił uczniów, gdy usłyszeli 
ten głos, a gdy spojrzeli w górę, zobaczyli tylko 
Mistrza, który powiedział do nich: "Nie bójcie 
się i nie mówcie nikomu tej wizji, dopóki nie 
zmartwychwstaniem. Wtedy zapytali swojego 
mistrza: "Dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że 
Eliasz musi być pierwszy?" I Jezus 
odpowiedział im: "Zaprawdę, Eliasz przyjdzie 
pierwszy i wszystko naprawi". Ale mówię 
wam, że Eliasz już przyszedł, a oni go nie 
rozpoznali; raczej zrobili to, co im się 
podobało. A uczniowie zrozumieli, że mówił im 
o Janie Chrzcicielu. 

77 Ileż to razy w obecnym czasie uczyniłem 
niewidzialnym na waszych oczach ciało, przez 
które komunikuję się z samym sobą, abyście 
pozwolili mi widzieć Mnie w ludzkiej postaci, 
w której ludzkość znała Jezusa, a jednak nie 
kłanialiście się w obliczu nowego 
przemienienia. (29,15 - 18) 
Zjawisko to znane jest również w 
parapsychologii jako "transfiguracja", gdy 
coraz większa widoczność przejawiającej się 
istoty duchowej  
 
Brak odwagi w spowiadaniu się 
78 Kiedy mieszkałem wtedy wśród was 
wcielonych, często zdarzało się, że w nocy, 
kiedy wszyscy odpoczywali, przychodzili do 
mnie ludzie, którzy potajemnie mnie 
odwiedzali z obawy przed odkryciem. Przyszli 
do mnie, ponieważ mieli wyrzuty sumienia, 
krzycząc na mnie i wzbudzając na mnie gniew, 
gdy mówiłem do tłumu. Ich poczucie 
wyrzutów sumienia było jeszcze bardziej 
naglące, kiedy zdali sobie sprawę, że Moje 
Słowo pozostawiło w ich sercu dar pokoju i 
światła, a ja wylałam w ich ciele mój 
uzdrawiający balsam. 
79 Z głowami pochylonymi do góry, ukazali mi 
się i powiedzieli: "Mistrzu, przebacz nam, 
uświadomiliśmy sobie, że Twoje Słowo 
zawiera prawdę". Odpowiedziałem im: "jeśli 
odkryliście, że mówię tylko prawdę - dlaczego 
się ukrywasz? Czy nie wychodzisz na zewnątrz, 
aby odebrać promienie słońca, kiedy się 
pojawia - ale kiedy się tego wstydzisz? Ten, kto 
kocha prawdę, nigdy jej nie ukrywa, ani jej nie 
zaprzecza, ani się jej nie wstydzi. 
80 Mówię wam to, ponieważ widzę, że wielu 
słucha mnie tylko potajemnie, zaprzeczając, 
dokąd poszli, ukrywając to, co usłyszeli, a 
czasami zaprzeczając, że byli ze mną. Więc 
czego się wstydzisz? (133,23 - 26) 
 
Wrogość wobec Jezusa 
81 Kiedy przemawiałem do tłumów w Drugim 
Wieku, moje słowo - doskonałe w znaczeniu i 
formie - zostało usłyszane przez wszystkich. 
Moje spojrzenie, przenikające do serc, odkryło 
wszystko, co każdy z nich miał w sobie. W 
jednych były wątpliwości, w innych wiara, w 
innych głos strachu mówił do mnie: to chorzy, 
których ból sprawił, że mieli nadzieję na cud 
ode mnie. Byli tacy, którzy próbowali ukryć 
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swoją kpinę, gdy usłyszeli, że przyszedłem od 
Ojca, aby przynieść ludziom Królestwo 
Niebieskie, i były też serca, w których 
odkryłem nienawiść do mnie i zamiar uciszenia 
mnie lub wyeliminowania mnie. 
82 To właśnie ci wyniosli, faryzeusze, poczuli 
się dotknięci moją prawdą. Bo choć moje 
słowo było tak jasne, tak pełne miłości i tak 
pocieszające - choć zawsze potwierdzały to 
potężne dzieła, wielu ludzi wciąż chciało 
odkryć prawdę o mojej obecności, osądzając 
mnie według człowieka Jezusa, badając moje 
życie i skupiając swoją uwagę na skromności 
moich szat i moim absolutnym ubóstwie dóbr 
materialnych. 
83 Ale nie zadowoleni z potępienia mnie, 
potępili również moich uczniów, uważnie ich 
obserwując, czy mówili, czy szli za mną drogą, 
czy usiedli do jedzenia Jakże wkurzeni byli 
faryzeusze, kiedy pewnego razu zobaczyli, że 
moi uczniowie nie umyli rąk, zanim nie usiedli 
do jedzenia; biedne głowy, które pomyliły 
czystość ciała z czystością ducha! Nie wiedzieli, 
że kiedy dotknęli świętego chleba w świątyni, 
ich ręce były czyste, ale ich serca były pełne 
zgnilizny. (356,37 - 38) 
84 Na każdym kroku byłem przeszukiwany. 
Wszystkie moje czyny i słowa były oceniane z 
złymi intencjami, w większości były one 
zdezorientowane w świetle moich dzieł i 
dowodów, ponieważ ich intelekt nie był w 
stanie zrozumieć tego, co tylko duch może 
zrozumieć. 
85 Gdy się modliłem, powiedzieli: "o co się 
modli, gdy mówi, że jest pełen mocy i 
mądrości? Czego on może potrzebować lub o 
co może prosić?" A gdybym się nie pomodlił, 
powiedzieliby: "Nie spełniam ich wymagań 
religijnych". 
86 Kiedy zobaczyli Mnie nie przyjmującego 
pokarmu, kiedy Moi uczniowie jedli, uznali, że 
jestem poza prawem ustanowionym przez 
Boga; a kiedy zobaczyli Mnie przyjmującego 
pokarm, zadali sobie pytanie: "dlaczego musi 
jeść, aby żyć - ten, który twierdzi, że żyje?"nie 
zrozumieli, że przyszedłem na świat, aby 
objawić człowiekowi, jak będzie żył człowiek 
po długim okresie oczyszczenia, tak aby z 
niego wyłoniło się uduchowione pokolenie 
ponad ludzką nędzę, ponad niezbędne 
potrzeby ciała i ponad namiętności zmysłów 
fizycznych". (40,11 - 13) 

 
Ogłoszenie o pożegnaniu 
87 Przez trzy lata Jezus żył razem ze swoimi 
uczniami. Był otoczony przez wielkie tłumy, 
które głęboko go kochały. Dla tych uczniów nie 
było nic innego, jak słuchać ich Mistrza, gdy 
głosił swoją Boską Naukę. Podążając Jego 
śladami, nie odczuwali ani głodu, ani 
pragnienia, nie było potknięć ani przeszkód, 
wszystko było pokojem i szczęściem w 
atmosferze otaczającej tę grupę, a jednak, gdy 
byli kiedyś szczególnie zachwyceni 
kontemplacją swego umiłowanego Jezusa, 
powiedział do nich: "Przyjdzie teraz inny czas; 
odejdę od was, a wy zostaniecie jak owce 
wśród wilków. Zbliża się ta godzina, a ja muszę 
wrócić tam, skąd pochodzę. Przez pewien czas 
będziecie sami i będziecie przynosić 
świadectwo tego, co widzieliście i słyszeliście, 
tym, którzy głodują i pragną miłości i 
sprawiedliwości. Pracuj w moim imieniu, a 
potem zabiorę cię do siebie w Wiecznym 
Domu. 
88 Te słowa uczyniły uczniów smutnymi, a im 
bliżej przyszła godzina, Jezus powtórzył tę 
zapowiedź z większym naciskiem, mówiąc o 
swoim odejściu. Ale w tym samym czasie 
pocieszał serca tych, którzy go słuchali, 
mówiąc im, że jego duch nie odejdzie i będzie 
nadal czuwać nad światem. Jeśli przygotowali 
się do wniesienia jego słowa do ludzi tego 
czasu jako wiadomość o pocieszeniu i nadziei, 
będzie mówił przez ich usta i dokonać cudów. 
(354,26 - 27) 
 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy 
89 Tłumy przyjęły mnie radując się, gdy 
wszedłem do miasta Jeruzalem Ze wsi i alejek 
wjechali pędami - mężczyznami, kobietami i 
dziećmi - aby być świadkami wjazdu Mistrza 
do miasta. Byli to ci, którzy otrzymali cud i 
dowód mocy Syna Bożego - niewidomi, którzy 
teraz widzieli, niemych, którzy teraz mogli 
śpiewać hosiannę, chromych, którzy opuścili 
swoje łóżka i pośpiesznie przyszli zobaczyć 
Mistrza w Paschę. 
90 Wiedziałem, że ten triumf jest ulotny; 
moim uczniom przepowiedziałem już, co się 
potem stanie. to było niewiele więcej niż 
początek mojej walki, a dziś, z daleka od 
tamtych wydarzeń, mówię wam, że Światło 
Prawdy mojej nadal walczy z ciemnościami 
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niewiedzy, grzechu i oszustwa, dlatego muszę 
dodać, że mój ostateczny triumf jeszcze nie 
nadszedł. 
91 Jak możesz wierzyć, że to wejście do 
Jerozolimy oznaczało zwycięstwo mojej 
sprawy, kiedy było tylko kilku nawróconych, a 
wielu z nich nie wiedziało, kim jestem? 
92 I nawet gdyby ci wszyscy ludzie zostali 
nawróceni na moje słowo - czyż nie wiele 
pokoleń musiało jeszcze pójść za mną? 
93 Ten moment radości, ten krótki triumfalny 
wjazd był tylko symbolem zwycięstwa światła, 
dobra, prawdy, miłości i sprawiedliwości - 
dnia, który musi nadejść i do którego wszyscy 
jesteście zaproszeni. 
94 Wiedzcie, że gdyby którekolwiek z moich 
dzieci było wtedy poza Nowym Jeruzalem, nie 
odbyłoby się żadne święto, ponieważ Bóg nie 
mógł wtedy mówić o zwycięstwie, nie mógłby 
świętować zwycięstwa, gdyby jego moc nie 
była w stanie uratować nawet ostatniego z 
jego dzieci. (268, 17 - 21) 
95 Jesteście tacy sami jak ci, którzy śpiewali 
Oosiana w "drugim czasie", kiedy Jezus wszedł 
do Jerozolimy. Dziś, gdy objawiam się wam w 
Duchu, nie rozprzestrzeniacie już swoich 
płaszczy na Moją Drogę, to wasze serca 
ofiarowujecie jako miejsce zamieszkania 
waszego Pana. Dzisiaj twój hosiannah nie 
wychodzi już z twojego gardła, ten hosiannah 
pochodzi z twojego ducha jako hymn pokory, 
miłości i znajomości Ojca, jako hymn wiary w 
ten przejaw, który twój Pan przyniósł ci w 
"trzecim wieku". 
96 Raz, jak dziś, poszedłeś za mną, gdy 
wjechałem do Jerozolimy. Wielkie tłumy ludzi 
otoczyły mnie, urzeczone moimi słowami 
miłości. Mężczyźni i kobiety, starzy i dzieci 
potrząsnęli miastem swoimi wiwatami, a 
nawet kapłani i faryzeusze, obawiając się, że 
ludzie będą się buntować, rzekli do mnie: 
"Mistrzu, jeśli uczysz pokoju, dlaczego 
pozwalasz, aby twoi zwolennicy wywołali taki 
bunt? Lecz ja im odpowiedziałem: "Zaprawdę, 
powiadam wam, gdyby ci milczeli, kamienie by 
przemówiły". Były to bowiem momenty 
radości, kulminacja i uwielbienie Mesjasza 
wśród głodnych i spragnionych 
sprawiedliwości - tych, którzy długo oczekiwali 
na przyjście Pana w wypełnieniu proroctw. 
97 Z tą radością i radością mój lud również 
świętował wybawienie z Egiptu. To 

upamiętnienie Paschy, które chciałem uczynić 
niezapomnianym dla mojego ludu. ale 
naprawdę, mówię wam, nie podążałem tylko 
za tradycją, składając w ofierze baranka - nie, 
ofiarowałem siebie w Jezusie, Baranku 
ofiarnym, jako drogę, przez którą wszystkie 
moje dzieci znajdą zbawienie. (318,57 - 59) 
 
Ostatnia kolacja 
98 Kiedy Jezus świętował ten posiłek 
paschalny ze swoimi uczniami, jak to było w 
tradycji tego ludu, powiedział im: "Coś 
nowego wam teraz objawię: weźcie to wino i 
jedzcie ten chleb, który reprezentuje moją 
krew i moje ciało, i czyńcie to na moją 
pamiątkę. 
99 Po odejściu Mistrza, uczniowie pamiętali o 
ofierze swojego Pana, biorąc wino i jedząc 
chleb, które były symbolem Tego, który dał 
wszystko z miłości do ludzkości. 
100 Na przestrzeni wieków narody podzielone 
na wyznania dawały różne interpretacje moich 
słów. 
101 Dzisiaj chcę wam powiedzieć, co czułem w 
tej godzinie, podczas Wieczerzy Pańskiej, gdzie 
każde słowo i każde działanie Jezusa było 
lekcją księgi głębokiej mądrości i 
nieskończonej miłości. Kiedy używałem do 
tego chleba i wina, to było po to, abyście 
zrozumieli, że są one jak miłość, która jest 
pokarmem i życiem ducha; a kiedy 
powiedziałem wam: "czyńcie to na moją 
pamiątkę", Mistrz chciał powiedzieć, że 
powinniście kochać bliźniego miłością 
podobną do tej, jaką ma Jezus i oddawać się 
ludziom jako prawdziwy pokarm. 
102 Każdy obrzęd, który wykonacie z tych 
nauk, będzie bezowocny, jeśli nie zastosujecie 
moich nauk i przykładów w swoim życiu. To 
jest dla ciebie trudne, ale to jest zasługa. (151, 
29 - 32, 34) 
103 Jak jesteś teraz wokół mnie, więc to było 
tego ostatniego wieczoru za "drugim razem 
The słońce właśnie schodzić puszek gdy Jezus 
być w ten pokój dla the ostatni raz dyskusja z 
jego uczeń. Były to słowa umierającego ojca 
do jego ukochanych dzieci. Żałoba była w 
Jezusie, a także w uczniach, którzy jeszcze nie 
wiedzieli, co czeka tego, który kilka godzin 
później nauczał i kochał ich tak bardzo. Ich Pan 
miał odejść, ale oni jeszcze nie wiedzieli jak. 
Piotr płakał, chwytając kielich za serce, Jan 
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zwilżył łzami piersi Mistrza, Mateusz i 
Bartłomiej byli obok siebie z moimi słowami. 
Philip i Thomas ukrywali swoje bóle serca 
podczas jedzenia. Jakub Młodszy i Starszy, 
Taddaeusz, Andrzej i Szymon byli głupi z żalu, 
a jednak wiele mówili do mnie swoimi 
sercami. Judasz Iskariota również nosił w sercu 
ból, ale również strach i wyrzuty sumienia. Ale 
on nie mógł wrócić, bo ciemność go 
zawładnęła. 
104 Gdy Jezus wypowiedział swoje ostatnie 
słowa i napomnienia, uczniowie ci byli 
przepełnieni łzami. Ale jednego z nich już nie 
było, jego duch nie mógł otrzymać tyle miłości, 
ani zobaczyć tyle światła, i tak odszedł, bo to 
słowo wypaliło jego serce. (94, 56-58) 
105 Boska tęsknota Jezusa była taka, że Jego 
uczniowie staliby się sownikami Jego zbawczej 
nauki. 
106 Dlatego w kulminacyjnym momencie 
swojego ostatniego przemówienia do uczniów, 
które było jednocześnie ostatnią rozmową 
między ojcem i dziećmi, powiedział im z 
miłością: "Teraz daję wam nowe przykazanie: 
Miłujcie się wzajemnie". 
107 W świetle tego najwyższego przykazania 
rozpalił w ten sposób największą nadzieję dla 
ludzkości. (254, 59) 
 

Rozdział 12 - Cierpienie, śmierć i 
zmartwychwstanie  
 
Dożywotnia trudność i cierpienie Jezusa 
1 Żyłem wśród ludzi i uczyniłem moje życie 
przykładem, podręcznikiem. Poznałem 
wszystkie cierpienia, pokusy i walki, ubóstwo, 
pracę i prześladowania. Doświadczyłem 
odrzucenia przez krewnych, niewdzięczności i 
zdrady; długich codziennych czynności, głodu i 
pragnienia, kpiny, samotności i śmierci. 
Pozwoliłem, by cały ciężar ludzkiego grzechu 
spadł na mnie. Pozwoliłem człowiekowi 
przeszukać mojego ducha w moich słowach i 
w moim przebitym ciele, gdzie można było 
zobaczyć nawet ostatnie żebra. Chociaż Bóg 
uczynił mnie wyśmiewanym królem, 
odkrytym, i musiałem nieść krzyż wstydu, a 
także wspiąć się na wzgórze, gdzie zginęli 
zbójnicy. Tam moje ludzkie życie zakończyło 
się jako dowód, że jestem nie tylko Bogiem 
Słowa, ale także Bogiem czynów. (217, 11) 

2 Gdy godzina była blisko i Wieczerza Pańska 
się skończyła, Jezus dał swoim uczniom 
ostatnie rozkazy. Wyruszył do gaju oliwnego, 
gdzie się modlił i powiedział do Ojca: "Panie, 
jeśli to możliwe, weź ode mnie ten kielich". 
Nie moja wola, ale twoja. Wtedy jeden z 
moich uczniów, który miał mnie wybawić, 
podszedł do mnie, w towarzystwie tłumu, aby 
mnie aresztować. Kiedy zapytali: "Kim jest 
Jezus, Nazarejczyk?" Judasz podszedł do 
swego Mistrza i go pocałował. W sercach tych 
ludzi był strach i konsternacja, gdy zobaczyli 
spokojne opanowanie Jezusa i zapytali 
ponownie: "Kim jest Jezus? Potem 
podszedłem do nich i powiedziałem im: "Oto 
jestem, to ja". Wtedy zaczęła się moja pasja. 
3 Przyprowadzili mnie przed kapłanów, 
sędziów i władców. Przesłuchiwali mnie, 
osądzali i oskarżali o naruszenie prawa 
Mojżesza i o chęć stworzenia królestwa, które 
zniszczyłoby królestwo cesarza. (152,6 - 7) 
 
Zdrada Judasza 
4 Czy nie pamiętasz, ile razy objawiłem moją 
miłość, nie tylko tym, którzy we Mnie wierzyli, 
ale także tym, którzy mnie zdradzili, i tym, 
którzy mnie prześladowali i osądzali? Teraz 
możesz mnie zapytać, jaki był powód, dla 
którego pozwoliłeś mi na te wszystkie kpiny. I 
odpowiadam wam: Musiałem pozostawić im 
całkowitą swobodę myśli i działania, aby 
stworzyć odpowiednie możliwości objawienia 
się i aby wszyscy doświadczyli miłosierdzia i 
miłości, której nauczałem świat. 
5 Nie ruszyłem serca Judasza, aby mnie 
zdradzić; był on narzędziem złej myśli, gdy 
jego serce było wypełnione ciemnością. ale w 
obliczu niewierności tego ucznia pokazałem 
mu moje przebaczenie. 
6 Nie byłoby konieczne, aby jeden z moich 
zdradził mnie, aby dać ci ten przykład pokory. 
Mistrz udowodniłby przy każdej okazji, że 
ludzie zaoferowaliby mu to. Do tego ucznia 
należało być narzędziem, przez które Mistrz 
okazywał światu swoją Boską pokorę. Nawet 
jeśli myślałeś, że to słabość tego człowieka 
spowodowała śmierć Jezusa, mówię ci, że 
jesteś w błędzie, bo przyszedłem oddać ci 
siebie całkowicie, a gdyby nie było to w ten 
sposób, możesz być pewien, że zrobiłbyś to w 
inny sposób. dlatego nie masz prawa 
przeklinać i osądzać tego, który jest twoim 
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bratem, któremu w chwili ciemności 
brakowało miłości i wierności, którą był winien 
swemu Mistrzowi. Jeśli winisz go za moją 
śmierć, dlaczego nie pobłogosławisz go, 
wiedząc, że moja krew została przelana dla 
zbawienia wszystkich ludzi? Lepiej byłoby, 
gdybyście się modlili i prosili, aby nikt z was 
nie wpadł w pokuszenie, ponieważ hipokryzja 
uczonych w Piśmie i faryzeuszy nadal istnieje 
na tym świecie. (90,37 - 39) 
 
Pasja Jezusa 
7 Kiedy zostałem przesłuchany przez 
arcykapłana Kajfasza, a on powiedział do 
mnie: "Proszę Cię, abyś mi powiedział, czy 
jesteś Chrystusem Mesjaszem, Synem Bożym", 
odpowiedziałem mu: "Powiedziałeś mi". (21, 
30) 
8 Ileż to serc, które kilka dni wcześniej 
podziwiały i błogosławiły moje dzieła, 
zapomniały o nich, okazując się niewdzięczne i 
dołączając do tych, którzy mnie obrazili! Ale 
było konieczne, aby ta ofiara była bardzo 
wielka, aby nigdy nie została wymazana z 
ludzkiej pamięci. 
9 świat, a wy jako jego część, widzieliście Mnie 
bluźniącego, wyśmiewanego i upokorzonego, 
jak żaden człowiek nie mógł być ale cierpliwie 
opróżniłem kubek, który dałeś mi do picia. 
Krok po kroku wypełniłem swoje 
przeznaczenie miłości wśród mężczyzn i 
całkowicie oddałem siebie moim dzieciom. 
10 Błogosławieni, którzy mieli wiarę w swego 
Boga, choć widzieli Go przykrytego krwią i 
sapiącym. 
11 Ale czekało na mnie jeszcze coś 
trudniejszego: umrzeć przybity do drewna 
między dwoma zbójnikami. Ale zostało ono 
napisane i dlatego musiało się spełnić, abym 
został uznany za prawdziwego Mesjasza. (152, 
8 -11) 
12 dla tej nauki daję wam teraz, dałem wam 
przykład już w drugim wieku Jezus wisiał na 
krzyżu, Odkupiciel zmagał się ze śmiercią w 
obliczu tłumów, które tak bardzo kochał. 
Każde serce było drzwiami, do których pukał. 
Wśród tłumu był człowiek, który panował nad 
tłumem, książę Kościoła, publicysta, faryzeusz, 
bogaty, biedny, zdeprawowany i ten o 
prostym umyśle. Ale podczas gdy jedni 
wiedzieli, kim On był, który umarł w tej 
godzinie, ponieważ widzieli Jego dzieła i 

otrzymali Jego świadczenia, inni, spragnieni 
niewinnej krwi i chciwi zemsty, przyspieszyli 
śmierć Tego, którego pogardliwie nazwali 
"Królem Żydów", nie wiedząc, że był nie tylko 
królem jednego narodu, ale że był królem 
wszystkich ludów ziemi i wszystkich światów 
wszechświata. Kiedy Jezus zwrócił jedno z 
ostatnich spojrzeń na te tłumy ludzi, pełen 
miłosiernej miłości i współczucia, podniósł 
swoją modlitwę do Ojca i powiedział: "Ojcze 
mój, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 
13 To spojrzenie obejmowało zarówno tych, 
którzy płakali za Nim, jak i tych, którzy 
ucztowali na Jego męce, ponieważ miłość 
Pana, która była miłością Ojca, była dla 
wszystkich jednakowa. (103, 26 - 27) 
14 Gdy nadszedł dzień, że tłum, wzburzony 
przez tych, którzy byli zaniepokojeni 
obecnością Jezusa, zranił i biczował go i 
zobaczył go krwawiącego jak zwykły 
śmiertelnik w wyniku ciosów, a później 
walczącego ze śmiercią i umierającego jak 
każdy inny człowiek, faryzeusze, władcy ludu i 
kapłani zawołali z zadowoleniem: "Spójrzcie 
na tego, który nazywa siebie Synem Bożym, 
który myślał, że jest królem i oddał się za 
Mesjasza! 
15 To było dla nich, bardziej niż dla innych, że 
Jezus poprosił swego Ojca, aby im przebaczyć, 
mimo że znali Pismo Święte, i zaparł się Go, i 
uczynił go oszustem w oczach tłumu. To oni, 
mimo że twierdzili, że są nauczycielami prawa, 
tak naprawdę nie wiedzieli, co robią, gdy Jezus 
został potępiony, podczas gdy serca rozdarte 
bólem w obliczu niesprawiedliwości, której 
byli świadkami, i twarze płynące ze łzami w 
obliczu ofiarnej śmierci sprawiedliwego 
człowieka. To właśnie mężczyźni i kobiety o 
prostym umyśle oraz pokornego i hojnego 
ducha wiedzieli, kto był wśród mężczyzn na 
świecie i rozumieli, co stracili w odejściu 
Mistrza. (150,24 - 25) 
16 On, który zmagał się ze śmiercią na krzyżu i 
był maltretowany przez sługi katów i 
męczenników, i podniósł oczy do 
nieskończoności i powiedział: "Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co robią. 
17 W tym Boskim Przebaczeniu zawarłem 
wszystkich ludzi wszystkich czasów, ponieważ 
mogłem zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość ludzkości. Mogę wam powiedzieć w 
prawdzie i w duchu, że ja również was 
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widziałem w tej błogosławionej godzinie, że 
słyszycie moje nowe słowo w tym czasie; 
widziałem was w tej błogosławionej godzinie. 
(268, 38 -39) 
 
19 Jan był jedynym, który o tej godzinie mógł 
zrozumieć znaczenie następującego zdania, 
ponieważ tłum był tak ślepy, że kiedy 
powiedziałem: "Jestem spragniony", 
pomyśleli, że to było fizyczne pragnienie i 
podali mi żółć i ocet, podczas gdy to było 
pragnienie miłości, które czuł mój duch 
20 Tych dwóch złoczyńców również zmagało 
się ze śmiercią u Mnie; lecz gdy jeden bluźnił i 
pogrążył się w ruinie, drugi dał się oświecić 
światłu wiary; i chociaż zobaczył Boga swego 
przybitego do haniebnego krzyża i bliskiego 
śmierci, uwierzył w swoją boskość i rzekł do 
niego: "gdy będziesz w Królestwie Niebieskim, 
pamiętaj o mnie", na co ja, poruszony tak 
wielką wiarą, odpowiedziałem: "Zaprawdę 
powiadam ci, do dziś będziesz ze Mną w raju" 
21 Nikt nie wie the burza che szaleć w ten 
godzina w the serce Jezus. Uwolnione siły 
natury były tylko słabym odbiciem tego, co 
działo się w samotności tego człowieka, a ból 
Ducha Bożego był tak wielki i tak realny, że 
ciało, czując się przez chwilę słabe, zawołało: 
"Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie 
opuściłeś? 
22 Tak jak nauczyłem ludzi żyć, nauczyłem ich 
umierać, przebaczając i błogosławiąc nawet 
tych, którzy mnie zrazili i dręczyli, kiedy 
powiedziałem do Ojca: "przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią;" przebaczam im, bo nie 
wiedzą, co czynią. 
23 A gdy Duch opuścił ten świat, powiedział: 
"Ojcze, w Twoje ręce polecam mojego Ducha. 
Doskonały przykład nauczania został 
osiągnięty, gdy Bóg i jako człowiek mówiłem. 
(152, 12 - 17) 
24 Wystarczyło chwili, aby Dimas znalazł 
zbawienie, a było to ostatnie z jego życia. 
Przemówił do mnie z krzyża i chociaż zobaczył, 
że Jezus, który został nazwany Synem Bożym, 
był w agonii, czuł, że jest Mesjaszem, 
Zbawicielem; i poddał się Mu z całą pokorą 
serca i całą pokorą ducha. Dlatego obiecałem 
mu Raj na ten właśnie dzień. 
25 Mówię wam, sprawię, że każdy, kto grzeszy 
nieświadomie, ale przemawia do Mnie sercem 
pełnym pokory i wiary u schyłku swego życia, 

poczuje czułość miłosiernej miłości mojej, 
która podnosi go z utrapienia ziemi, aby dać 
mu poznać błogość życia szlachetnego i 
wzniosłego. (94, 71 - 72) 
26 Tak, drogi Dimas, byłeś ze mną w raju 
światła i pokoju duchowego, gdzie nosiłem 
twojego ducha jako nagrodę za twoją wiarę 
Kto mógł powiedzieć tym, którzy wątpili w to, 
że w Jezusie - umierając i krwawiąc takim, 
jakim był - mieszkał Bóg, że w zbójniku, który 
był po prawicy w agonii śmierci, ukrywał się 
duch światła? 
27 Czas minął, a kiedy powrócił spokój ducha, 
wielu z tych, którzy Mnie odrzucili i szydzili ze 
mnie, przeniknęło do światła Prawdy Mojej, 
więc ich pokuta była wielka, a miłość 
niezniszczalna w mojej sukcesji. (320, 67) 
28 Kiedy ciało, które służyło mi jako skorupa 
po raz drugi, weszło w agonię, a ja 
wypowiedziałem ostatnie słowa z krzyża, 
wśród moich ostatnich zdań znalazło się takie, 
które nie było zrozumiałe ani w tych chwilach, 
ani przez długi czas potem: "Boże mój, Boże 
mój, dlaczego mnie opuściłeś? 
29 Z powodu tych słów wielu wątpił; inni byli 
zdezorientowani, myśląc, że to było słabe 
serce, wahanie, moment słabości. Nie uważali 
jednak, że nie jest to ostatnie zdanie, ale że 
mówiłem po nim innym, co objawiło pełną siłę 
i jasność: "Ojcze, w Twoje ręce polecam 
mojego ducha"; i: "wszystko się spełnia". 
30 Teraz, gdy wróciłem, by oświecić wasze 
błędy i oświetlić to, co nazywacie tajemnicami, 
mówię wam. Kiedy wisiałem na krzyżu, męka 
śmierci była długa i krwawa, a ciało Jezusa, 
nieskończenie bardziej wrażliwe niż 
jakiegokolwiek innego człowieka, zniosło długą 
agonię i śmierć nie nadeszła. Jezus wypełnił 
swoją misję w świecie, wypowiedział już 
ostatnie słowo i udzielił ostatniej nauki. Wtedy 
to męczeńskie ciało, to rozdarte ciało, kiedy 
poczuło oddzielenie od Ducha, boleśnie 
zapytało Pana: "Ojcze, Ojcze, dlaczego mnie 
opuściłeś? - To był delikatny i cierpiący lament 
rannego jagnięcia dla swojego pasterza. Był to 
dowód na to, że Chrystus, "Słowo", naprawdę 
stał się człowiekiem w Jezusie, i że jego 
cierpienie było realne. 
31 Czy można przypisać te słowa do Chrystusa, 
który jest wiecznie jeden z Ojcem? - Teraz 
wiesz, że było to płacz ciała Jezusa, które 
zostało splugawione przez ślepotę ludzi. Ale 
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kiedy pieszczota Pańska zstąpiła na to 
męczeńskie ciało, Jezus nadal mówił, a jego 
słowa były: "Ojcze, w Twoje ręce polecam 
ducha mojego. - "Wszystko jest skończone". 
(34, 27 -30) 
32 Gdy Jezus wisiał na krzyżu, nie było ducha, 
który nie zostałby zachwiany na głos miłości i 
sprawiedliwości tego, który umarł, nagi jak 
sama prawda, którą przyniósł w swoim słowie. 
Ci, którzy studiowali życie Jezusa, zdawali 
sobie sprawę, że nie było nikogo przed ani po 
Nim, kto wykonywałby pracę podobną do 
Jego, bo to było boskie dzieło, które zbawi 
ludzkość na Jego wzór. 
33 Pokornie przyszedłem na ofiarę, bo 
wiedziałem, że moja krew przemieni się i ocali 
cię aż do ostatnich chwil przemawiałem z 
miłością i wybaczyłem wam, ponieważ 
przyszedłem przynieść wam wzniosłą naukę i 
wskazać wam drogę do wieczności 
doskonałymi przykładami; przyszedłem dać 
wam wspaniałą naukę i wskazać wam drogę 
do wieczności. 
34 Ludzkość chciała odsunąć mnie od mojego 
celu, szukając słabości ciała; ale ja się nie 
poddałem. mężczyźni chcieli mnie skusić na 
bluźnierstwo, ale ja nie bluźniłem Im bardziej 
tłum mnie obrażał, tym bardziej miałem do 
nich współczucie i miłość, i im bardziej ranili 
moje ciało, tym bardziej leciała z niego krew, 
aby dać życie tym, którzy umarli za wiarę. 
35 że krew jest symbolem miłości, którą 
wyznaczyłem drogę dla ludzkiego ducha Słowo 
wiary i nadziei zostawiłem głodnym 
sprawiedliwości i skarb moich objawień 
duchowo ubogim. 
36 Dopiero po tym czasie ludzkość 
uświadomiła sobie, kto był na świecie. W 
związku z tym dzieło Jezusa było postrzegane 
jako doskonałe i boskie, jako nadludzkie - ile 
łez skruchy! Ileż to wyrzutów sumienia w 
istotach duchowych (29:37-41) 
37 Kiedy Jezus, który był "Drogą, Prawdą i 
Życiem", zakończył swoją misję modlitwą tych 
siedmiu słów i wreszcie rzekł do Ojca: "W 
wasze ręce polecam ducha mojego", 
zastanówcie się, czy wy, którzy jesteście 
uczniami i uczniami tego Mistrza, możecie 
opuścić to życie bez ofiarowania go Ojcu jako 
hołd posłuszeństwa i pokory; i czy możecie 
zamknąć oczy na ten świat bez proszenia Pana 

o Jego opiekę, ponieważ otworzycie je 
ponownie tylko w innych regionach. 
38 Całe życie Jezusa było miłosną ofiarą dla 
Ojca. Godziny jego agonii na krzyżu były 
modlitwą miłości, wstawiennictwa i 
przebaczenia. 
39 To jest sposób, w jaki pokazałem ci, 
człowieku. żyj w podążaniu za swoim 
Mistrzem i obiecuję zaprowadzić cię na Moje 
łono, które jest początkiem wszelkiej błogości 
(94, 78 - 80) 
40 I, Chrystus, przez człowieka Jezusa, wyjaśnił 
chwałę Ojca, jego mądrość i jego moc. Moc ta 
została wykorzystana do dokonywania cudów 
dla dobra tych, którzy potrzebowali wiary w 
swoich umysłach, światła w swoich umysłach i 
pokoju w swoich sercach. Ta moc, która jest 
mocą samej miłości, została wylana na 
potrzebujących, aby całkowicie oddać się im, o 
ile nie użyłem jej dla własnego ciała, które 
również potrzebowało jej w godzinie śmierci. 
41 Nie wykorzystałbym swojej mocy, aby 
uniknąć przeszywającego bólu mojego ciała. 
Gdy bowiem stałem się człowiekiem, miałem 
zamiar cierpieć dla waszego dobra i dać wam 
namacalny, boski i ludzki dowód mojej 
nieskończonej miłości i współczucia dla 
niedojrzałych, potrzebujących, grzeszników. 
42 Wszelką moc, jaką objawiłem innym - czy 
to w celu uzdrowienia trędowatego, 
przywrócenia wzroku niewidomemu i 
ruchliwości kulawym, czy też nawracania 
grzeszników i wskrzeszania umarłych - wszelką 
władzę, jaką objawiłem przed tłumem, aby dać 
im dowody mojej prawdy, udowadniając im 
moją władzę nad królestwami natury i moją 
władzę nad życiem i śmiercią, nie 
zastosowałbym się do siebie, pozwalając ciału 
mojemu przeżyć tę mękę i cierpieć ten ból 
43 Choć moja moc mogła oszczędzić mojemu 
ciału całego bólu, ale jaką zasługę miałbym 
mieć w twoich oczach? Jaki przykład 
zostawiłbym człowiekowi do naśladowania, 
gdybym użył swojej mocy, by oszczędzić sobie 
bólu? Trzeba było w tych momentach mojej 
mocy pozbawić się jej, odrzucić Boską moc, 
aby poczuć i doświadczyć bólu ciała, smutku w 
obliczu niewdzięczności, samotności, agonii i 
śmierci. 
44 Dlatego usta Jezusa poprosił o pomoc w 
godzinie śmierci, ponieważ jego ból był 
prawdziwy. Ale nie tylko ból fizyczny 
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przytłoczył rozgorączkowane i wyczerpane 
ciało Jezusa, ale także duchowe odczucie 
Boga, który był maltretowany i wyśmiewany 
przez swoje niewidome, niewdzięczne i 
wyniosłe dzieci, dla których przelał tę krew. 
45 Jezus był silny przez Ducha, który Go 
ożywiał, który był Duchem Bożym, i mógł być 
nieczuły na ból i niezwyciężony na ataki 
swoich prześladowców; ale konieczne było, 
aby wylał łzy, aby poczuł, że ciągle spada na 
ziemię na oczach tłumu, że moce Jego ciała 
zostały wyczerpane i że powinien umrzeć po 
utracie ostatniej kropli krwi. 
46 Tak więc moja misja na ziemi została 
zakończona; tak zakończyło się istnienie w 
świecie tego, którego lud uczynił królem kilka 
dni wcześniej, gdy przyszedł do Jerozolimy. 
(320,56 - 61) 
 
Jezusowy akt odkupienia w światach poza 
nim 
47 We wczesnych czasach ludzkości ich rozwój 
duchowy był tak niski, że ich (brak) 
wewnętrznej wiedzy o życiu ducha po śmierci 
fizycznej i (brak) wiedzy o ich ostatecznym 
przeznaczeniu powodował, że opuszczając 
cielesną powłokę, duch zapadał w głęboki sen, 
z którego dopiero powoli się budził. Ale kiedy 
Chrystus stał się człowiekiem w Jezusie, aby 
dać swoje nauczanie do wszystkich istot 
duchowych, On wysłał swoje światło, jak tylko 
ukończył swoje zadanie wśród ludzi, do 
wielkich rzesz istot, które czekały na jego 
przyjście od początku świata, aby być 
dostarczone z ich zamieszania i być w stanie 
wznieść się do Stwórcy. 
48 Tylko Chrystus mógł oświecić tę ciemność, 
tylko jego głos mógł obudzić te istoty 
duchowe, które zasnęły do ich rozwoju Kiedy 
Chrystus umarł jako człowiek, Duch Boży 
wniósł światło do światów duchowych, a 
nawet do grobów, z których wyłoniły się istoty 
duchowe, które utrzymywały śmierć we śnie 
ze swoimi ciałami. Te istoty wędrowały po 
świecie tamtej nocy, czyniąc się widocznymi 
dla ludzkich oczu jako świadectwo, że 
Zbawiciel był życiem dla wszystkich istot i że 
Duch jest nieśmiertelny. (41,5 - 6) 
49 Mężczyzn i kobiet otrzymało znaki i krzyki z 
drugiego świata. Świadkami tych objawień byli 
również starsi i dzieci, a w dniach 
poprzedzających śmierć Zbawiciela na krzyżu, 

Niebiańskie Światło przenikało do serc 
ludzkich; istoty z Doliny Duchowej nazywały 
serca ludzkie; i w dniu, w którym Mistrz 
wdychał swój ostatni oddech, gdy człowiek i 
jego światło przenikały przez wszystkie 
jaskinie i wszystkie zakątki, materialne i 
duchowe domy, łaknąc istot, które długo na 
Niego czekały - zmaterializowanych, 
zdezorientowanych i chorych istot, które 
zboczyły z drogi, związanych łańcuchami 
sumienia, niosących brzemiona 
niesprawiedliwości, i innych duchowych istot, 
które wierzyły, że są martwe i były związane 
ze swoimi ciałami - wtedy wszyscy obudzili się 
z głębokiego snu i zmartwychwstali do życia. 
50 Ale zanim opuścili tę ziemię, dali tym, 
którzy byli ich krewnymi, świadectwo o ich 
zmartwychwstaniu i ich istoty. Przez to 
wszystko świat doświadczył tych manifestacji 
w tamtą noc smutku i bólu. 
51 Serca ludzkie drżały, a dzieci płakały w 
obliczu tych, którzy byli martwi przez długi 
czas, i którzy w tym dniu powrócili tylko na 
chwilę, aby dać świadectwo o tym Mistrzu, 
który zszedł na ziemię, aby rozproszyć swoje 
nasienie miłości, i który w tym samym czasie 
uprawiał pola duchowe zamieszkałe przez 
nieskończoną liczbę istot duchowych, które 
były również Jego dziećmi, i które uzdrawiały i 
wybawiły z ich nieświadomości. (339, 22) 
52 Kiedy opuściłem moje ciało, mój duch 
wszedł do świata istot duchowych, aby mówić 
do nich słowem prawdy. Tak jak z wami, 
mówiłem im o Boskiej Miłości, bo to jest 
prawdziwa wiedza o życiu. 
53 Zaprawdę, powiadam wam, Duch Jezusa 
nie był ani na chwilę w grobie; miał wiele 
korzyści do zrobienia w innych światach życia. 
Mój nieskończony Duch miał wiele objawień 
do przekazania im, jak wcześniej do ciebie. 
54 Istnieją również światy, w których istoty 
duchowe nie wiedzą, jak kochać; żyją w 
ciemności i tęsknią za światłem. Dziś ludzie 
wiedzą, że tam, gdzie panuje bezczelność i 
egoizm, panuje ciemność, że wojna i 
namiętności są kluczami, które zamykają 
bramę do drogi, która prowadzi do Królestwa 
Bożego. 
55 Ale miłość jest kluczem, z którym otwiera 
się królestwo światła, które jest prawdą. 
56 Tutaj (na ziemi) zamanifestowałem się 
poprzez środki materialne; w zaświatach 
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przekazałem się bezpośrednio istotom 
wysokiego ducha, aby nauczały one tych, 
którzy nie są w stanie bezpośrednio otrzymać 
mojego natchnienia. Te wysokie, świecące 
istoty są - jak tu dla ciebie - nosicielami głosu. 
(213, 6 - 11) 
 
Pojawienie się Jezusa po Jego 
zmartwychwstaniu 
57 Kilka dni po moim ukrzyżowaniu, kiedy moi 
uczniowie zebrali się wokół Maryi, sprawiłem, 
że poczuli moją obecność, symbolizowaną w 
duchowej wizji gołębicy. W tej błogosławionej 
godzinie nikt nie odważył się poruszyć ani 
wypowiedzieć słowa. Kontemplacja tego 
obrazu duchowego była prawdziwym 
zachwytem, a serca biły z mocą i ufnością, 
ponieważ wiedziały, że Mistrz, który pozornie 
od nich odszedł, zawsze będzie z nimi obecny 
w duchu. (8, 15) 
58 Dlaczego miałbyś myśleć, że moje przyjście 
w duchu nie ma żadnego znaczenia? Pamiętaj, 
że po mojej śmierci jako człowiek nadal 
mówiłem do moich uczniów i pokazywałem im 
się w duchu. 
59 Co by się z nimi stało bez tych przejawów, 
które im dałem, które wzmocniły ich wiarę i 
dodały im nowej odwagi do misyjnego 
zadania? 
60 Smutny był obraz, który dali po moim 
odejściu: łzy ciągle spływały po ich twarzach, 
w każdej chwili z ich piersi wydobywał się 
szloch, dużo się modlili, a ciążył na nich strach 
i wyrzuty sumienia. Oni wiedzieli: jeden mnie 
sprzedał, drugi się mnie wyparł, a prawie 
wszyscy opuścili mnie w godzinie śmierci. 
61 Jak mogliby oni być świadkami tego Mistrza 
wszelkiej doskonałości? Jak mogliby mieć 
odwagę i siłę, by myśleć i żyć w opozycji do 
mężczyzn o tak różnych przekonaniach i 
sposobach? 
62 Właśnie wtedy ukazał się wśród nich mój 
Duch, aby złagodzić ich ból, rozpalić ich wiarę, 
rozpalić ich serca ideałem mojej nauki. 
63 Nadałem mojemu duchowi ludzką formę, 
aby uczynić go widzialnym i namacalnym 
wśród uczniów, ale moja obecność była nadal 
duchowa, i zobaczyć, jaki wpływ i znaczenie 
miało to pojawienie się wśród moich 
apostołów. (279, 47 - 52) 
64 Ofiara moja została spełniona, ale wiedząc, 
że serca te potrzebowały Mnie bardziej niż 

kiedykolwiek, ponieważ pojawiła się w nich 
burza wątpliwości, cierpień, zamętu i lęków, 
podszedłem do nich natychmiast, aby dać im 
kolejny dowód na moje nieskończone 
miłosierdzie. W mojej miłości i współczuciu dla 
tych dzieci mojego Słowa, uczłowieczyłem się, 
przyjmując formę lub podobieństwo tego 
ciała, które miałem na świecie i sprawiłem, że 
widziałem i słyszałem, a moimi słowami 
ożywiłem wiarę w te przygnębione istoty 
duchowe. Była to nowa lekcja, nowy sposób 
komunikowania mnie tym, którzy towarzyszyli 
mi na ziemi; czuli się wzmocnieni, natchnieni, 
przemienieni przez wiarę i znajomość mojej 
prawdy. 
65 Na przekór tym dowodom, których wszyscy 
byli świadkami, był jeden, który uparcie 
zaprzeczał zeznaniom i dowodom, jakie dałem 
duchowo moim uczniom, a więc trzeba było 
pozwolić mu dotknąć mojej duchowej 
obecności nawet swoimi zmysłami fizycznymi, 
aby mógł uwierzyć. 
66 Ale nie tylko wśród uczniów, którzy byli mi 
bliżej, pojawiły się wątpliwości - nie, także 
wśród zwolenników, w miastach, 
miasteczkach i wsiach, wśród tych, którzy 
otrzymali dowody mojej mocy i poszli za Mną 
dla tych dzieł, pojawiło się zamieszanie, 
niespokojne pytanie, konsternacja; nie można 
było wyjaśnić, dlaczego wszystko skończyło się 
w ten sposób 
67 Współczułem wszystkim i dlatego dałem 
im, jak i moim najbliższym uczniom, dowody, 
że nie odszedłem od nich, chociaż nie 
pomagałem im już jako człowiek na ziemi. W 
każdym domu, rodzinie i ludziach objawiam 
się sercom, które we mnie uwierzyły, czyniąc 
moją duchową obecność namacalną dla nich 
na wiele sposobów. Następnie rozpoczęła się 
walka tego ludu chrześcijan, którzy musieli 
stracić swojego Mistrza na ziemi, aby powstać 
i głosić prawdę, którą On im objawił. Wszyscy 
znacie ich wielkie dzieła. (333,38-41) 
68 W drugim wieku, kiedy po raz ostatni 
ukazałem się moim uczniom między 
chmurami, był w nich smutek, kiedy zniknąłem 
z ich oczu, ponieważ czuli się w tym momencie 
pozostawieni sami sobie; ale potem usłyszeli 
głos anielskiego posłannika Pana, który 
powiedział do nich: "wy, ludzie z Galilei, czego 
szukacie? Ten Jezus, którego dziś widzieliście, 
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wznosząc się do nieba, będziecie widzieć 
zstępujący w ten sam sposób". 
69 Wtedy oni zrozumieli, że jeśli Mistrz 
powróci do ludu, to uczyni to duchowo. (8, l3 - 
14)  
 

Rozdział 13 - Misja i znaczenie 
Jezusa i jego apostołów  
 
Korekta starego obrazu Boga i jego tradycji  
1 Jezus, Chrystus, był najjaśniejszym 
przykładem nauczania, jaki dałem wam na 
świecie, aby pokazać wam, jak wielka jest 
miłość i mądrość Ojca Jezus był żywym 
przesłaniem, które Stwórca wysłał na ziemię, 
abyście rozpoznali wysokie atrybuty Tego, 
który was stworzył. Ludzie widzieli Jehowę 
jako złego i niewybaczającego Boga, 
strasznego i mściwego sędziego, ale przez 
Jezusa uwolnił cię od twojego błędu. 
2 Zobacz w Mistrzu, że Boska Miłość uczyniła 
człowieka. Oceniał wszystkie wasze dzieła 
poprzez swoje życie pokory, poświęcenia i 
miłosierdzia. Ale zamiast karać cię śmiercią, 
zaproponował ci swoją krew, aby pokazać ci 
prawdziwe życie, to miłości. To Boskie 
poselstwo oświeciło życie ludzkości i Słowo, 
które Boski Mistrz dał ludziom, stało się 
początkiem kościołów i sekt, przez które oni 
szukali i nadal szukają Mnie. Ale naprawdę, 
mówię wam, oni jeszcze nie zrozumieli treści 
tego przesłania. 
3 Chociaż ludzkość wierzy, że miłość Boga do 
swoich dzieci jest nieograniczona, bo umarł w 
Jezusie z miłości do ludzi Jest nawet 
wewnętrznie poruszony cierpieniami Jezusa 
przed Jego sędziami i katami, stopniowo 
rozpoznając także w Synu Ojcu, ale znaczenie, 
zakres wszystkiego, co Pan chciał powiedzieć 
ludziom przez to objawienie, które rozpoczęło 
się w dziewicy, a zakończyło w "obłoku" 
Betanii, nie zostało poprawnie 
zinterpretowane aż do dziś. 
4 Musiałem przyjść ponownie na ten sam 
"obłok", w którym "Słowo" powstało do Ojca, 
aby dać wam wyjaśnienie i pokazać znaczenie 
wszystkiego, co zostało wam objawione wraz z 
narodzeniem, życiem, uczynkami i śmiercią 
Jezusa. 
5 Duch Prawdy, ten obiecany przez Chrystusa 
w owym czasie, jest tym (w Meksyku, 1866-

1950) Boskim objawieniem, które przyszło 
oświecić ciemności i wyjaśnić tajemnice, 
których umysł lub serce człowieka nie mógł 
przeniknąć. ( 81, 46 - 49) 
6 I głosić mój prawda w the "Drugi wiek" jako 
mężczyzna przez mój przykład. Zniosłem 
bezużyteczne poświęcenie niewinnych i 
nieświadomych istot poprzez poświęcenie 
siebie dla dobra doskonałej nauki miłości. 
"Baranku Boży" wezwałeś mnie, bo ci ludzie 
poświęcili mnie w swoje tradycyjne święta. 
7 W rzeczywistości moja krew została 
przelana, aby pokazać ludziom drogę do (część 
musi iść w lewo) zbawienia Moja Boska Miłość 
została wylana z krzyża na ludzkość tego i 
wszystkich czasów, aby ludzkość mogła być 
zainspirowana tym przykładem, tymi słowami, 
że doskonałe życie i znaleźć zbawienie, 
oczyszczenie z grzechów i wywyższenie Ducha. 
(276, 15) 
 
Przykład Jezusa 
8 To było konieczne, aby Jezus pokazał wam 
zasady, według których mieliście być 
prowadzeni, i od których odeszliście. 
9 I świadkiem całej mojej łagodności, miłości 
mojej, mądrości mojej i miłosierdzia mojego, i 
wypił z tobą kielich cierpienia, aby serce twoje 
było poruszone, a umysł twój został 
przebudzony. Serca musiały się narodzić na 
dobre, a ból patrzenia na Mnie 
ukrzyżowanego z miłości do nich był jak 
ukłucie, aby przypomnieć im, że wszyscy 
musicie cierpieć, aby miłość dotarła do Ojca. 
Moja obietnica dla każdego, kto chce wziąć na 
siebie swój krzyż i pójść za Mną, była 
wiecznym pokojem, najwyższą błogością, 
która nie ma końca w duchu. (240, 23 -24) 
10 Chrystus jest i ma być twoim przykładem; 
dla tego stałem się człowiekiem w tamtych 
czasach. Jakie było objawienie, które Jezus 
sprowadził na ludzkość? Jego Nieskończona 
Miłość, Jego Boska Mądrość, Jego Miłosierdzie 
bez granic i Jego Moc. 
11 Powiedziałem wam: weźcie mnie za 
przykład, a będziecie wykonywać te same 
prace, które ja wykonuję Odkąd przyszedłem 
jako Mistrz, powinniście zrozumieć, że nie 
zrobiono tego, aby dać wam nauki 
nieosiągalne lub te, które są poza 
rozumieniem człowieka. 
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12 Zrozumcie więc, że jeśli czynicie tak, jak 
nauczał was Jezus, osiągniecie pełnię życia, o 
której mówiłem wam wcześniej. (156, 25 - 27) 
 
Znaczenie nauk Jezusa 
13 Nauka Jezusa - podana jako wskazówka, 
jako otwarta księga, aby ludzkość mogła ją 
studiować - nie może być porównywana z 
niczym innym w żadnym innym narodzie na 
ziemi, w żadnym pokoleniu, w żadnej rasie. 
Albowiem ci, którzy wyruszają, aby nauczać 
przykazań sprawiedliwości lub nauk 
miłosierdzia, zostali posłani przeze mnie na 
ziemię jako pionierzy, jako posłannicy, ale nie 
jako bóstwo. Tylko Chrystus przyszedł do 
ciebie jako Bóstwo. Przyniósł wam najczystszą 
i największą naukę, jaką otrzymało serce 
człowieka. (219, 33) 
 
Powołanie, praktyka i próby uczniów Jezusa 
14 Myślałeś w tym czasie o tych trzech latach 
mojego nauczania - o tych trzech latach, w 
których przygotowywałem moich uczniów, w 
których z nimi mieszkałem zobaczyli wszystkie 
moje prace i w ich przygotowaniu byli w stanie 
przeniknąć do mojego serca i zobaczyć 
czystość, cały majestat i mądrość, która była w 
Mistrzu. 
15 Czyny moje w owym czasie nie były 
dokonane ze względu na spojrzenie w górę, 
chodzenie moje po ziemi było pokorne; lecz 
ten, kto był przygotowany, miał pojęcie o 
wielkości mojej obecności i o czasie, w którym 
żył. 
16 Więc wybrałem moich uczniów, z których 
niektórzy spotkali się na brzegu rzeki i których 
zawołałem, mówiąc: "Pójdź za mną". Kiedy 
zwrócili się ku Mnie, zrozumieli, kim On jest, 
który z nimi rozmawiał, więc ja wybrałem 
jeden po drugim. (342, 21) 
17 Tak długo, jak głosiłem na świecie, nigdy 
nie mówiłem, że moi uczniowie są już panami 
lub że powinni być słuchani. Byli oni nadal 
uczniami, którzy, oświeceni światłem Słowa 
Bożego, chętnie podążali za Mną, ale nadal 
popełniali błędy, ponieważ potrzeba było 
czasu, aby się zmienić, a potem stać się 
przykładem dla ludzi. Były to głazy, które wciąż 
były wygładzane przez dłuto Boskiej Miłości, 
tak że i one później zamieniały kamienie w 
diamenty. (356,39) 

18 Przez cały czas testowałem moich uczniów. 
ile razy wystawiałem Petera na próbę, a tylko 
w jednym z nich się wahał! ale osądzajcie, czy 
ten uczynek nie był na niego zły, bo gdy jego 
wiara się rozpalała, był jak pochodnia wśród 
ludzi, gdy głosił i świadczył o prawdzie. 
19 Potępcie nie Tomasza; zastanówcie się, jak 
często mogliście brać moje dzieła w swoje 
ręce, a nawet wtedy mieliście wątpliwości. Nie 
patrzcie z pogardą na Judasza Iskariotę, tego 
ukochanego ucznia, który sprzedał swego 
pana za trzydzieści srebrników; nigdy bowiem 
nie było większej skruchy niż jego własna. 
20 Wykorzystałem każdą z nich, aby zostawić 
wam nauki, które służyłyby wam za przykład i 
byłyby wiecznie wyryte w pamięci ludzkości. 
Po słabym sercu pokutowali, zmienili się i w 
pełni poświęcili się wypełnianiu swojej misji. 
Byli oni prawdziwymi apostołami i pozostawili 
przykład dla wszystkich pokoleń. (9,22 - 23) 
 
Apostoł Jan 
21 Pamiętajcie, kiedy ciało moje zostało zdjęte 
z krzyża, a następnie pogrzebane, uczniowie, 
będąc zdenerwowani i nie mogąc zrozumieć, 
co się stało, wierzyli, że wszystko zostało 
skończone wraz ze śmiercią Mistrza. Trzeba 
było, aby ich oczy znowu mnie widziały, a ich 
uszy znowu mnie słyszały, aby ich wiara 
została rozpalona, a ich wiedza wzmocniona 
przez Moje słowo. 
22 Teraz mogę wam powiedzieć, że wśród 
tych uczniów był ktoś, kto nigdy we Mnie nie 
wątpił, kto nigdy nie wahał się w obliczu prób, 
i kto nigdy na chwilę nie opuścił Mnie. to był 
Jan, wierny, odważny, ognisty i najbardziej 
kochający uczeń 
23 To właśnie z powodu tej miłości 
powierzyłem mu Maryję, gdy stali u stóp 
Krzyża, aby i On nadal znajdował miłość w tym 
sercu bez skazy, a jeszcze bardziej umocnił się 
u Jej boku w walce, która go czekała. 
24 Podczas gdy jego bracia, inni uczniowie, 
padali jeden po drugim pod ciosem śmierci 
kata, i tak z ich krwią i ich życiem, całą prawdą, 
którą głosili i zapieczętowali imię swego 
Mistrza, Jan pokonał śmierć i uciekł przed 
męczeńską śmiercią. 
25 Kiedy został wygnany na wysypisko śmieci, 
jego prześladowcy nie myśleli, że tam, na tej 
wyspie, gdzie go przegonili, wielkie objawienie 
wieków zstąpi na tego człowieka z niebios, 
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przez które żyjecie - proroctwo, które mówi 
ludziom o wszystkim, co się wydarzy i spełni. 
26 Po tym, jak Jan dał wiele miłości do swoich 
braci i poświęcił swoje życie, aby służyć im w 
imię swego Mistrza, musiał żyć obok nich, 
samotnie, ale zawsze modlił się za ludzkość, 
zawsze myśląc o tych, za których Jezus przelał 
swoją krew. 
27 Modlitwa, cisza, introspekcja, szczerość 
jego istnienia i dobroć jego myśli dokonały 
cudu, który ten człowiek, ten duch, rozwinął 
się w krótkim czasie, który inne istoty 
duchowe potrzebują tysiącleci, aby osiągnąć. 
(309,41 - 44) 
28 Kiedy patrzę na mieszkańców tego świata, 
widzę, że wszystkie narody znają moje imię, że 
miliony ludzi powtarzają moje słowa; ale 
naprawdę, powiadam wam, nie widzę jednak 
żadnej miłości ludzi między sobą. 
29 Wszystko, czego was uczę w tym czasie i co 
się dzieje na świecie, to wyjaśnienie i 
wypełnienie się Objawienia, które dałem 
ludzkości przez mego Apostoła Jana, kiedy w 
duchu niosłem go na wyżyny nieba, na Boski 
Płaszczyznę, do bezmiaru, w czasie gdy 
mieszkał na wyspie Patmos, aby pokazać mu 
za pomocą symboli pochodzenie i cel, Alfę i 
Omegę; i widział wydarzenia, które się 
wydarzyły - te, które miały miejsce i te, które 
dopiero miały miejsce. 
30 Wtedy nie rozumiał nic z tego, ale mój głos 
powiedział mu: "Zapiszcie, co zobaczycie i 
usłyszycie", i tak napisał. 
31 Jan miał uczniów, którzy przeprawili się 
przez morze na statkach, aby udać się do 
niego w jego miejscu schronienia. Ludzie ci z 
niecierpliwością zapytali tego, który był 
uczniem Jezusa, jaki był Mistrz i jakie były jego 
słowa i cuda; a Jan, naśladując swego Mistrza 
w miłości i mądrości, zadziwił ich Jego 
słowami. Nawet w miarę zbliżania się wieku, 
gdy jego ciało było już pochylone w czasie, 
wciąż miał wystarczająco dużo siły, aby dać 
świadectwo swemu Mistrzowi i powiedzieć 
swoim uczniom: "Kochajcie się wzajemnie". 
32 Gdy ci, którzy go odwiedzili zobaczyli, że 
dzień odejścia Jana zbliżał się do niego, 
oblegali go, pragnąc posiąść całą mądrość, 
którą zgromadził ten apostoł, aby objawić im 
wszystko, czego nauczył się od swego Mistrza, 
ale zamiast jakiejkolwiek odpowiedzi usłyszeli 
tylko to zdanie: "Kochajcie się wzajemnie". 

33 Ci, którzy pytali z tak wielką gorliwością i 
zainteresowaniem czuł się oszukany, myśląc, 
że wiek wymazał słowa Chrystusa z jego 
pamięci. 
34 Mówię wam, że Jan nie zapomniał ani 
jednego z moich słów, ale że ze wszystkich 
moich nauk, jako jedna kwintesencja, dał tę 
naukę, która podsumowuje całe prawo: 
miłujcie się wzajemnie. 
35 Jak ten uczeń, tak umiłowany, mógł 
wyrzucić z pamięci naukę Mistrza, którego tak 
bardzo kochał? (167, 32 - 37) 
36 Za "drugim razem", po mojej rozłące, Twoja 
Niebiańska Matka nadal wzmacniała i 
pomagała moim uczniom. Po bólu i próbie 
znaleźli ochronę w kochającym sercu Maryi, 
Jej Słowo karmiło ich dzień po dniu. Zachęceni 
przez Maryję, która nadal nauczała ich w 
imieniu Boskiego Mistrza, kontynuowali swoją 
drogę. Kiedy odeszła, rozpoczęła się ich walka, 
a każdy z nich poszedł drogą, która została mu 
pokazana. (183, 15) 
 
Apostołowie Piotr i Paweł 
37 Nie zapominaj o sprawie Piotra, ucznia 
mojego, kiedy był prześladowany na śmierć 
Saula. Udowodniłem wiernemu apostołowi, że 
nie był sam w swojej próbie, i jeśli zaufałby 
mojej mocy, chroniłbym go przed jego 
prześladowcami. 
38 Saul był zaskoczony moim Boskim 
światłem, gdy szukał Piotra, by go aresztować. 
Światło moje dotarło do samego dna serca 
Saula, który rzucony na ziemię w obliczu mojej 
obecności, pokonany przez moją miłość, nie 
był w stanie dokończyć zadania, jakie postawił 
przed moim uczniem, poczuł w swej 
najgłębszej istocie przemienienie całej swej 
istoty; a teraz nawrócony na wiarę w 
Chrystusa, pośpieszył się, aby szukać Piotra; 
ale już nie po to, aby go zabić, ale aby prosić 
go o pouczenie go słowem Pańskim i pozwolić 
mu uczestniczyć w jego pracy. 
39 Od tego czasu, Saul Paweł, że zmiana 
nazwy wskazująca na całkowitą duchową 
przemianę tego człowieka, był jego pełne 
nawrócenie. (308, 46 - 47) 
40 Paweł nie był jednym z dwunastu 
apostołów, nie jadł przy moim stole, ani nie 
poszedł za mną w sposób, aby usłyszeć moje 
nauki. Raczej nie wierzył we mnie, ani nie 
patrzył przyjacielsko na tych, którzy za mną 
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szli. W jego sercu istniał pomysł zniszczenia 
nasienia, które powierzyłem moim uczniom, a 
które właśnie zaczynało się rozprzestrzeniać. 
Ale Paul nie wiedział, że jest jednym z moich. 
Wiedział, że Mesjasz musi przyjść i wierzył w 
to. Ale on nie mógł sobie wyobrazić, że 
pokorny Jezus będzie obiecanym Zbawicielem. 
Jego serce było pełne arogancji świata i 
dlatego nie czuł obecności swego Pana. 
41 Saul zbuntował się przeciwko swojemu 
Zbawicielowi. On prześladował moich uczniów 
i ludzi, którzy zwrócili się do nich, aby usłyszeć 
moje przesłanie z ust tych apostołów. I tak go 
zaskoczyłem, kiedy miał zamiar prześladować 
tych, którzy byli moi. Dotknęłam go w 
najbardziej wrażliwym miejscu jego serca i od 
razu mnie rozpoznał, bo czekał na mnie jego 
duch. Dlatego usłyszał mój głos. 
42 Wolą moją było, aby ten dobrze znany 
człowiek nawrócił się w ten sposób, aby świat 
mógł doświadczyć na wszystkie swoje sposoby 
tych zaskakujących uczynków, które służyłyby 
jako zachęta do wiary i zrozumienia. 
43 Po co szczegółowo przechodzić przez życie 
tego człowieka, który od tego czasu poświęcił 
swoje życie miłości bliźniego, zainspirowany 
miłością swego Mistrza i jego naukami 
Bożymi? 
44 Paweł był jednym z największych 
apostołów mojego słowa, jego świadectwo 
było zawsze przesiąknięte miłością, 
szczerością, prawdomównością i światłem. 
Jego wcześniejszy materializm stał się bardzo 
wysoką duchowością, jego twardość stała się 
nieskończoną czułością; i tak prześladowca 
moich apostołów stał się najgorliwszym 
siewcą mego Słowa, niestrudzonym 
wędrownym kaznodzieją, który przyniósł 
Boskie poselstwo swego Pana, dla którego żył i 
któremu poświęcił swoje życie, dla różnych 
narodów, prowincji i wsi. 
45 Oto wy, ludzie umiłowani, macie piękny 
przykład nawrócenia i dowód, że ludzie, nawet 
jeśli jeszcze mnie nie słyszeli, mogą stać się 
wielkimi apostołami Mnie. (157, 42 - 47) 
 
Przykład apostołów 
46 Któż oprócz Mnie zachęcał uczniów w tym 
"drugim czasie", kiedy przeszli przez świat bez 
swego Mistrza? Czyż praca każdego z nich nie 
wydaje ci się godna podziwu? ale mówię ci, że 
oni też mieli słabe strony jak każdy inny 

człowiek. Później byli oni przepełnieni miłością 
i wiarą, nie zniechęcało ich to do bycia jak 
owce wśród wilków na świecie i do podążania 
swoją drogą zawsze pod prześladowaniami i 
kpiną z ludzi. 
47 Mieli moc czynienia cudów, rozumieli, jak 
korzystać z tej łaski, aby nawrócić serca do 
prawdy. 
48 Błogosławieni ci wszyscy, którzy słyszeli 
słowo Jezusa z ust moich apostołów, 
albowiem w nich moje nauczanie nie zostało 
zmienione, ale było dane w całej jego 
szczerości i prawdzie. Dlatego, gdy ludzie 
słuchali ich, czuli w swoich umysłach obecność 
Pana i poczuli w ich jest nieznane poczucie 
władzy, mądrości i majestatu. 
49 W tych biednych i pokornych rybaków z 
Galilei masz godny przykład: przekształcone 
przez miłość w duchowych rybaków, 
wstrząsnęły ludy i królestwa przez słowo, 
którego nauczyli się od Jezusa, a przez ich 
wytrwałość i ofiarę przygotował nawrócenie 
ludów i ustanowienie duchowego pokoju. Od 
królów do żebraków - wszyscy oni 
doświadczyli mojego pokoju w tych dniach 
prawdziwego chrześcijaństwa. 
50 Ta era duchowości wśród ludzi nie była 
trwała; ale ja, który wiem wszystko, ogłosiłem 
i obiecałem ci mój powrót, wiedząc, że 
będziesz mnie ponownie potrzebował. (279, 
56 -60) 
 
Szerzenie się chrześcijaństwa 
51 Moja nauka, na ustach i w dziełach moich 
uczniów, była mieczem miłości i światła, 
walczącym z niewiedzą, bałwochwalstwem i 
materializmem. Wzniósł się okrzyk oburzenia 
wśród tych, którzy widzieli nadchodzące 
zniszczenie ich mitów i tradycji, podczas gdy w 
tym samym czasie z innych serc wyszedł hymn 
radości w świetle jasnej drogi, która otworzyła 
się na nadzieję i wiarę tych, którzy pragną 
prawdy i tych, którzy są obciążeni grzechem. 
52 Tych, którzy zaprzeczali życiu duchowemu, 
rozgniewał się, gdy usłyszeli objawienia o 
królestwie niebieskim, podczas gdy ci, którzy 
przewidywali, że istnienie i nadzieję na 
sprawiedliwość i zbawienie od niego dał dzięki 
Ojcu, że posłał swego Jednorodzonego Syna 
na świat. 
53 Ludzie, którzy zachowali w swoich sercach 
błogosławione pragnienie, aby służyć swojemu 
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Bogu ze szczerością i kochać Go, widzieli, że 
ich droga stała się lekka, a ich umysły jasne, 
jak zostali pochłonięci przez moje słowo, i 
poczuli ożywienie w ich umysłach i sercach. 
Nauczanie Chrystusa jako prawdziwego 
duchowego chleba wypełniło niezmierzoną 
pustkę, która była w nich i z jej doskonałością i 
znaczeniem przepełniona była wszystkimi 
tęsknotami ich ducha. 
54 Rozpoczęła się nowa era, otworzyła się 
bardziej świetlana droga, prowadząca do 
wieczności. 
55 Jakie piękne uczucia duchowego 
podniesienia, miłości i czułości zostały 
obudzone w tych, którzy zostali oświeceni 
przez wiarę, aby przyjąć moje słowo! Jaka 
odwaga i wytrwałość towarzyszyła tym 
sercom, które wiedziały, jak cierpieć i 
przezwyciężyć wszystko bez chwili wahania! 
56 Czy to dlatego, że krew mistrza była jeszcze 
świeża? Nie, ludzie: duchowa istota tej krwi, 
która była materialnym wcieleniem Boskiej 
Miłości, nie wysycha, ani nigdy nie wychodzi; 
jest obecna, żywa i pełna życia, tak jak wtedy. 
57 Powodem tego jest, że w tych sercach była 
także miłość do prawdy, której poświęcili 
swoje życie i dla której nawet oddali swoją 
krew, aby udowodnić, że nauczyli się lekcji 
swego Mistrza. 
58 Ta hojna krew pokonała przeszkody i 
cierpienia. 
59 Cóż za kontrast między duchowością 
uczniów mojego słowa a bałwochwalstwem, 
materializmem, egoizmem i nieznajomością 
fanatyków w starych tradycjach czy pogan, 
którzy żyli tylko po to, by oddawać hołd 
przyjemnościom ciała! (316, 34 - 42) 
60 Siać sposób życia dobrymi przykładnymi 
dziełami, nie zniekształcać moich nauk Weźmy 
za przykład moich apostołów z "Drugiego 
Wieku", którzy nigdy nie wpadli na sensowne 
kulty, aby nauczać i wyjaśniać moje nauki. To 
nie ich można winić za bałwochwalstwo, w 
które następnie wpadła ludzkość. Ich ręce 
nigdy nie budowały ołtarzy, ani nie budowały 
pałaców dla duchowego kultu. Ale przyniósł 
nauczanie Chrystusa do ludzkości, przyniósł 
zdrowie dla chorych, nadzieję i pociechę dla 
ubogich i udręczonych, i jak ich Mistrz pokazał 
drogę do zbawienia do błądzenia. 

61 Religia chrześcijańska, którą znacie dzisiaj, 
nie jest nawet odzwierciedleniem nauki, którą 
praktykowali i nauczali moi apostołowie! 
62 Mówię wam ponownie, że możecie znaleźć 
w tych uczniów doskonałe przykłady pokory, 
miłości, miłosierdzia i wywyższenia. 
Zapieczętowali prawdę, którą ich usta mówiły 
swoją krwią. 
63 Ludzkość nie będzie już żądać krwi od 
ciebie, aby dać wiarę swojemu świadectwu, 
ale będzie żądać prawdziwości od ciebie. 
(256,30-33) 
 

III Czas chrześcijaństwa 
kościelnego  

  

Rozdział 14 - Chrześcijaństwo, 
kościoły i kulty  
 
 Rozwój chrześcijaństwa  
1 Po mojej rozłące w "Drugim Wieku" moi 
apostołowie kontynuowali moją pracę, a ci, 
którzy poszli za moimi apostołami, 
kontynuowali swoją pracę. Byli to nowi 
robotnicy, rolnicy ziemi przygotowanej przez 
Pana, owocni Jego krwią, łzami i słowem, 
przygotowanymi przez pracę pierwszych 
dwunastu, a także przez tych, którzy za nimi 
poszli. Ale w miarę upływu czasu i z pokolenia 
na pokolenie, ludzie coraz bardziej 
mistyfikowali lub wypaczali moją pracę i 
nauczali. 
2 Kto powiedział temu człowiekowi, że może 
zrobić sobie ze mnie obraz? Kto mu kazał 
kazać mi wisieć na krzyżu? Kto mu kazał zrobić 
obraz Maryi, figurę aniołów czy oblicze Ojca? 
O ty mała wiaro, ty, która musiałaś uczynić 
duchową materialnie widoczną, aby poczuć 
moją obecność! 
3 Obrazem Ojca był Jezus, obraz Mistrza, Jego 
uczniowie. Powiedziałem w "Drugim czasie": 
"Kto zna Syna, zna Ojca". Miało to oznaczać, że 
Chrystus, który mówił w Jezusie, jest samym 
Ojcem. Ojciec sam mógłby stworzyć swój 
własny wizerunek. 
4 Po mojej śmierci jako człowiek, objawiłem 
się moim apostołom jako istota żywa, aby 
wiedzieli, że jestem życiem i wiecznością i że 
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jestem obecny wśród was, czy to w ciele, czy 
poza nim. Nie wszyscy ludzie to rozumieli i 
dlatego popadli w bałwochwalstwo i 
fanatyzm. (113, 13 - 17) 
5 Powiedziałem do kobiety z Samarii: "Kto pije 
tę wodę, którą daję, już nigdy nie będzie 
spragniony". A dzisiaj ci mówię: Gdyby 
ludzkość wypiła tę żywą wodę, nie byłoby w 
nich tyle nieszczęścia. 
6 Ludzie nie trzymali się kurczowo mojej nauki 
i woleli używać mojego imienia do zakładania 
kościołów według ich interpretacji i wygody. 
Odrzuciłem tradycje i nauczyłem ich doktryny 
miłości, ale dziś przychodzicie do mnie, aby 
zaoferować mi bezsensowne obrzędy i 
ceremonie, które nie przynoszą najmniejszych 
korzyści waszemu duchowi. Jeśli nie ma 
duchowości w waszych dziełach, nie może być 
w nich prawdy, a to, co nie ma w nich prawdy, 
nie dotrze do Ojca waszego. 
7 Gdy ta Samarytanka poczuła światło moich 
oczu przenikające do głębi jej serca, rzekła do 
Mnie: "Panie, wy, Żydzi, mówicie, że 
Jerozolima jest miejscem, gdzie należy czcić 
Boga naszego", powiedziała do Mnie. Wtedy 
rzekłem do niej: "Niewiasto, zaprawdę 
powiadam ci, przyjdzie czas, kiedy nie będziesz 
oddawać czci Ojcu ani na tej górze, ani w 
Jerozolimie, jak to czynisz obecnie. Nadchodzi 
czas, kiedy będziecie czcić Ojca "w duchu i w 
prawdzie"; bo Bóg jest duchem. 
8 To jest moje nauczanie wszech czasów. Oto 
prawda była na twoich oczach, a ty nie 
chciałeś jej zobaczyć. Jak będziesz z tym żył, 
skoro go nie znasz? (151, 2 - 5) 
 
Kulty 
9 Jeśli macie miłość, nie będziecie 
potrzebowali żadnych znaczących obrzędów i 
rytuałów, ponieważ będziecie mieli światło, 
które oświetli waszą wewnętrzną świątynię, 
gdzie fale wszystkich burz będą pękać, które 
mogą was biczować i które rozproszą mroczne 
mgły ludzkości. 
10 Już nie zbezcześcić Boskiego, bo naprawdę, 
powiadam wam, wielka jest niewdzięczność, z 
jaką okazujecie się przed Bogiem, gdy 
dokonujecie tych zewnętrznych obrzędów, 
które odziedziczyliście po swoich przodkach i 
w których staliście się fanatyczni. (21, 13 - 14) 
11 Zastanówcie się nad błędną ludzkością - 
błędną, ponieważ wielkie kościoły, które 

nazywają siebie chrześcijanami, przywiązują 
większą wagę do rytuału i wyglądu 
zewnętrznego niż sama moja nauka. To Słowo 
Życia, które przypieczętowałem dziełami 
miłości i Krwią na Krzyżu, nie żyje już w sercu 
człowieka, jest zamknięte i nieme w starych i 
zakurzonych księgach.  Tak więc istnieje 
"chrześcijańska" ludzkość, która ani nie 
rozumie, ani nie wie, jak naśladować 
Chrystusa. 
12 Dlatego mam niewielu uczniów w tym 
czasie - tych, którzy kochają swoich 
cierpiących braci, tych, którzy łagodzą ból - 
tych, którzy żyją w cnocie i głoszą go za 
przykładem: to są uczniowie Chrystusa. 
13 Kto ma wiedzę o mojej nauce i trzyma ją w 
tajemnicy, lub czyni ją znaną tylko z ust, a nie z 
serca, nie jest moim uczniem. 
14 W tym czasie nie przychodziłem do świątyń 
z kamienia i nie dawałem się w nich poznać. 
Szukam twojego ducha, twojego serca, a nie 
materialnej przepychu. (72, 47–50) 
15 Tak długo, jak długo wspólnoty zakonne 
będą zanurzone w głębokim śnie i nie 
opuszczą swoich przyzwyczajonych dróg, nie 
będzie przebudzenia duchowego, ani 
znajomości duchowych ideałów, a zatem nie 
będzie pokoju wśród ludzi, ani miejsca na 
aktywną działalność charytatywną. Światło, 
które rozwiązuje poważne ludzkie konflikty, 
nie będzie mogło zabłysnąć(100, 38). 
 
Duchowość 
16 Nie wiedząc, czym jest prawdziwy pokój, 
zadowalasz się, że tęsknisz za nim i starasz się 
wszelkimi możliwymi sposobami i na wszelkie 
możliwe sposoby odpocząć trochę, 
Aby uzyskać komfort i satysfakcję, ale nigdy to, 
co jest naprawdę spokój ducha. Mówię wam, 
że tylko posłuszeństwo dziecka wobec woli 
Pana go wygrywa. 
17 Na świecie brakuje dobrych tłumaczy 
mojego słowa, dobrych interpretatorów moich 
nauk. Dlatego też ludzkość, nawet jeśli nazywa 
siebie chrześcijaninem, żyje duchowo 
zacofana, ponieważ nie ma tam nikogo, kto by 
nią wstrząsnął moją prawdziwą nauką, nie ma 
nikogo, kto spaja serca miłością, z jaką 
uczyłem ludzi. 
18 Dzień po dniu - w salach zgromadzeń, 
kościołach i katedrach - ludzie wymawiają 
moje imię i powtarzają moje słowa, ale nikt 
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nie jest poruszony do wewnątrz, nikt nie drży 
o swoje światło, a to dlatego, że ludzie źle 
zrozumieli ich znaczenie. Większość ludzi 
wierzy, że moc Słowa Chrystusa opiera się na 
wielokrotnym mechanicznym powtarzaniu go, 
nie zdając sobie sprawy, że nie jest konieczne 
jego recytowanie, ale studiowanie, refleksja 
nad nim, praktykowanie i życie nim. 
19 Jeśli ludzie będą szukać znaczenia w słowie 
Chrystusa, to będzie dla nich zawsze nowe, 
świeże, żywe i prawdziwe życie. Ale oni znają 
to tylko powierzchownie, więc nie mogą się z 
tego wyżywić, ani nigdy nie będą w stanie w 
ten sposób. 
20 Biedna ludzkość - błąkająca się w 
ciemności, choć światło jest tak blisko nich, 
niespokojnie lamentowana, choć pokój jest w 
zasięgu ręki! Ale ludzie nie widzą tego 
Boskiego Światła, ponieważ byli tacy, którzy 
zawiązali im oczy bez litości. Ja, który 
naprawdę was kocham, przychodzę wam z 
pomocą, uwalniając was od ciemności i 
udowadniając wam, że wszystko, co wam 
wtedy powiedziałem, było dla wszystkich 
czasów i że nie powinniście uważać tego 
Boskiego Słowa za starą naukę minionej epoki. 
Bo miłość, która była istotą całej mojej nauki, 
jest wieczna, a w niej tkwi tajemnica waszego 
zbawienia w tym czasie aberracji, 
niezmierzonych cierpień i nieokiełznanych 
namiętności. (307, 4 - 8) 
21 I upominam tych, którzy głoszą ślepą wiarę, 
wiarę bez wiedzy, wiarę nabytą przez strach i 
przesądy. 
22 Nie dawajcie uszu słowom tych, którzy 
przypisują Bogu wszelkie zło, które dręczy 
ludzkość, wszelkie plagi, głód i zarazy, 
nazywając je karami lub gniewem Bożym. To 
są fałszywi prorocy. 
23 Odwróć się od nich, bo mnie nie znają, a 
mimo to chcą uczyć ludzi, jaki jest Bóg. 
24 Jest to owoc złej interpretacji pism z 
minionych czasów, których boski język nie 
został jeszcze odkryty w rdzeniu ludzkiego 
języka, przez który zostały spisane objawienia i 
proroctwa. Wielu mówi o końcu świata, o 
Sądzie Ostatecznym, śmierci i piekle bez 
najmniejszego poznania prawdy. (290, 16 - 19) 
25 Ty już żyjesz w "trzecim wieku", a mimo to 
ludzkość jest duchowo opóźniona. Jej 
pasterze, teologowie i pasterze duchowi 
ujawniają jej bardzo niewiele, a czasem 

zupełnie nic, na temat Życia Wiecznego. 
Wyjawiam im również sekrety Księgi 
Mądrości, więc proszę was: Dlaczego oni 
milczą? Dlaczego boją się obudzić sennego 
ducha człowieka? (245, 5) 
26 Moja Nauka poucza was w doskonałej, 
duchowej i czystej czci Ojca, bo Duch ludzkości 
osiągnął - nie zdając sobie z tego sprawy - próg 
świątyni Pańskiej, gdzie wejdzie, aby poczuć 
moją obecność, usłyszeć głos mój nad jego 
sumieniem i zobaczyć mnie w świetle 
padającym na jego umysł. 
27 Pustka, którą ludzie czują w tym czasie w 
swoich różnych wspólnotach zakonnych, 
wynika z tego, że duch jest głodny i spragniony 
uduchowienia. Obrzędy i tradycje już jej nie 
wystarczają, pragnie poznać moją prawdę. 
(138, 43 - 44) 
 
Komunia Święta i Msza św. 
28 Nigdy nie przyszedłem do owianych 
tajemnicą mężczyzn. jeśli przemawiałem do 
was w przenośni, aby objawić wam to, co 
Boskie lub przedstawić Wieczne w 
jakiejkolwiek formie materialnej, to było to po 
to, abyście mogli mnie zrozumieć. Ale kiedy 
ludzie uparcie oddają cześć formom, 
przedmiotom lub symbolom, zamiast szukać 
sensu tych nauk, to jest rzeczą naturalną, że 
przez wieki doświadczają zastoju i widzą we 
wszystkim tajemnice. 
29 Od czasów pobytu Izraela w Egipcie, kiedy 
krew moja była wcielona przez krew baranka, 
byli ludzie, którzy żyją tylko według tradycji i 
obrzędów, nie zdając sobie sprawy, że ta 
ofiara była obrazem krwi, którą Chrystus miał 
przelać, aby dać wam życie duchowe. Inni, 
którzy myślą, że są karmieni przez moje ciało, 
jedzą chleb materialny, nie chcąc zrozumieć, 
że - gdy dałem chleb moim uczniom podczas 
Wieczerzy Pańskiej - uczyniłem to, aby 
zrozumieli, że ten, kto przyjmuje znaczenie 
mojego słowa jako pokarmu, jest przeze mnie 
karmiony. 
30 Jak mało jest tych, którzy są w stanie w 
prawdzie zrozumieć moje Boskie Nauki, a ci 
nieliczni są tymi, którzy interpretują je z 
Ducha! pamiętajcie jednak, że nie dałem wam 
całego Boskiego Objawienia na raz, lecz 
stopniowo wyjaśniam wam je w każdej z 
moich nauk. (36, 7 - 9) 
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31 Rozkosz jest w sercach tych tłumów 
słuchaczy, bo wiedzą, że przed ich umysłami 
jest niebiańska uczta, na której Mistrz czeka na 
nich, aby dać im chleb i wino prawdziwego 
życia do jedzenia i picia. 
32 Stół, wokół którego Jezus i jego 
apostołowie byli wtedy zebrani, był symbolem 
królestwa niebieskiego. Tam Ojciec był 
otoczony przez swoje dzieci, tam były 
pokarmy, które przedstawiały życie i miłość; 
rozbrzmiał Boski głos, a jego istotą była 
powszechna harmonia, a pokój, który tam 
panował, był pokojem, który istnieje w 
Królestwie Bożym. 
33 Próbowaliście oczyścić się w tych 
porannych godzinach, myśląc, że Mistrz 
przyniesie wam nowy testament w swoich 
słowach, i tak jest: Dziś pozwalam wam 
przypomnieć sobie chleb i wino, którym 
ofiarowałem swoje ciało i swoją krew. Ale 
mówię wam również, że w tym nowym czasie 
znajdziecie to pożywienie tylko w Boskim 
znaczeniu mojego słowa. Jeśli szukacie mojego 
ciała i mojej krwi, musicie szukać ich w Boskim 
stworzeniu, bo ja jestem tylko duchem. 
Jedzcie ten chleb i pijcie to wino, ale też 
napełnijcie mój kielich, chcę się z wami napić: 
Jestem spragniona twojej miłości. 
34 Przekażcie to przesłanie swoim braciom i 
nauczcie się, że krew, będąc życiem, jest tylko 
symbolem życia wiecznego, które jest 
prawdziwą miłością - przez ciebie (pierwszych 
słuchaczy w Meksyku) zaczynam oświecać 
ludzkość moimi nowymi objawieniami (48, 22-
25) 
35 Przynoszę wam pokój i nowe nauczanie. 
Jeżeli moja ofiara z "Drugiego Wieku" zniosła 
ofiarę niewinnych zwierząt, którą złożyliście na 
ołtarzu Jehowy, to dziś pokarm z mojego 
Boskiego Słowa sprawił, że nie jesteście już 
dłużej symbolem mojego ciała i krwi poprzez 
chleb i wino tego świata. 
36 Każdy duch, który chce żyć, musi być 
karmiony przez Ducha Bożego. Ten, kto słyszy 
moje słowo i czuje je w swoim sercu, karmił 
się w prawdzie. On nie tylko zjadł moje ciało i 
wypił moją krew, ale wziął z mojego ducha, 
aby się odżywiać. 
37 Kto - po skosztowaniu tego Niebiańskiego 
Pokarmu - będzie mnie znowu szukał w 
kształtach i formach stworzonych przez 
człowieka? 

38 Od czasu do czasu przychodzę i znoszę 
tradycje, rytuały i obyczaje, pozostawiając w 
waszym umyśle tylko prawo i duchowy rdzeń 
moich nauk (68,27) 
 
Chrzest 
39 Ludzie, w jego czasach Jan, który jest 
również nazywany Chrzcicielem, ochrzczony 
wodą tych, którzy mieli wiarę w jego 
proroctwo. Ten akt był symbolem 
oczyszczenia z grzechu pierworodnego. 
Powiedział tłumom, które przyszły do Jordanu, 
aby usłyszeć słowa poprzednika: 
"Oto ja chrzczę cię wodą, ale ten, kto cię 
ochrzci ogniem Ducha Świętego, jest już w 
drodze". 
40 Z tego Boskiego Ognia wszystkie duchy 
narodziły się, weszły i wyszły czyste. Ale kiedy 
zbrudzą się na swój sposób z grzechem, który 
nieposłuszeństwo przyniósł z nim, ogień 
mojego ducha wylewa się na nich na nowo, 
aby zmazać ich grzech, wytrzeć ich plamy i 
przywrócić je do ich pierwotnej czystości. 
41 Jeśli zamiast zrozumieć ten duchowy 
chrzest jako oczyszczenie, które człowiek 
uzyskuje poprzez akt szczerej pokuty wobec 
swego Stwórcy, zamieniasz go w obrzęd i 
zadowolisz się symboliczną treścią aktu - 
zaprawdę powiadam ci, twój duch nic nie 
uzyska 
42 Każdy, kto postępuje w ten sposób, żyje 
jeszcze w czasach Chrzciciela i jest tak, jakby 
nie miał wiary w swoje proroctwa i słowa, 
które mówiły o duchowym chrzcie, o Bożym 
ogniu, 
przez co Bóg oczyszcza swoje dzieci i czyni je 
nieśmiertelnymi w świetle. 
43 Jan powołał ludzi do niego jako dorosłych, 
aby wylać na nich tę wodę jako symbol 
oczyszczenia Przyszli do niego, gdy byli już 
świadomi swoich czynów i mogli już mieć 
stanowczą wolę pozostania na drodze dobroci, 
sprawiedliwości i sprawiedliwości. Zobacz, jak 
ludzkość wolała dokonać symbolicznego aktu 
oczyszczenia za pomocą wody, niż prawdziwej 
odnowy poprzez pokutę i stanowczy zamiar 
zadośćuczynienia, które rodzą się z miłości do 
Boga. Akt rytualny nie jest wysiłkiem, lecz 
oczyszczeniem serca i walką o zachowanie 
czystości jest wysiłkiem, wyrzeczeniem się, a 
nawet poświęceniem dla człowieka. Dlatego 
też ludzie woleli zakrywać swoje grzechy na 
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zewnątrz, zadowalając się obrzędami, 
pewnymi czynami i obrzędami, które w 
najmniejszym stopniu nie poprawiają ich stanu 
moralnego lub duchowego, jeśli ich sumienie 
nie bierze w nich udziału. 
44 Uczniów, to jest powód, dla którego nie 
chcę, aby akty rytualne miały miejsce między 
wami, abyście wykonując je nie zapomnieli, co 
tak naprawdę działa na ducha (99,56 - 61) 
45 To ja posyłam istoty duchowe, aby wcieliły 
się zgodnie z prawem ewolucji i zaprawdę, 
powiadam wam, wpływy tego świata nie 
zmienią moich Boskich planów Bo ponad 
wszystko ambitne dążenie do władzy, moja 
wola zostanie spełniona. 
46 Każdy człowiek przynosi ze sobą misję na 
ziemię, jego cel jest określony przez Ojca, a 
jego duch jest namaszczony miłością mojego 
Ojca. Na próżno ludzie organizują ceremonie i 
błogosławią małe. Zaprawdę, powiadam wam, 
w żadnym materialnym wieku życia woda nie 
oczyści Ducha z jego przestępstw przeciwko 
mojemu prawu A jeśli zsyłam Ducha czystego z 
każdego grzechu, z jakiej plamy duchowni 
wyznaniowi oczyszczają go chrztem? 
47 Nadszedł czas, abyście zrozumieli, że 
pochodzenie człowieka nie jest grzechem, ale 
że jego narodziny są wynikiem wypełnienia 
prawa natury, prawa, które wypełnia nie tylko 
człowiek, ale wszystkie stworzenia składające 
się na naturę. Zauważ, że powiedziałem 
"człowiek", a nie "jego duch". Człowiek ma 
mój autorytet do tworzenia istot podobnych 
do niego, ale istoty duchowe wychodzą tylko 
ze mnie. 
48 Wzrastanie i rozmnażanie jest prawem 
uniwersalnym. Gwiazdy wyszły z innych, 
większych gwiazd, gdy potomstwo rozmnażało 
się i nigdy nie powiedziałem, że zgrzeszyły lub 
zraniły Stwórcę przez ten fakt. Dlaczego więc 
mielibyście być wzięci za grzeszników w 
wypełnianiu tego Boskiego Prawa? Zrozumcie, 
że wypełnianie prawa nigdy nie może 
splugawić człowieka. 
49 To, co plugawi człowieka i zabiera ducha z 
drogi rozwoju, to pokorne namiętności: 
lenistwo, wada, cudzołóstwo, bo wszystko to 
jest sprzeczne z prawem. 
50 Badaj i szukaj, aż znajdziesz prawdę. Wtedy 
już nie będziecie nazywać przykazań Stwórcy 
grzechu żywota i uświęcicie istnienie waszych 

dzieci przykładem waszych dobrych uczynków. 
(37, 18 -23) 
 
Pamięć o zmarłych 
51 Ludzie trzymają się swoich tradycji i 
zwyczajów. Zrozumiałe jest, że mają one 
niezatartą pamięć o ludziach, których ciała 
opuścili do grobu, i są przyciągane do miejsca, 
gdzie zakopali swoje szczątki. Ale jeśli mieliby 
zagłębić się w prawdziwy sens życia 
materialnego, zdaliby sobie sprawę, że kiedy 
to ciało zostanie rozpuszczone 
Atom po atomie powraca do tych królestw 
natury, z których został uformowany, a życie 
wciąż się rozwija. 
52 Ale człowiek przez cały czas, w wyniku 
braku badań duchowych, stworzył łańcuch 
fanatycznych kultów dla ciała. Próbuje uczynić 
życie materialne nietrwałym i zapomina o 
duchu, który jest tym, co w prawdzie posiada 
życie wieczne. Jak daleko są jeszcze do 
zrozumienia życia duchowego! 
53 Teraz rozumiecie, że niepotrzebne jest 
przynoszenie darów do tych miejsc, gdzie 
nagrobek, który wyraża "śmierć", powinien 
wyrażać "rozwiązanie i życie"; tam bowiem 
natura jest w pełnym rozkwicie, tam jest 
ziemia, która jest żyznym i niewyczerpanym 
łonem stworzeń i form życia. 
54 Kiedy nauki te zostaną zrozumiane, 
ludzkość będzie w stanie dać materiałowi jego 
miejsce, a boskiemu swoje własne. Wtedy 
bałwochwalczy kult dla przodków zniknie. 
55 Człowiek powinien znać i kochać swego 
Stwórcę z ducha na ducha. 
56 Ołtarze są florynami pogrzebowymi, a 
grobowce są dowodem ignorancji i 
bałwochwalstwa. Wybaczam wszystkie twoje 
wykroczenia, ale naprawdę muszę cię obudzić. 
Moja nauka zostanie zrozumiana i nadejdzie 
czas, kiedy ludzie zastąpią dary materialne 
wysokimi myślami. (245, 16 - 21) 
 
Materialne symbole, krzyże i relikwie. 
57 W "pierwszych dniach" znaliście symbole: 
tabernakulum lub sanktuarium, w którym 
przechowywano arkę przymierza, gdzie 
przechowywane były stoły prawa. Kiedy te 
symbole wypełniły swoje zadanie, moja wola 
usunęła je z ziemi i trzymała je z dala od oczu 
ludzi, aby świat nie został zamieniony w 
bałwochwalstwo; ale znaczenie lub istota tych 
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pouczających symboli, które trzymałem 
zapisane w duchu moich sług. 
58 W "Drugim wieku", po dokonaniu Ofiary 
Chrystusa, sprawiłem, że najwyższy symbol 
chrześcijaństwa zniknął, krzyż wraz z Koroną 
Cierniową, kielichem i wszystkim, co mogło 
stać się przedmiotem gburowatej czci ze 
strony ludzkości. (138, 36) 
59 Ludzkość widziała, jak Jezus cierpi, a jego 
nauczanie i jego świadectwo jest przez was 
wierzyć. Po co dalej Go ukrzyżować w swoich 
rzeźbach? Czy wieki, które spędziłeś na 
wystawianiu Go jako ofiary swojej 
niegodziwości, nie są dla ciebie wystarczające? 
60 Zamiast pamiętać mnie w torturach i 
śmierci uderzeń Jezusa, dlaczego nie 
pamiętasz moje zmartwychwstanie pełne 
światła i chwały? 
61 Są tacy, którzy widząc wasze obrazy 
przedstawiające Mnie na podobieństwo 
Jezusa na Krzyżu, niekiedy wierzyli, że był to 
człowiek słaby, tchórzliwy lub bojaźliwy, nie 
pamiętając, że jestem Duchem i cierpiałem 
jako przykład dla całej ludzkości to, co wy 
nazywacie ofiarą, a co ja nazywam 
obowiązkiem miłości. 
62 Gdy uważacie, że byłem jednym z Ojcem, 
pamiętajcie, że nie było ani broni, ani mocy, 
ani tortur, które mogłyby mnie pogiąć; lecz 
gdy ja jako człowiek cierpiałem, krwawiłem i 
umierałem, to było dać wam mój wzniosły 
przykład pokory. 
63 Ludzi nie zrozumieli wielkości tej lekcji i 
wszędzie wznosili obraz Ukrzyżowanego, który 
jest hańbą dla tej ludzkości, która - bez miłości 
i szacunku dla Tego, którego rzekomo miłuje - 
krzyżuje Go wciąż na nowo i codziennie rani, 
raniąc serce swoich bliźnich, za których Mistrz 
oddał swoje życie.  
(21, l5 - 19) 
64 Nie potępiałbym was, gdybyście pozwolili, 
aby ostatni krzyż zniknął z samej ziemi, którym 
symbolizujecie swoją wiarę chrześcijańską, i 
jako rekompensatę tego symbolu 
przez prawdziwą miłość między sobą; bo 
wtedy wasza wiara i wasza zewnętrzna cześć 
Boża stałaby się cześć i wiarą ducha, która 
odpowiada temu, czego oczekuję od was. 
65 Jeśli twój kult i twoje symbole miały co 
najmniej moc, aby zapobiec wojnom, nie 
pozwolić ci pogrążyć się w imadle, aby 
utrzymać cię w pokoju Ale zobacz, jak 

wychodzisz poza to, co jest święte według 
twoich słów; zobacz, jak depczesz pod stopami 
to, co uważałeś za boskie. 
66 Mówię wam ponownie, byłoby lepiej dla 
was, gdybyście nie mieli jednego kościoła, nie 
jednego ołtarza, nie jednego symbolu lub 
obrazu na całej ziemi, ale aby modlić się z 
Duchem Świętym i kochać Ojca waszego, 
rozumiejąc i wierząc w Niego bez potrzeby 
po zastępstwach, i że będziecie się kochać tak, 
jak wam kazałem w moim nauczaniu. Wtedy 
zostałbyś zbawiony, chodząc po drodze 
naznaczonej moimi śladami krwi - śladami, 
którymi przyszedłem przypieczętować prawdę 
moich nauk. (280, 69 - 70) 
 
Adoracja świętych 
67 Daję wam te nauki, ponieważ ogłosiliście, 
że duchowe istoty wielu prawych ludzi są 
świętymi, których prosicie i czcicie, jak gdyby 
byli bogami. Jaka ignorancja, ludziska! Jak 
ludzie mogą oceniać świętość i doskonałość 
istoty duchowej, ale 
z powodu ich humanitarnej pracy? 
68 Jako pierwszy mówię wam, że powinniście 
brać za swój przykład dobre przykłady, które 
dali wam wasi bracia swoimi dziełami, swoim 
życiem, swoją cnotą. 
i mówię wam też, że gdy o nich pomyślicie, 
możecie mieć nadzieję na ich duchową pomoc 
i wpływ. Ale dlaczego wznoszycie dla nich 
ołtarze, które służą tylko do obrażania pokory 
tych duchowych istot? Dlaczego tworzysz kulty 
wokół ich pamięci, jak gdyby były Bóstwem i 
umieścić je w miejscu Ojca, którego 
zapominasz ponad kult własnych braci? Jakże 
bolesna jest dla nich sława, jaką im tu dałeś! 
69 Co ludzie wiedzą o moim wyroku na tych, 
których nazywają świętymi? Co oni wiedzą o 
duchowym życiu tych jednostek lub o miejscu, 
które wszyscy wygrali z Panem? 
70 Nikt nie myśli, że z tymi objawieniami chcę 
wymazać z waszych serc zasługi, które moi 
słudzy uczynili wśród ludzi; przeciwnie, chcę, 
abyście wiedzieli, że łaska, którą znaleźli ze 
Mną, jest wielka i że udzielam wam wielu 
rzeczy poprzez ich modlitwy. 
ale konieczne jest, aby wyeliminować swoją 
ignorancję, z której wynika religijny fanatyzm, 
bałwochwalstwo i przesądy. 
71 Kiedy czujesz, że Duch tych jednostek 
rządzi twoim światem życiowym, zaufaj im, 
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którzy są częścią świata duchowego, tak abyś 
ty i oni, zjednoczeni na drodze Pana, mogli 
dokonać dzieła duchowego braterstwa - tego 
dzieła, którego oczekuję w wyniku wszystkich 
moich nauk (115, 52 - 56) 
 
Festiwale kościelne 
72 W tym dniu, kiedy tłumy ludzi spieszą się z 
wielkim aplauzem do swoich kościołów, aby 
uczcić moment, w którym niebo otworzyło się 
na przyjęcie mnie, mówię wam, że to wszystko 
jest tylko tradycją, aby zaimponować sercom 
ludzi. Są to tylko rytuały, które materializują 
dziś moją Boską Mękę. 
73 Nie należy podążać za tą tendencją, 
wznosząc ołtarze i symbole. Nie przedstawiaj 
świętych wydarzeń i nie używaj specjalnych 
ubrań, aby przyciągnąć uwagę, 
ponieważ to wszystko jest bałwochwalczym 
kultem. 
74 Wezwij mnie sercem, przypomnij moje 
nauczanie i podążaj za moimi przykładami 
Złóżcie mi hołd waszej poprawie, a poczujecie, 
że bramy nieba otwierają się, by was przyjąć. 
75 Unikaj fałszywych i bluźnierczych 
przedstawień, które są zrobione ze Mnie i 
mojej Męki, ponieważ nikt nie może mnie 
wcielić. Żyj moim przykładem i moim 
nauczaniem. Więc ktokolwiek to zrobi, 
ucieleśni swojego pana na ziemi. (131, 11 - 13, 
16) 
76 Ludzkość: w tych dniach, w których 
wspominacie narodziny Jezusa, pozwalacie, 
aby pokój wszedł do waszych serc i ukazał się 
im jako zjednoczona i szczęśliwa rodzina. 
77 Wiem, że nie wszystkie serca odczuwają 
szczerą radość, gdy wspominają moje przyjście 
na świat w tamtych czasach. Niewielu z nich 
potrzebuje czasu na refleksję i zebranie i 
pozwala, aby radość była wewnętrzna, a uczta 
pamięci odbywała się w duchu. 
78 Dzisiaj, jak w każdym czasie, ludzie uczynili 
z dni pamięci profanum i bezsensowne uczty, 
szukając przyjemności dla zmysłów, daleko od 
tego, co przyjemności ducha powinny być. 
79 Jeżeli ludzie wykorzystaliby ten dzień, aby 
poświęcić go duchowi, myśląc o Boskiej 
Miłości, której niezaprzeczalnym dowodem był 
fakt, że stałem się człowiekiem, aby żyć z wami 
- zaprawdę, powiadam wam, wasza wiara 
świeciłaby w najwyższym stopniu waszego 
bytu i to gwiazda wskazywałaby wam drogę, 

która prowadzi do Mnie. Twój duch byłby tak 
nasycony dobrocią, że na swój sposób życia 
kąpałbyś potrzebujących dobrymi uczynkami, 
wygodą i czułością. Czułbyś się bardziej jak 
bracia i siostry, wybaczałbyś swoim 
przestępcom z serca. Czułbyś się pełen 
czułości na widok wyrzutków, tych dzieci bez 
rodziców, bez schronienia i bez miłości. 
Można by pomyśleć o narodach bez pokoju, 
gdzie wojna zniszczyła wszystko, co dobre, 
szlachetne i święte w życiu człowieka. Wtedy 
twoja modlitwa podeszła by do mnie czysto i 
powiedziała do mnie: "Panie, jakie mamy 
prawo do pokoju, dopóki jest tak wielu 
naszych braci i sióstr, którzy strasznie cierpią? 
80 Moja odpowiedź na to brzmi następująco: 
skoro odczuwaliście ból bliźnich i modliliście 
się i współczuliście, zbierajcie się w swoim 
domu, siadajcie do stołu i radujcie się w tej 
błogosławionej godzinie, bo ja tam będę 
obecny. nie bójcie się radować, choć wiecie, że 
w tym momencie jest wielu, którzy cierpią; bo 
naprawdę, mówię wam, jeśli wasza radość jest 
szczera, to z niej wypłynie powiew pokoju i 
nadziei, dotykając potrzebujących jak poród 
miłości. 
81 Nikt nie myśli, że chcę wymazać z waszych 
serc najczystsze święto, które obchodzicie w 
roku, w którym upamiętniacie narodziny 
Jezusa Chcę was tylko nauczyć, abyście dali 
światu to, co należy się wam, a Duchowi to, co 
należy się Jemu; bo skoro obchodzicie tak 
wiele uczt dla uczczenia ludzkich wydarzeń, to 
dlaczego nie zostawicie tej uczty Duchowi, aby 
przyszedłszy jako dziecko, ofiarował mi swój 
dar miłości, aby uzyskać prostotę pasterzy, aby 
mnie adorowali i pokorę mądrych, aby 
pokłonić mu kark i ofiarować swoją wiedzę 
przed Panem prawdziwej mądrości? 
82 Nie chcę tłumić radości, która otacza życie 
ludzi w tych dniach. To nie tylko moc tradycji - 
to dlatego, że moje miłosierdzie cię dotyka, 
moje światło cię oświetla, moja miłość otacza 
cię jak płaszcz. Wtedy czujesz serce pełne 
nadziei, radości i czułości, wypełnione 
potrzebą dawania, doświadczenia i miłości. 
Nie zawsze jednak pozwalacie, aby te uczucia i 
natchnienia wyrażały się w ich prawdziwej 
hojności i szczerości, ponieważ marnujecie tę 
radość w przyjemnościach świata, nie 
pozwalając Duchowi, dla którego Zbawiciel się 
narodził, aby przeżyć tę chwilę, wejść w to 
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światło, oczyścić się i zostać zbawionym. Bo ta 
Boska Miłość, która stała się człowiekiem, jest 
wiecznie obecna na życiowej drodze każdego 
człowieka, aby mógł w niej znaleźć życie. 
(299,43 - 48) 
 
Obecność Boga pomimo fałszywych form 
kultu 
83 Ponieważ człowiek zmaterializował się, 
musi szukać Mnie przez jawny kult, a 
ponieważ oczy jego ducha nie są otwarte, 
musi stworzyć mój obraz, aby mnie zobaczyć 
Ponieważ nie uczynił się wrażliwy duchowo, 
zawsze domaga się materialnych cudów i 
dowodów, by wierzyć w moje istnienie i 
stwarza warunki, by mi służyć, podążać za 
mną, kochać mnie i oddać coś za to, co mu 
daję. Tak widzę wszystkie kościoły, wszystkie 
wspólnoty religijne, wszystkie sekty, które 
ludzie stworzyli na całej ziemi. Są one 
przesiąknięte materializmem, fanatyzmem i 
bałwochwalstwem, tajemnicą, podstępem i 
bezczeszczeniem. 
84 Co ja za to wezmę? Tylko intencja. co 
przychodzi do mnie z tego wszystkiego?: 
duchowa lub fizyczna potrzeba moich dzieci, 
ich mała miłość, ich pragnienie światła To jest 
to, co do mnie dociera, a ja jestem ze 
wszystkimi. Nie patrzę na kościoły, ani na 
formy, ani na rytuały. Przychodzę do 
wszystkich moich dzieci po równo. Przyjmuję 
ich ducha w modlitwie. Przyciągam go do 
mojej piersi, by go objąć, by poczuł moje 
ciepło i to ciepło jest bodźcem i zachętą na 
jego drodze odwiedzin i prób. Ale ponieważ 
akceptuję dobre intencje ludzkości, nie muszę 
pozwolić im pozostać wiecznie w ciemności, 
owinięci w ich bałwochwalstwo i fanatyzm. 
85 Chcę, aby człowiek się obudził, aby Duch 
zmartwychwstał do Mnie i aby w swoim 
wywyższeniu zobaczył prawdziwą chwałę 
swego Ojca i zapomniał o fałszywym 
splendorze liturgii i obrzędów. Chcę, żeby 
kiedy osiągnie swoje prawdziwe 
wniebowstąpienie, odnawiał się, oddzielał się 
od 
i wyzwala ludzkie potrzeby oraz przezwycięża 
zmysłowość, namiętności, wady i odnajduje 
siebie; aby nigdy nie powiedział Ojcu, że jest 
dżdżownicą; 
aby wiedział, że Ojciec uczynił go na swój 
obraz i podobieństwo. (360, 14 - 16) 

86 Na ziemi istnieje wiele wspólnot religijnych, 
a większość z nich opiera się na wierze w 
Chrystusa. Oni jednak nie miłują się nawzajem, 
ani nie uznają siebie nawzajem za uczniów 
Boskiego Mistrza. 
87 Czy nie sądzicie, że gdyby zrozumieli całą 
moją naukę, wprowadziliby ją w życie, 
prowadząc wyznania do pojednania i pokoju? 
Ale to nie było tak. Oni wszyscy trzymali się z 
dala od siebie, w ten sposób duchowo 
oddzielając i dzieląc ludzi, którzy następnie 
uważają się za wrogów lub obcych. Każdy 
szuka środków i argumentów, aby udowodnić 
innym, że jest właścicielem prawdy i że inni się 
mylą. Ale nikt nie ma siły i odwagi, by walczyć 
o zjednoczenie wszystkich, ani nie ma dobrej 
woli, by odkryć, że w każdej wierze i w każdym 
kulcie Boga jest jakaś prawda. (326, 19 -20) 
 

Rozdział 15 - Fałszywi chrześcijanie, 
doktryny kościelne i nadużycia  
 
Nazwisko chrześcijan 
1 Większa część tej ludzkości nazywa siebie 
chrześcijaninem; lecz Mistrz mówi wam Gdyby 
była prawdziwie chrześcijanką, z jej miłością, 
pokorą i pokojem, pokonałaby już resztę ludzi. 
Ale moja wola, już pozostawiona jako 
testament w "Drugim Wieku", nie jest... 
Nauczanie nie jest w sercu ludzkości, nie żyje i 
nie rozkwita w dziełach ludzi. Trzyma się go w 
zakurzonych książkach, a ja nie przyszedłem 
rozmawiać z człowiekiem o książkach. 
2 Zamiast książki przyniosłem ci moje życie, 
moje słowo i moje dzieła, moje cierpienie i 
moją śmierć jako człowieka. Powodem, dla 
którego większa część ludzkości, która nazywa 
siebie chrześcijanami, nie ma pokoju ani łaski 
Chrystusa, jest to, że ludzie nie czynią Go 
swoim wzorem. 
bo nie żyją według jego nauk. (316, 5) 
3 Posłuchajcie mnie, uczniowie, abyście 
wyplenili stare wierzenia ze swojego umysłu 
Chrześcijaństwo jest podzielone na grupy 
wierzących, którzy nie kochają się nawzajem, 
którzy poniżają, gardzą i grożą swoim braciom 
przez fałszywe wyroki. Mówię wam, są oni 
chrześcijanami bez miłości, dlatego nie są 
chrześcijanami, ponieważ Chrystus jest 
miłością. 
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4 Niektórzy przedstawiają Jehowę jako starego 
człowieka pełnego ludzkich wad, mściwego, 
okrutnego i straszniejszego niż najgorszy z 
waszych sędziów na ziemi. 
5 Nie mówię wam tego, żebyście się z nikogo 
nabijali, ale żebyście oczyścili swoje 
wyobrażenie o Boskiej Miłości. nie wiesz teraz, 
w jaki sposób czciłeś mnie w swojej przeszłości 
(22, 33 - 35) 
6 Jak to możliwe, że narody, które nazywają 
siebie chrześcijanami, niszczą się przez wojnę, 
a nawet modlą się, zanim zabiją swoich braci, 
prosząc mnie, aby dać im zwycięstwo nad 
wrogami? czy moje nasienie może istnieć tam, 
gdzie zamiast nienawiści miłosnej i zamiast 
przebaczenia 
panuje zemsta? (67, 28) 
7 Mówię do wszystkich ludzi różnych wyznań i 
religii, że nie wiedzieli, jak umieścić bogactwa 
materialne na swoim miejscu, a następnie 
umieścić te z Ducha na miejscu, na które 
zasługują Gdyby ludzie spełniali moje prawa, 
mogliby już stąd widzieć chwałę Ziemi 
Obiecanej i słyszeć głosy jej mieszkańców. 
8 Twierdzisz, że masz wiarę w moją 
egzystencję i że masz wiarę w moją boskość; 
mówisz też, że moja wola zostanie wykonana. 
ale naprawdę, mówię ci: jak mało jest twojej 
wiary i poddania się temu, co nakazuję! ale 
budzę w tobie prawdziwą wiarę, abyś był silny 
jesteś na ścieżce, którą dla ciebie 
przygotowałem. (70, 12 - 13) 
9 Dziś nie żądam waszej krwi, abyście oddali 
swoje życie. To, czego od was wymagam, to 
miłość, szczerość, prawdomówność, 
bezinteresowność. 
10 Więc uczę was i pouczam was w tym, 
wychowując w ten sposób uczniów mojej 
boskości w tym trzecim wieku; bo widzę was 
obojętnych na bieg świata. 
a to dlatego, że nie wiecie, jak włożyć się w 
serce człowieka, gdzie jest tyle nieszczęścia i 
tyle bólu. 
11 Jest wielka nierówność; widzę bowiem 
panów, którym brakuje tylko korony, aby 
mogli nazywać się królami, i widzę 
podwładnych, którzy są prawdziwymi 
niewolnikami Z tego wybuchła walka. Wśród 
tych panów, którzy wzbogacili się na świecie, 
jest wielu, którzy nazywają siebie 
chrześcijanami, ale mówię wam, że prawie nie 
znają mojego imienia. 

12 Ci, którzy nie widzą swego bliźniego w 
bliźnim, którzy gromadzą bogactwa i biorą w 
posiadanie to, co należy do innych, nie są 
chrześcijanami, ponieważ nie mają 
współczucia 
13 Walka między duchowym i materialnym 
przyjdzie, ludzkość dostanie się do tej walki. 
Ale jak wiele cierpień będzie musiała znosić, 
aby nadeszło zwycięstwo sprawiedliwości! 
(222, 43 - 45) 
 
Niewierzący i fanatycy religijni 
14 Mówię wam, że lepiej jest dla was, abyście 
byli pełni niepewności i zaprzeczeń niż pełni 
fałszywych przekonań lub kłamstw, które 
uważacie za prawdę. Szczera negacja, 
że wynikająca ze zwątpienia lub niewiedzy 
wyrządza ci mniej szkody niż nieuczciwa zgoda 
na coś złego. Szczera wątpliwość, głodna 
zrozumienia, jest lepsza niż stanowcza wiara w 
jakiś mit. Rozpaczliwa niepewność, która woła 
o światło 
jest lepsze od fanatycznego lub 
bałwochwalczego zabezpieczenia. 
15 Dzisiaj wszędzie dominują niewierzący, 
rozczarowani i rozgoryczeni. Są to buntownicy, 
którzy często widzą wyraźniej niż inni, którzy 
nie odczuwają rytualnego zachowania jako 
takiego. Zapewnienia, które usłyszeli od tych, 
którzy prowadzą ludzi duchowo, również ich 
nie przekonują. Bo te wszystkie 
skomplikowane teorie nie napełniają ich serc, 
które pragną czystej wody, aby uspokoić swój 
strach. 
16 Ci, którzy twoim zdaniem są buntowniczy, 
często pokazują więcej światła wiedzy w 
swoich pytaniach niż ci, którzy odpowiadają w 
opinii, że są uczeni i wielcy. Oni czują, widzą, 
odczuwają, słyszą i rozumieją wyraźniej niż 
wielu, którzy nazywają siebie Mistrzami w 
Boskiej Nauce. (248, 12) 
17 Jakże jasna i prosta jest prawda! Jakże 
jasna i prosta jest duchowość! A jednak - jak 
trudno jest zrozumieć tym, którzy uparcie 
pozostają w mroku swojego "fanatyzmu" i 
swoich tradycji. Jego umysł nie może 
zrozumieć, że jest coś więcej niż to, co 
rozumie; jego serce niechętnie odrzuca to, co 
dla niego było jego Bogiem i jego prawem: 
tradycję i obrzęd. 
18 Czy uważasz, że nienawidzę tych, którzy nie 
chcą poznać mojej prawdy? Nie, moje dzieci, 
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moje miłosierdzie jest nieskończenie wielkie i 
to właśnie do nich zwracam się o pomoc w 
wyjściu z więzienia, aby mogli uczestniczyć w 
kontemplacji 
Rozkoszuj się światłem. Próby niezbędne do 
ich przebudzenia do wiary są dla nich 
zarezerwowane. Nie będą one próbami ponad 
ich siły; będą lekcjami mądrze dostosowanymi 
do każdego ducha, każdego życia, każdej 
osoby. 
19 Stamtąd, wśród tych zaciemnionych 
mózgów, wśród tych serc chorych na fanatyzm 
religijny i niewiedzę, zobaczycie wielkich i 
namiętnych żołnierzy prawdy. bo w dniu, w 
którym uwolnią się z łańcuchów i ciemności i 
ujrzą Światłość, nie będą w stanie 
powstrzymać radości i krzyczeć z pełnymi 
gardłami, że wróciłem, aby zbawić świat, 
podnosząc go po drabinie uduchowienia do 
prawdziwego Królestwa. (318, 48 - 50) 
 
Wypaczenia nauk Jezusa i ich konsekwencje 
20 Daję wam moje słowo z tą samą duchową 
treścią, z którą rozmawiałem z wami w 
"Drugim Wieku" i przypomniałem wam wiele z 
moich nauk, o których zapomnieliście lub od 
których odwróciliście się z powodu błędnych 
interpretacji waszych przodków. 
21 Masz tak wiele przeciwko mojemu 
nauczaniu, że mogę ci powiedzieć 
stworzyliście drogę, która jest zupełnie inna od 
mojej, ale której nadaliście to samo imię nikt 
oprócz mnie nie mógł uwolnić cię od twojego 
błędu słowami życia, miłości i prawdy. 
22 Świadomość więc, i zrozumieć moje słowo 
teraz, gdy mnie słuchasz, to będzie światło w 
tobie. jest to czas, kiedy mówię wam z pełną 
jasnością, że wcielenie ducha jest faktem, że 
istnieje on jako Światło Boskiej 
Sprawiedliwości i Miłości od początku istnienia 
ludzkości, bez którego nie moglibyście 
postępować na długiej drodze doskonałości 
ducha. 
(66, 63 - 65) 
23 Raczej niewiele jest tego, co kościoły 
ujawniły ludziom o Duchu. Ale teraz obudzą 
się ze swojego letargu, a ci, którzy mają obawy 
i pokonać strach i ujawnić ludzkości prawdę, 
którą ukrywają. Objawię to światłem mojego 
przebaczenia, mojej łaski i mojej mądrości. 
oświeć się. 

24 Gdy ludzkość uświadomi sobie wtedy, że 
kościoły są nie tylko po to, by dawać życie 
moralne ludziom na ziemi, ale że mają za 
zadanie prowadzić Ducha do jego wiecznego 
domu, ludzkość zrobi krok naprzód w jego 
duchowym rozwoju. (109, 15 - 16) 
25 Po tym, jak byłem Jezusem wśród ludzi, 
zawsze wysyłałem tych, którzy przychodzili 
jako "żołnierze" lub apostołowie, aby 
potwierdzić moje nauczanie poprzez swoje 
czyny i aby zapobiec przekręcaniu moich nauk 
przez ludzkość. Ale wielu "głuchych" i 
"ślepych", którzy niedoskonale interpretowali 
moje słowo, było podzielonych i w ten sposób 
stworzyło różnorodność sekt. Ale jeśli ludzie są 
wtedy podzieleni duchowo - jak mogliby się 
kochać zgodnie z najwyższym przykazaniem 
mojego prawa? 
26 Dlatego mówię wam, że ta cywilizacja to 
tylko wygląd, bo sami ludzie ją niszczą Dopóki 
ludzkość nie zbuduje świata na fundamencie 
mojego prawa sprawiedliwości i miłości, nie 
będzie mogła mieć pokoju i światła Ducha, na 
którego cnotach stworzy i ukształtuje 
prawdziwy świat, który będzie się rozwijał w 
górę - zarówno w duchu, jak i w nauce i 
moralności. (192, 17) 
27 Tylko odnowa i ideał doskonałości sprawi, 
że powrócisz na drogę prawdy. 
28 Ci, którzy czują się interpretatorami 
Boskiego Prawa, mówią wam, że czeka was 
piekło na waszą niegodziwość i upór, i że tylko 
wtedy, gdy będziecie pokutować, karcić i ranić 
wasze ciało i składać Bogu ofiary materialne, 
On wam przebaczy i wprowadzi was do swego 
Królestwa - zaprawdę, powiadam wam, są w 
błędzie. 
29 Dokąd pójdziecie, panowie, prowadzeni 
przez tych, których podziwiacie jako wielkich 
mistrzów świętych objawień i których uważam 
za błądzących? Dlatego przychodzę, aby was 
zbawić w świetle tej nauki, która sprawi, że 
awansujecie na drogę Mojej Miłości. (24,46 - 
47) 
30 Mężczyzn ukryło prawdziwe znaczenie 
mojej nauki, aby pokazać wam zamiast tego 
Chrystusa, który nie jest nawet odbiciem Tego, 
który umarł, aby dać wam życie. 
31 Dzisiaj doświadczacie konsekwencji 
waszego odwrócenia się od Mistrza, który was 
uczył. Jesteś otoczony bólem, przygnębiony 
swoją niedolą, dręczony ignorancją. Ale 
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nadszedł czas, kiedy zdolności i dary 
drzemiące w człowieku budzą się i, jak 
Heraldowie ogłaszają, że nadeszła nowa era. 
32 Kościoły, nauka i sądownictwo ludzi będą 
starały się zapobiec penetracji tego, co jest dla 
nich obcym i szkodliwym wpływem. Ale nie 
będzie żadnej mocy, która może zatrzymać 
przebudzenie i postęp Ducha. Dniem 
wyzwolenia jest 
Blisko. (114, 5 - 8) 
33 źle reprezentowali mnie na ziemi ci, którzy 
twierdzą, że mnie znają, i to jest powód, dla 
którego wielu odwróciło się do mnie plecami. 
34 Nie będę wzywał do rozliczenia tych, którzy 
nazywają siebie ateistami, ponieważ wygnały 
mnie z ich serc, ale tych, którzy, wypaczając 
prawdę, przywieźli przed swoje oczy Boga, 
którego wielu nie mogło zaakceptować. 
35 Wszystko, co jest prawe, zdrowe i dobre, 
zawiera w sobie prawdę, którą zawsze 
deklarowałem. 
36 Nadeszła godzina, w której macie znowu 
kochać prawdę, to znaczy, w której znów 
zobaczycie to, co jest sprawiedliwe i dobre. 
Skoro urodziłeś się ze Mnie, musisz przyjść 
szukać Wysokiego, Wiecznego i Czystego. 
(125, 22 - 25) 
37 Tak, Izrael, serce człowieka zawsze starał 
się czcić rzeczy materialne, ucho zostało 
odświeżone przez brzmiące słowo. Dlatego 
człowiek zmienił to, co przyniosłem jako 
doktrynę chrześcijańską w "Drugim Wieku", 
gdy zmienił ją na "religię". 
38 Zawsze egoizm, chciwość i próżność zostały 
obudzone w ludzkim sercu, i zrobili się królami 
i panami, tak że ludzie mogą kłaniać się przed 
nimi, i uczynić ich moim wasalem, 
niewolnikami, przykuwając ich do grzechu i 
prowadząc ich do ciemności, dezorientacji i 
zamieszania. (363, 36) 
39 Teologowie tamtych czasów będą 
studiować moje słowo i nowe pisma i będą 
pytać: "Kim jesteście, którzy mówiliście w ten 
sposób? Tak jak uczeni w Piśmie i faryzeusze 
starych zbuntowanych i powiedział do mnie: 
"Kim jesteście, że nie słuchacie i zastąpić 
Prawo Mojżesza? to pozwolę im zrozumieć, że 
te trzy objawienia 
to jedyne prawo, którego zawsze uczyłem i 
przestrzegałem. 
40 Wielu z tych, którzy Mnie potępiają w tej 
epoce, jest wśród tych, którzy wątpili w Drugi 

wiek; lecz ja ich przyjęłam i posłałam 
ponownie na ziemię, aby byli świadkami 
zwycięstwa Mojego Prawa i otworzyli oczy na 
Światłość. (234, 46 - 47) 
 
Błędny rozwój sytuacji i nadużycia w 
chrześcijaństwie 
41 "Chrześcijanin" jest tym, co duża część tej 
ludzkości nazywa sobą, nie znając nawet słowa 
"Chrystus", ani jego nauczania. 
42 Co zrobiłeś z moich słów, mojego 
przykładu, mojej nauki, którą ci kiedyś dałem? 
43 Czy naprawdę jesteście bardziej 
rozwiniętymi mężczyznami niż ci w tym 
wieku? Dlaczego nie udowodnisz tego 
dziełami swojego ducha? Czy uważasz, że to 
życie jest wieczne, czy może myślisz, że 
powinieneś rozwijać się tylko dzięki ludzkiej 
nauce? 
44 I nauczył was prawdziwego wypełnienia 
prawa, abyście mogli przekształcić ten świat w 
wielką świątynię, gdzie prawdziwy Bóg będzie 
czczony, gdzie życie człowieka będzie stałym 
darem miłości do Ojca, którego powinien 
kochać w każdym ze swoich bliźnich, oddając 
w ten sposób hołd swojemu Stwórcy i 
Mistrzowi. 
45 Ale dzisiaj, kiedy wróciłem do ludzi - co tam 
znajdę? kłamstwo i egoizm zastąpiły prawdę i 
miłość; pycha i próżność zastąpiły łagodność i 
pokorę; bałwochwalstwo, fanatyzm i 
niewiedza zastąpiły światło, uniesienie i 
uduchowienie 
Panuje profesjonalizm i profanacja, gdzie 
powinno przeważać tylko oddanie służbie i 
sprawiedliwości; nienawiść i rozpętane spory 
między braćmi i siostrami zastąpiły 
braterstwo, pokój i miłość. 
46 Ale przyjdę do Świątyni mojej, aby 
wypędzić stamtąd kupców, jak to uczyniłem za 
drugim razem w Świątyni Jerozolimskiej, i 
powiem im jeszcze raz: "nie róbcie sklepu 
spożywczego z domu modlitwy"; powiem im: 
"nie róbcie sklepu spożywczego z domu 
modlitwy". Będę uczył ludzi, aby służyli przed 
prawdziwym ołtarzem, aby nie dać się złapać 
w błąd lub zboczyć z nieświadomości z 
powodu złych interpretacji, które dają do 
mojego prawa. (154, 15 -20) 
47 Mój przykład i przykład moich apostołów 
nie był brany za przykład przez wszystkich, 
którzy próbowali pójść za mną. Wielu z nich 
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zamieniło się w panów, zamiast być sługami; 
wypełnili swoje serca poczuciem wyższości i 
dumy i byli tylko po bogactwie, pompie i 
honorze. Zapomnieli o potrzebach ubogich i 
stali się obojętni i niewrażliwi na nędzę i 
cierpienie innych. Dlatego ludzie przechodzą z 
jednego wyznania do drugiego w 
poszukiwaniu prawdy, stąd ich duchowa 
potrzeba tworzenia nowych sekt, aby 
swobodnie szukać mnie. 
48 Ci, którzy kiedyś byli uważani za świętych i 
półbogów, są teraz odrzuceni przez 
rozczarowaną ludzkość. 
49 Mężczyźni nie idą już do spowiednika, aby 
odłożyć swoje błędy, ponieważ uważają, że to 
niegodne. A zagrożenie wiecznym ogniem 
piekielnym nie robi już wrażenia i nie przeraża 
serca grzesznika. 
50 Wykorzystując tę dezorientację psychiczną, 
wilk czai się za żywopłotem. 
51 Każdy sługa mojej boskości i każdy 
przedstawiciel ma za zadanie uczynić pokój 
między ludźmi, ale jest to przeciwieństwo 
tego, co robią w tym czasie. Każdy uważa się 
za pierwszego, każdy chce być najsilniejszy, 
zapominając, że jedyny silny jestem w każdym. 
52 Teraz możecie sobie wytłumaczyć, dlaczego 
obiecałem wrócić do was "po raz drugi"; teraz 
rozumiecie, dlaczego uczę was na nowo Bo 
tylko moje słowo może usunąć ciemną więź 
ducha; tylko moja miłość jest w stanie odkupić 
cię od twoich grzechów. (230, 23 - 28) 
53 W sprawie poważnych przestępstw i 
wykroczeń, które zostały popełnione 
przeciwko mojemu prawu, przyjdzie mój osąd. 
Nie będzie żadnego wykroczenia, które nie 
zostanie naprawione przez doskonałego 
Mistrza. Nie wolno ci się mylić: naprawiaj 
swoje błędy i nie osądzaj. Zrozumcie, że nigdy 
was nie karzę, wy sami się karacie. 
54 I make light in him who has sinned out of 
ignorance, and move to repentance him who 
has knowingly sinned, so that both may 
proceed with full confidence in my forgiveness 
to make amends for the error committed. To 
jedyny sposób, by do mnie przyjść. 
55 Rozważcie te wszystkie rzeczy, wy 
duchowni, którzy prowadzicie mężczyzn w 
różne sposoby spowiedzi Módlcie się i 
doprowadzajcie do uduchowienia. Teraz jest 
ten czas, 

abyście pokutowali za swoje aberracje i 
rozpoczęli walkę z ludzkim materializmem, 
który jest dla ducha śmiercią i ciemnością. W 
tym celu użyjecie mojej prawdy, użyjecie 
mojego słowa jako broni i będziecie żyć w 
moim nauczaniu. 
56 Nie mam żadnych preferencji co do tego 
czy innego wyznania. Nie będę po twojej 
stronie, ale ty musisz być po mojej. Bo kiedy to 
zrobicie, to osiągniecie duchowe zjednoczenie 
wszystkich. (162, 27 - 30) 
57 Moje nauczanie pełne duchowości będzie 

kiełkować w sercu tego ludu, tak aby w 
przyszłości mogli oni dać swoje owoce prawdy 
i życia. Moje Słowo rozprzestrzeni się po ziemi, 
nie pozostawiając miejsca, gdzie nie oczyszcza, 
nie oświeca i nie osądza. 

 meksykańskiego ludu, gdy ludzie nie mają 
dobrej woli i nie kochają się nawzajem? 
58 Wtedy narody zaczną się budzić do życia 
duchowego, prawdziwego i wiecznego, i 
wyeliminują zewnętrzną i materialistyczną 
część ich różnych form kultu, ograniczą się do 
zwrócenia się ku istocie mojego prawa. 
59 Ludzkość uświadomi sobie moc, jaką daje 
duchowość i odwróci wzrok od tego 
wszystkiego, co ją powstrzymywało przez tyle 
stuleci. 
60 Jaki jest pożytek z tego, że symbol 
chrześcijaństwa, krzyż, znajduje się milion razy 
na ziemi, 
61 Zewnętrzny nie ma już żadnej władzy nad 
ludźmi, nie ma już szacunku, ani dobrej wiary, 
ani żalu z powodu bólu. Dlatego mówię wam, 
że symbole i formy kultu znikną, ponieważ ich 
czas się skończył i to wewnętrzny kult będzie 
prowadził człowieka do światła, podnosząc go 
i prowadząc do Mnie. (280, 63 - 67) 
 

IV. Prawo - miłość Boga i 
bliźniego  

 

Rozdział 16 - Prawo Boże  
 
Potęga Boskiego Prawa  
1 Jest wiele osób, które uważają Moje nauki za 
nieaktualne; lecz powodem jest to, że ich 
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materializacja nie pozwala im zrozumieć 
wiecznego znaczenia Moich nauk. 
odkryć. 
2 Moje prawo jest niezmienne. To właśnie 
ludzie z ich kulturami, ich cywilizacjami i ich 
prawami są nietrwali, a z tego wszystkiego 
przetrwało tylko to, co Duch zbudował dzięki 
swoim dziełom miłości i miłosierdzia. To On, 
po każdym dniu pracy, po każdej próbie, kiedy 
konsultuje się ze Zrodzonymi z Mądrości 
Bożej, widzi nieruchomą skałę Mojego Prawa i 
wiecznie otwartą księgę, która zawiera nauki 
Ducha. (104, 31 -32) 
3 Przyćmiłem wszystkich ludzi moim światłem, 
ujawniając im jedyną istniejącą prawdę; ale 
widzisz, jak każdy człowiek i każdy człowiek 
czuje, myśli, wierzy i interpretuje na różne 
sposoby. 
4 Te różne sposoby myślenia ludzi 
spowodowały ich podziały, ponieważ każdy 
człowiek i rasa podąża innymi drogami i 
podtrzymuje różne ideały. 
5 Większość zboczyła z przepełnionej światłem 
i prawdziwej drogi, wierząc, że wypełnienie 
Boskiego Prawa oznacza nadludzkie ofiary, 
wyrzeczenia i wysiłki, i wolała założyć dla 
siebie wspólnoty religijne i sekty, których 
wypełnienie prawa i czynności rytualne są dla 
nich łatwiejsze do wykonania. W ten sposób 
ludzie wierzą, że mogą złagodzić pragnienie 
światła i uniesienia, które czują w swoich 
umysłach. 
6 Wiele wieków i wiele wieków minęło, a 
ludzie nie zdają sobie sprawy, że wypełnienie 
mojego prawa nie jest ludzką ofiarą, a wręcz 
przeciwnie, rzeczywiście poświęcają ciało i 
ducha światu, gdy nie przestrzegają moich 
przykazań. Mają 
nie wyrazili się jasno, nie chcieli zrozumieć, że 
każdy, kto żyje według moich słów, znajdzie 
prawdziwe szczęście, pokój, mądrość i chwałę, 
które się zmaterializowały. 
ludzie wyobrażają sobie siebie w tak odmienny 
sposób. 
7 Moralny i naukowy świat, który was otacza, 
jest dziełem ludzi o materialistycznych 
ideałach - ludzi, którzy tylko dążyli do 
materialnego udoskonalenia ludzkości, a ja 
pozwoliłem im wykonywać ich pracę, 
wykonywać ją do granic możliwości. 
poznać jego konsekwencje i zebrać jego 
owoce, aby móc z niego czerpać światło 

doświadczeń. W tym świetle objawi się moja 
sprawiedliwość, a w tej sprawiedliwości będzie 
obecne moje prawo, które jest miłością. (313, 
60 - 64) 
8 Jeśli pozwolę wam zastosować moją naukę 
do waszego życia zgodnie z waszą wolą, a nie 
moją; zaprawdę, powiadam wam, nigdy nie 
wyjdziecie z waszego duchowego zastoju i 
nigdy nie pozwolicie, aby wasz duch rozwijał 
się, rozwijał i doskonalił. 
9 Wtedy widzicie ludzi, którzy stali się ospali w 
swoich religiach, którzy nie robią kroku ku 
światłu, ponieważ nie poddali się temu, co 
nakazuje Boski Zakon, ale starali się 
podporządkować Zakon swojej woli, 
wypełniając go mitami i fałszywymi naukami. 
10 Było konieczne dla wielu ludzi w tym czasie, 
aby uwolnić się od każdej religii, aby szukać 
mnie z duchem i rozwijać wszystkie te cechy, 
dary i zdolności, które czują w głębi swojego 
jestestwa (205, 6 - 8) 
 
Prawo miłości Boga w pracy duchowej 
11 To jest twój Bóg, który mówi do ciebie, mój 
głos jest prawem. Dziś słyszysz go na nowo, 
bez potrzeby rzeźbienia go w kamieniu lub 
wysyłania Słowa mojego wcielonego między 
wami. to jest mój boski głos, który przychodzi 
do twojego ducha i daje mu początek 
Jest to wiek objawiony, w którym człowiek 
będzie usprawiedliwiony, pojednany ze swoim 
Stwórcą i oczyszczony, jak to jest napisane. 
(15, 8) 
12 Przez Jezusa dałem ci doskonałe nauczanie. 
Rozważcie mój sposób życia jako człowieka od 
narodzin do śmierci, wtedy miłość stanie się w 
was żywsza i będziecie mogli żyć w sposób 
bardziej doskonały. 
w idealny sposób. 
13 Nie proszę was, abyście byli jak Jezus, 
ponieważ było w Nim coś, czego nie możecie 
osiągnąć: być doskonałym jako człowiek, 
ponieważ ten, który był w Nim, był sam Bóg w 
ograniczonej formie. Ale nadal mówię ci, że 
masz go naśladować. 
14 Moje wieczne prawo zawsze mówił do 
ciebie o tej miłości. Powiedziałem ci w 
Pierwszym Czasie: "Będziesz miłował Boga 
całym swoim sercem i całym swoim umysłem" 
i "będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego". 
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15 Później dałem wam te inspirujące słowa: 
"miłujcie waszych braci i siostry tak, jak 
umiłował was Ojciec"; "miłujcie się 
wzajemnie". 
16 W tym czasie objawiłem wam, że macie 
kochać Boga bardziej niż wszystkie rzeczy 
stworzone, że macie kochać Boga we 
wszystkim, co istnieje i co istnieje w Bogu. 
abyście okazywali miłosierdzie bliźnim i 
ponownie okazywali miłosierdzie bliźnim, 
abyście widzieli Ojca w całej Jego chwale; 
albowiem miłosierdzie jest miłością. (167, 15 - 
19) 
17 Nawet nie mówię wam, że ta duchowa 
nauka będzie religią świata, ponieważ nigdy 
nie przekazywałem religii, ale prawa 
Ograniczam się do powiedzenia wam, że 
prawo, które zatriumfuje na ziemi i będzie 
miało na niej trwałą ważność, aby oświecić 
istnienie człowieka, będzie prawem Miłości, 
które wyjaśniłem wam w mojej nauce, abyście 
mogli je w pełni zrealizować; mówię wam, że 
prawo Miłości będzie prawem Miłości. 
18 Ludzkość będzie nadal wykonywać wiele 
fałszywych uczynków miłości i miłości, dopóki 
nie nauczy się kochać i wykonywać prawdziwie 
miłosną pracę, a wielu będzie musiało przejść 
od wyznania do wyznania, dopóki ich duch nie 
zostanie podniesiony do wyższej wiedzy i w 
końcu je zrozumieć, 
że jedynym prawem, powszechną i wieczną 
nauką Ducha jest prawo miłości, do którego 
wszyscy przyjdą. 
19 Wszystkie religie znikną, a to, co 
pozostanie, będzie tylko światłem świątyni 
Boga świecącym w człowieku i bez niego - 
świątyni, w której wszyscy będziecie oddawać 
jeden kult posłuszeństwa, miłości, wiary i 
dobrej woli. (12,63 - 65) 
 
Zlekceważenie praw boskich i ich 
konsekwencji 
20 W ten poranek uroczystego upamiętnienia 
proszę cię Co pan zrobił z prawem, które 
posłałem ludzkości przez Mojżesza? czy te 
przykazania były dane tylko dla ówczesnych 
ludzi? 
21 W prawdzie mówię wam, że to 
błogosławione ziarno nie jest w sercu 
człowieka, ponieważ mnie nie miłują, ani nie 
kochają się nawzajem; nie szanują swoich 
rodziców, ani nie szanują cudzej własności; z 

drugiej strony, zabierają sobie nawzajem 
życie, zrywają małżeństwo i przynoszą wstyd 
sobie samym 
22 Czyż nie słyszycie kłamstwa z wszystkich 
ust? Nie widzisz, jak jeden człowiek odbiera 
spokój drugiemu? A jednak ludzkość mówi, że 
zna moje prawo. Co by się stało z ludźmi, 
gdyby całkowicie zapomnieli o moich 
przykazaniach? (15, 1 - 3) 
23 W "drugim czasie", kiedy Jezus wszedł do 
Jerozolimy, odkrył, że świątynia, miejsce 
poświęcone modlitwie i uwielbieniu, została 
zamieniona na targowisko, a Mistrz chętnie 
wypędzał tych, którzy sprofanowali Go w ten 
sposób, mówiąc im: "Dom Ojca mego nie jest 
targowiskiem". Byli oni mniej winni niż ci, 
którzy byli oskarżeni o prowadzenie umysłów 
ludzi w wypełnieniu prawa Bożego. Kapłani 
zamienili świątynię w miejsce honoru i 
splendoru, a to panowanie zostało zniszczone. 
24 Dziś nie użyłem żadnej plagi, aby ukarać 
tych, którzy zbezczeszczyli moje prawo. 
Pozwoliłem jednak, aby konsekwencje ich 
własnych wykroczeń były odczuwalne u 
mężczyzn, aby wiedzieli, jak interpretować ich 
znaczenie i rozumieli, że moje Prawo jest 
nieugięte i niezmienne. Pokazałem 
człowiekowi drogę, prostą drogę, a gdy z niej 
zbacza, naraża się na trudy sprawiedliwego 
prawa, bo w nim objawia się moja miłość. (41, 
55 -56) 
25 Znowu postawię moją świątynię - świątynię 
bez murów i wież, ponieważ jest ona w sercu 
ludzi. 
26 Wieża Babilonu nadal dzieli ludzkość, ale jej 
fundamenty zostaną zniszczone w sercu ludzi. 
27 Idolatria i fanatyzm religijny również 
zbudowały swoje wysokie wieże, ale są one 
kruche i będą musiały się zawalić. 
28 Zaprawdę, powiadam wam: Moje prawa, 
zarówno Boskie jak i ludzkie, są święte i same 
będą sądzić świat. 
29 Ludzkość nie uważa się za bałwochwalczą, 
ale naprawdę, mówię wam, nadal czci Złotego 
Cielca. (122, 57) 
30 Chaos powrócił, ponieważ nie ma cnoty, a 
tam, gdzie nie ma cnoty, nie może być prawdy. 
Powodem tego nie jest to, że prawo, które 
Ojciec dał Mojżeszowi, nie miało żadnej mocy, 
ani że nauka Jezusa miała zastosowanie tylko 
do minionych czasów. Oba są wiecznymi 
prawami w ich duchowej treści. Ale uznać, że 
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są one jak źródło, którego wody nikt nie jest 
zmuszony do picia, ale że każdy, kto zbliża się 
do tej fontanny miłości robi to z własnej woli. 
(144, 56) 
31 prawidłowo interpretujcie moją naukę; nie 
myślcie, że mój Duch może czerpać 
przyjemność z oglądania waszych cierpień na 
ziemi, albo że przychodzę, aby odebrać wam 
wszystko, co sprawia wam przyjemność, 
abyście mnie w tym zachwycili. Przychodzę, 
abyście uznali i uszanowali moje prawa, 
bo są godne twojego szacunku i uwagi, bo 
przyniosą ci błogość, jeśli będziesz ich 
przestrzegał. 
32 Uczyłem was, abyście dawali Bogu to, co 
jest Boże, a "cesarzowi" to, co jest "cesarskie"; 
ale dla dzisiejszego ludu jest tylko "cesarz", a 
oni nie mają nic do dania swojemu Panu. 
Gdybyście przynajmniej dali światu tylko to, co 
jest konieczne, wasze cierpienia byłyby 
mniejsze. Ale "Cesarz", któremu pozwoliliście 
określić wasze działania, podyktował wam 
absurdalne prawa, uczynił was niewolnikami i 
odebrał wam życie, nie dając wam niczego. 
żeby za to dać. 
33 Zastanówcie się, jak różne jest moje prawo, 
które nie wiąże ani ciała, ani ducha. To tylko 
miłe namawianie i prowadzenie cię z dobrocią. 
Daje ci wszystko bez egoizmu i samolubstwa, a 
wszystko nagradza i nagradza cię w czasie. 
(155, 14 - 16) 
 
Spełnienie najwyższego prawa 
34 Jeśli Pan powiedział wam: "Będziecie 
miłowali Boga z całego serca waszego i z 
całego umysłu waszego, a bliźniego waszego 
jak siebie samego", a jeśli Mistrz głosił wam 
naukę o miłości, ten duchowy głos, który 
pochodzi z tego samego źródła, mówi wam, 
abyście trzymali się prawa miłości. 
ponieważ ma moc, której nie posiadają nawet 
największe armie na świecie, a jej podboje 
będą bezpieczne i trwałe, ponieważ wszystko, 
co zbudujecie na fundamentach miłości, 
będzie miało życie wieczne. (293, 67) 
35 Pokazuję wam prawdziwe życie ducha, 
abyście nie żyli pod nieuzasadnionymi 
groźbami i nie wypełniali mojego prawa tylko z 
obawy przed karą, o której ten jeden z was 
mówił. 
 który nie wiedział, jak zinterpretować moje 
słowo. 

36 Zrozumcie moje prawo, nie jest ono 
skomplikowane ani trudne do zrozumienia. 
Nikt, kto ją zna i podąża za nią, nie będzie 
zhańbiony, ani nie da miejsca na fałszywe 
słowa czy przepowiednie, błędne wyobrażenia 
czy złe interpretacje. 
37 Moje prawo jest proste, zawsze wskazuje 
drogę, którą należy podążać. Zaufaj mi, jestem 
Drogą, która zaprowadzi cię do Biało-
Niebieskiego Miasta, do Ziemi Obiecanej, 
która utrzymuje swoje bramy otwarte w 
oczekiwaniu na twoje przybycie. (32, 9) 
38 Kiedy wreszcie będziecie pewni, że 
będziecie mogli znaleźć zdrowie, szczęście i 
życie tylko w pełni mojego prawa? 
39 Przyznajesz, że istnieją zasady w życiu 
materialnym, do których musisz się 
dostosować, aby przetrwać. Zapomnieliście 
jednak, że istnieją również zasady w duchu, 
które muszą być przestrzegane, aby człowiek 
mógł uczestniczyć w źródle życia wiecznego, 
które istnieje w Boskości. (188, 62) 
40 Pamiętaj, że tylko ja jestem twoim 
zbawieniem. w dawnych czasach, w 
teraźniejszości i w przyszłości, moje prawo jest 
i będzie drogą i przewodnikiem waszego 
ducha. 
41 Błogosławieni ci, którzy zaufali mojemu 
prawu, albowiem oni nigdy nie zbłądzą na 
rozdrożu. Przyjdą do Ziemi Obiecanej i będą 
śpiewać pieśń triumfu. (225,31 - 32) 
42 Wiem, że im większa będzie twoja wiedza, 
tym większa będzie twoja miłość do mnie 
43 Gdy mówię do ciebie "kochaj mnie" - wiesz, 
co mam ci powiedzieć? kochaj prawdę, kochaj 
dobro, kochaj światło, kochaj się wzajemnie, 
kochaj prawdziwe życie (297, 57 - 58) 
44 Chcę, abyście się kochali tak jak ja kocham 
was, a także abyście kochali siebie samych 
Powierzyłem wam bowiem nie tylko 
prowadzenie i kierowanie pewną liczbą ludzi, 
lecz pierwszym waszym obowiązkiem wobec 
Mnie jest dbanie o siebie. Macie kochać siebie 
w świadomości, że jesteście żywym obrazem 
waszego Stwórcy. (133, 72) 
45 Misja, którą powierzyłem mojemu ludowi 
na ziemi, jest wielka i bardzo delikatna. 
Dlatego szukałem ich w każdym wieku, aby 
zainspirować ich moimi słowami i objawić im 
nieco więcej treści Prawa. 
46 Prawo miłości, dobra i sprawiedliwości było 
duchowym dziedzictwem, które przyniosłem 
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mu przez cały czas. Od lekcji do lekcji 
prowadziłem ludzkość do zrozumienia, że 
Prawo może być zsumowane w jednym 
przykazaniu: przykazaniu 
Kochanie. Kochać Ojca, który jest autorem 
życia, kochać bliźniego, który jest częścią Ojca, 
kochać wszystko, co Pan stworzył i zarządził. 
47 Miłość jest powodem, źródłem i nasieniem 
mądrości, wielkości, mocy, wzniosłości i życia. 
To jest the prawdziwy sposób, che the Twórca 
mapować out dla the duch, tak, że on czuć od 
krok krok i od domu do domu the 
kiedykolwiek większy bliskość ja. 
48 Gdyby od zarania dziejów człowiek uczynił z 
miłości duchowej służbę Bogu, zamiast 
wpadać w bałwochwalcze obrzędy i fanatyzm 
religijny, ten świat, który dziś stał się doliną łez 
z powodu strachu i nędzy ludzi, byłby doliną 
pokój, w którym istoty duchowe nabywałyby 
zasługi, aby dotrzeć do tych duchowych 
domów po tym życiu, w których duch, na 
swojej drodze rozwoju ku górze 
...powinien być odebrany. (184, 35 –38) 
 

Rozdział 17 - Nowa droga ku czci 
Boga  
 
Rozwój form kultu 
1 Jak powoli ludzkość zmierza do doskonałości 
swojego kultu Bożego! 
2 Za każdym razem, gdy przychodzę do was z 
nową lekcją, wydaje się ona zbytnio 
wyprzedzać wasz etap rozwoju ale zrozumcie, 
że oddaję do waszej dyspozycji wiek, abyście 
mogli go chwytać tak długo, jak długo trwa i 
wchłonąć go do waszego życia. (99, 30 - 31) 
3 Ofiary zwierzęce, które złożyliście na ołtarzu 
Jehowy, zostały przez Niego przyjęte. Ale to 
nie był najlepszy sposób na podniesienie 
twojego ducha do Pana. Wtedy przyszedłem 
do was jako Jezus, aby nauczyć was Boskiego 
przykazania, które mówi wam, abyście się 
wzajemnie miłowali. 
4 Mówię wam teraz, że nauki, które 
przekazałem wam w Drugim Wieku poprzez 
dzieła Jezusa, zostały raz zmienione, a innym 
razem błędnie zinterpretowane to dlatego 
przyszedłem, jak ci to ogłosiłem, by oświecić 
moją prawdę. Moje poświęcenie zapobiegło 
wtedy wielu zwierzęcym poświęceniom i 
nauczyłem was doskonalszej czci Boga. 

5 Moje nowe objawienie w tym czasie sprawi, 
że ludzkość zrozumie, że nie wolno ci używać 
symbolicznych form kultu bez uprzedniego 
zinterpretowania ich znaczenia, ponieważ są 
one tylko symbolicznym przedstawieniem 
moich nauk. (74, 28) 
6 Modlitwa jest duchowym środkiem, który 
zainspirowałem człowieka do dialogu z moją 
boskością dlatego od początku przejawiła się 
w tobie jako tęsknota, potrzeba ducha, 
schronienie w godzinach odwiedzin. 
7 Kto nie zna prawdziwej modlitwy, nie zna 
błogosławieństw, które ona przynosi, nie zna 
źródła zdrowia i korzyści, które w niej są. 
chociaż odczuwa impuls, by zbliżyć się do 
mnie, porozmawiać ze mną i przedstawić mi 
swoją prośbę; ale ponieważ brakuje mu 
duchowości, poświęcenie, by tylko skierować 
swoje myśli ku górze, wydaje mu się tak 
ubogie, że natychmiast szuka czegoś 
materialnego do zaoferowania mi, myśląc, że 
robi to, by lepiej oddać mi hołd. 
8 W ten sposób ludzie popadli w 
bałwochwalstwo, fanatyzm, obrzędy i 
zewnętrzne kulty, dusząc swojego ducha i 
pozbawiając go tej błogosławionej wolności, 
aby modlić się bezpośrednio do swojego Ojca. 
Tylko wtedy, gdy ból jest bardzo intensywny, 
gdy agonia sięga granic ludzkich sił, duch 
uwalnia się, zapominając o formalnościach i 
obalając swoje bożki, by powstać i zawołać z 
głębi serca: "Ojcze mój, Boże mój! 
9 Czy widzisz, jak narody są zajęte 
prowadzeniem wojny przeciwko sobie w tym 
czasie materializmu? ale mówię wam, że wielu 
ludzi tam, pośród tych wojen, odkryło 
tajemnicę modlitwy - tej modlitwy, która 
wypływa z serca i przychodzi do mnie jako 
pilne wołanie o pomoc, jako lament, jako 
błagalne błaganie... 
10 Kiedy potem doświadczyli cudu, o który 
prosili na swojej drodze, wiedzieli, że nie ma 
innego sposobu, aby mówić do Boga niż w 
języku Ducha. (261, 22 - 24, 27) 
 
Fałszywe modlitwy bez oddania i wiary 
11 O Dzieci moje wszystkich wyznań, nie 
zabijajcie szlachetnych uczuć ducha, ani nie 
starajcie się znosić zewnętrznych zwyczajów i 
kultów 
12 Patrz: gdy matka nie ma nic materialnego 
do zaoferowania ukochanemu dziecku, 
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naciska na nie do serca, błogosławi je całą 
swoją miłością, przykrywa pocałunkami, patrzy 
na nie z miłością, kąpiele łzami; ale nigdy nie 
próbuje go zwodzić pustymi gestami miłości. 
13 Co skłania was do myślenia, że ja, Boski 
Mistrz, aprobuję wasze zadowolenie z aktów 
rytualnych, pozbawionych jakiejkolwiek 
duchowej wartości, prawdy i miłości, którymi 
próbujecie zwodzić waszego ducha, skłaniając 
go do myślenia, że sam się odżywiał, podczas 
gdy w rzeczywistości staje się coraz bardziej 
nieświadomy prawdy? (21, 20 -21) 
14 Modlitwa jest łaską, którą Bóg dał 
człowiekowi, aby mógł być przywódcą, aby 
mógł iść do góry, bronią do obrony, książką do 
nauki i balsamem do uzdrowienia i powrotu 
do zdrowia po każdej chorobie. 
15 Prawdziwa modlitwa zniknęła z ziemi; 
ludzie już się nie modlą, a gdy próbują to 
zrobić, robią to ustami, zamiast mówić do 
mnie Duchem, używając pustych słów, 
obrzędów i udawania Jak ludzie będą widzieć 
cuda, gdy używają form i praktyk, których 
Jezus nie nauczał? 
16 Jest konieczne, aby prawdziwa modlitwa 
powróciła między ludźmi, i to ja uczę cię jej na 
nowo. (39, 12 -14) 
17 Nauczaj bliźnich swoich, aby się modlili, 
spraw, aby bliźni twoi zrozumieli, że to ich 
duch ma rozmawiać ze swoim Stwórcą, tak 
aby mogli zrozumieć, że ich modlitwy są 
prawie zawsze wołaniem ciała, wyrazem 
strachu, dowodem ich braku wiary, ich buntu 
lub nieufności wobec mnie 
18 Spraw, aby twoi bliźni zrozumieli, że nie 
muszą karcić swoich ciał ani rozrywać ich na 
strzępy, aby poruszyć mojego ducha, aby 
obudzić moje współczucie lub moje 
miłosierdzie Ci, którzy zadają sobie fizyczne 
cierpienia i pokutę, czynią to dlatego, że nie 
mają najmniejszej wiedzy o tym, jakie są dla 
mnie najprzyjemniejsze ofiary, ani nie mają 
pojęcia o mojej miłości i miłosierdziu Ojca 
waszego. 
19 Czy uważasz, że potrzeba łez w oczach 
twoich i bólu w sercu twoim, aby mieć litość 
nad tobą? oznaczałoby to przypisanie mi 
surowości, bezduszności, obojętności i 
samolubstwa. Czy możesz sobie wyobrazić te 
wady w Bogu, którego kochasz? 
20 Jak mało się starałeś, żeby mnie poznać! 
powodem jest to, że nie wytrenowałeś 

swojego umysłu, aby myśleć zgodnie z 
duchem (278, 17 - 20) 
21 Opuść dziś na kilka chwil ziemię i przyjdź do 
mnie w duchu 
22 Przez wiele wieków ludzie nie modlili się 
we właściwy sposób, tak że nie zostali 
wzmocnieni ani ich sposób życia oświeceni 
moją miłością, ponieważ modlili się zmysłowo, 
a nie duchowo. 
23 Bałwochwalstwo, do którego człowiek jest 
tak skłonny, było jak trucizna, która nie 
sprawiła, że cieszył się duchowymi radościami 
wewnętrznej modlitwy. 
24 Ileż to nieszczęścia ludzie zabrali ze sobą, 
tylko dlatego, że nie mogli się modlić! I to jest 
tylko naturalne, uczniowie. Jaką bowiem 
duchową siłę może mieć człowiek, by oprzeć 
się pokusom życia, gdy nie ma nic, by zbliżyć 
się do źródła życia, które istnieje w moim 
duchu? Szuka mnie w otchłaniach, w cieniu, 
choć może powstać, by znaleźć mnie na 
szczytach, w świetle. 
25 Ach, gdyby ludzie tego czasu zrozumieli 
moc modlitwy, jak wiele nadludzkich dzieł by 
uczynili! Żyją oni jednak w epoce 
materializmu, w której sami starają się 
zmaterializować to, co Boskie, by móc go 
dotknąć i zobaczyć. (282, 61 - 64) 
 
Prawdziwa modlitwa 
26 Błogosławię tych, którzy się modlą. Im 
bardziej duchowa jest ich modlitwa, tym 
większy jest pokój, który im zapewniam. 
27 To możecie łatwo sobie wytłumaczyć; kto 
bowiem, aby się modlić, jest uzależniony od 
klęczenia przed obrazami lub przedmiotami, 
aby poczuć obecność Boga, nie będzie mógł 
doświadczyć duchowego odczucia obecności 
Ojca w Jego sercu. 
28 "Błogosławieni ci, którzy wierzą bez 
widzenia" powiedziałem raz, a teraz mówię to 
jeszcze raz; bo kto zamyka oczy na rzeczy 
świata, otwiera je na duchowe, a kto ma wiarę 
w moją duchową obecność, musi ją odczuwać 
i cieszyć się nią. 
29 Kiedy ziemscy ludzie przestaną odmawiać 
swojemu duchowi błogości odczuwania Mnie 
w swoim sercu poprzez modlitwę 
bezpośrednią lub - co jest tym samym - 
poprzez modlitwę od ducha do ducha? Wtedy, 
gdy moje światło oświeca życie ludzi, gdy znają 
prawdę i rozumieją swoje błędy. 
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30 Teraz jest właściwy czas na modlitwę i 
medytację, ale z modlitwą wolną od 
fanatyzmu i bałwochwalstwa oraz ze spokojną 
i głęboką refleksją nad moim Słowem Bożym. 
31 Wszystkie godziny i wszystkie miejsca mogą 
być odpowiednie do modlitwy i medytacji. 
Nigdy nie mówiłem ci w moich naukach, że 
istnieją miejsca lub momenty specjalnie do 
tego przeznaczone. Po co chodzić do 
niektórych miejsc na świecie, aby się modlić, 
gdy twój duch jest większy niż świat, w którym 
mieszkasz? Po co ograniczać się do obrazów i 
tak ograniczonych miejsc, skoro jestem 
nieskończony? 
32 Najpoważniejszym powodem duchowego 
ubóstwa ludzi i ich ziemskich ciosów losu jest 
ich niedoskonały sposób modlitwy, dlatego 
mówię wam, że wiedza ta musi dotrzeć do 
całej ludzkości. (279, 2 -7) 
33 Nie zawsze modlisz się z tym samym 
wewnętrznym spokojem, więc nie zawsze 
doświadczasz tego samego spokoju i 
natchnienia. 
34 Są okazje, kiedy jesteś natchniony i 
podnosisz swoje myśli; są też inne, kiedy jesteś 
całkowicie niewzruszony. Jak więc zawsze 
będziecie odbierać moje wiadomości w ten 
sam sposób? Musisz kształcić swój umysł, a 
nawet swoje ciało do współpracy z Duchem w 
chwilach modlitwy. 
35 Duch jest zawsze gotowy do zjednoczenia 
się ze Mną; ale potrzebuje dobrego stanu 
ciała, aby w tych chwilach mógł się podnieść i 
być wolny od wszystkiego, co go otacza w jego 
ziemskim życiu. 
36 Starajcie się uzyskać prawdziwą modlitwę, 
bo ten, kto umie się modlić, ma w sobie klucz 
do pokoju, zdrowia, nadziei, siły duchowej i 
życia wiecznego. 
37 Niewidzialna tarcza mojego prawa będzie 
go chronić przed prześladowaniami i 
niebezpieczeństwem. W ustach będzie nosił ze 
sobą niewidzialny miecz, aby uderzyć 
wszystkich wrogów, którzy sprzeciwiają się 
jego drodze. Latarnia morska oświetli jego 
drogę w środku burzy. Ciągle cud będzie w 
zasięgu jego ręki, kiedy tylko będzie tego 
potrzebował, czy to dla siebie, czy dla dobra 
swoich bliźnich. 
38 Módlcie się, korzystajcie z tego wysokiego 
daru Ducha, bo to właśnie ta moc poruszy 
życie ludzi przyszłości - tych, którzy (już) w 

ciele osiągną zjednoczenie (ich) ducha z 
(moim) duchem. 
39 Ojcowie rodzin będą mieli natchnienie 
dane im przez modlitwę, aby prowadzić swoje 
dzieci. 
40 Chorzy otrzymają zdrowie poprzez 
modlitwę. Władcy rozwiążą swoje wielkie 
problemy, szukając światła w modlitwie, a 
naukowiec również otrzyma objawienia 
poprzez dar modlitwy. (40, 40 -47) 
41 Uczniów: w "Drugim wieku" moi 
apostołowie pytali mnie, jak mają się modlić, a 
ja nauczyłem ich doskonałej modlitwy, którą 
nazywacie "Ojcem naszym". 
42 Teraz ja ci mówię: Inspirujcie się tą 
modlitwą, jej sensem, pokorą i wiarą, aby 
wasz duch był w dialogu z moim. Bo wtedy nie 
będą już cielesne usta, które mówią te 
błogosławione słowa, ale duch, który 
przemawia do mnie swoim własnym językiem. 
(136, 64) 
43 Uważajcie, że nie tylko wasze usta 
nazywają mnie "Ojcem", bo wielu z was jest 
przyzwyczajonych do robienia tego 
mechanicznie Chcę, aby kiedy mówisz: "Ojcze 
nasz, który jesteś w niebie, święć się imię 
Twoje", ta modlitwa pochodziła z głębi 
Twojego serca i abyś medytował nad każdym 
zdaniem, abyś był natchniony i potem w 
doskonałej komunii ze Mną; chcę, abyś się za 
Mną modlił i był przeze mnie natchniony. 
44 Nauczyłem was potężnej i doskonałej 
modlitwy, która naprawdę przybliża dziecko 
do Ojca. Kiedy wymawiasz słowo "Ojciec" z 
zapałem i szacunkiem, z uniesieniem i 
miłością, z wiarą i nadzieją, odległości 
zmniejszają się, przestrzeń znika, ponieważ w 
tym momencie dialogu od ducha do ducha, 
Bóg nie jest ani daleko od ciebie, ani ty nie 
jesteś daleko od niego. Módlcie się w ten 
sposób, a otrzymacie w swoich sercach 
pełnymi rękami dobrodziejstwo mojej miłości. 
(166, 52 -53) 
 
Cztery aspekty modlitwy doskonałej  
45 Ringet, walka o osiągnięcie duchowej 
doskonałości Pokazałem ci drogę do 
osiągnięcia tego celu. Powierzyłem wam 
modlitwę jako "broń" przewyższającą wszelką 
broń materialną, by bronić was przed zdradą 
na drodze życia. Ale najlepszą broń będziesz 
miał, kiedy wypełnisz moje prawo. 
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46 Na co składa się modlitwa? Modlitwa to 
błaganie, wstawiennictwo, uwielbienie i 
duchowa medytacja. Wszystkie jego części są 
niezbędne, a jedna wychodzi z drugiej. Bo 
prawdę mówiąc, mówię ci: Prośba ta polega 
na tym, że człowiek prosi mnie o spełnienie 
jego pragnień, o zaspokojenie jego tęsknoty - 
tej, którą uważa za najważniejszą i najbardziej 
zbawienną rzecz w swoim życiu. I rzeczywiście, 
powiadam wam, moje dzieci, Ojciec słyszy 
prośbę i daje każdemu z nich to, czego 
potrzebuje najbardziej, kiedy tylko jest to dla 
jego własnego dobra. Ale uważajcie, aby nie 
prosić o coś, co jest sprzeczne z zbawieniem 
waszego ducha. Dla tych, którzy proszą tylko o 
dobra materialne, cielesne rozkosze i 
nietrwałą moc, proszą o zakucie ich ducha w 
łańcuchy. 
47 Cielesne rozkosze przynoszą tylko 
cierpienie - nie tylko na tym świecie, ale także 
po przejściu do świata duchowego; ponieważ 
nawet tam mogą dotrzeć wpływy tych 
cielesnych pragnień; a ponieważ duch nie 
może się od nich uwolnić, nadal jest dręczony 
przez te pragnienia i chce wracać ciągle na 
ziemię, aby się reinkarnować i nadal żyć 
materialnie. Dlatego, moje dzieci, pytajcie 
tylko o to, co naprawdę jest wam potrzebne 
dla dobra waszego ducha. 
48 Drugi rodzaj modlitwy, wstawiennictwo, 
pochodzi z miłości do bliźniego, tej miłości, 
której nauczałem was jako Mistrz, gdy 
przyszedłem na ten świat. módlcie się za 
waszych braci i siostry w pobliżu i daleko, za 
tych, którzy cierpią z powodu skutków wojny 
w różnych krajach, którzy cierpią z powodu 
tyranii przejściowych władców tego świata 
49 Przygotujcie się, o moje dzieci, módlcie się 
za swoich bliźnich, ale i w tym 
wstawiennictwie musicie umieć prosić, bo 
ważny jest Duch. Jeśli brat, twoi rodzice lub 
twoje dzieci są chore, módlcie się za nich, ale 
nie nalegajcie, aby pozostali w tym życiu, jeśli 
to nie jest to, czego Duch potrzebuje. Poproś 
raczej, aby ten duch został uwolniony, aby 
został oczyszczony w swoich cierpieniach, aby 
ból sprzyjał duchowemu podniesieniu. Dlatego 
Mistrz nauczał cię już za "drugim razem", abyś 
powiedział: "Ojcze, niech się stanie wola 
Twoja". Bo Ojciec wie lepiej niż którekolwiek z 
jego dzieci, czego duch potrzebuje. 

50 Trzeci rodzaj modlitwy, adoracja Ducha 
Bożego, oznacza adorację wszystkiego, co jest 
doskonałe; poprzez ten rodzaj modlitwy 
możecie bowiem zjednoczyć się z 
doskonałością, z miłością, która obejmuje cały 
wszechświat. W kulcie można znaleźć stan 
doskonałości, który wszyscy muszą osiągnąć, a 
kult prowadzi do duchowej kontemplacji, 
która wraz z kultem prowadzi do zjednoczenia 
z Duchem Bożym, źródłem Życia Wiecznego - 
źródłem, które daje siłę z dnia na dzień, aby 
osiągnąć królestwo Ojca. 
51 W ten sposób masz się modlić: od modlitwy 
błagania do duchowej medytacji. To da ci siłę. 
52 Gdy będziecie wtedy dobrze wyposażeni, 
macie walczyć nie tylko o siebie, ale także 
pomóc swoim bliźnim iść tą drogą. Nie 
możecie bowiem sami osiągnąć waszej 
duchowości, lecz musicie walczyć o zbawienie 
całej ludzkości. (358, 10 - 17) 
 
Spontaniczna modlitwa serca bez słów  
53 Ludzie, oto głos Ducha Świętego, duchowe 
objawienie się Boga przez wasz intelekt, który 
nie objawia wam nowego prawa lub nowej 
nauki, ale nowy, bardziej postępowy, duchowy 
i doskonały sposób komunikowania się z 
Ojcem, przyjmowania Go i oddawania Mu czci. 
(293, 66) 
54 Ilu jest tych, którzy słyszą moje słowo, 
którzy stali się wielkimi interpretatorami tego 
słowa, a jednak nie są najlepszymi 
wykonawcami mojej nauki, jeśli nie wypełniają 
Boskiego przykazania, które mówi do was: 
"Kochajcie się wzajemnie"? 
55 Widzisz, z drugiej strony, jak łatwo ten, kto 
stosuje nawet jeden atom mojej nauki, 
praktycznie przekształca się. Chcesz tego 
przykładu? 
56 Był ktoś, kto przez całe swoje życie mówił 
mi, poprzez modlitwy słowne, że mnie kocha - 
modlitwy, które inni sformułowali, a których 
nawet nie rozumiał, ponieważ były to słowa, 
których znaczenia nie znał. Wkrótce jednak 
zrozumiał, jaki jest prawdziwy sposób 
modlitwy i odkładając na bok swoje dawne 
nawyki, skoncentrował się na najgłębszej 
części swojego umysłu, wysłał swoje myśli do 
Boga i po raz pierwszy poczuł Jego obecność. 
57 On nie wiedział, co powiedzieć do swego 
pana; jego klatka piersiowa zaczęła szlochać, a 
oczy przelać łzy. W jego umyśle było tylko 
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jedno zdanie, które tworzyło: "Ojcze mój, co 
mogę ci powiedzieć, gdy nie wiem, jak do 
ciebie mówić? 
58 Ale te łzy, te szlochy, to wewnętrzne 
błogosławieństwo i nawet jego zamęt 
przemówiły do Ojca w języku tak pięknym, jak 
nigdy nie znajdziecie w waszych ludzkich 
językach lub w waszych książkach. 
59 To jąkanie się człowieka, który zaczyna się 
modlić duchowo ze swoim Panem, jest jak 
pierwsze słowa małych dzieci, które są 
radością i rozkoszą dla ich rodziców, ponieważ 
słyszą pierwsze przejawy istoty, która zaczyna 
być podniesiona do życia. (281, 22 - 24) 
60 Wyżej rozwinięty umysł wie, że słowo 
ludzkie czyni słabym i umniejsza ekspresję 
myśli duchowej. Dlatego pozwala milczeć 
ustom materialnym, aby wzbić się w powietrze 
i wypowiedzieć się w języku, który sam Bóg 
zna, w tajemnicy, którą nosi ukrytej w samym 
sercu swego jestestwa. (11, 69) 
61 Jak wiele radości dajesz duchowi mojemu, 
gdy widzę, jak podnosisz swoje myśli w 
poszukiwaniu Ojca swego Sprawiam, że 
czujesz moją obecność i zalewa cię pokojem. 
62 Szukajcie mnie, mówcie do mnie, nie 
przejmujcie się tym, że wasze myśli są zbyt 
niezdarne, by wyrazić waszą prośbę; będę 
wiedział, jak je zrozumieć. mówić do mnie z 
ufnością, z jaką mówi się do jego ojca 
Powierzcie mi swoje żale, jak waszemu 
najlepszemu przyjacielowi. Pytajcie mnie o to, 
czego nie wiecie, o wszystko, co jest wam 
nieznane, a ja będę mówił do was słowem 
Mistrza. Ale módlcie się, abyście w tej 
błogosławionej chwili, gdy wasz duch 
podniesie się do Mnie, otrzymali światło, moc, 
błogosławieństwo i pokój, który daje wam 
Ojciec wasz. (36, 15) 
63 w ciszy powiedz mi swoje cierpienia, 
powiedz mi swoje pragnienia Chociaż wiem 
wszystko, chcę, abyście uczyli się krok po 
kroku formułować własną modlitwę, dopóki 
nie będziecie gotowi do doskonałego dialogu 
waszego ducha z Ojcem. (110, 31) 
64 Modlitwa może być długa lub krótka, w 
zależności od potrzeby. Możesz spędzić całe 
godziny, jeśli chcesz, w tej duchowej błogości, 
kiedy twoje ciało nie jest zmęczone lub kiedy 
żaden inny obowiązek nie wymaga twojej 
uwagi. I może być tak krótka, że ogranicza się 

do jednej sekundy, gdy zostaniesz poddany 
jakiemuś testowi, który nagle cię zaskoczył. 
65 To nie słowa, za pomocą których wasz 
umysł stara się formować modlitwę, docierają 
do Mnie, lecz miłość, wiara lub potrzeba, z 
jaką się przede Mną okazujecie. Dlatego 
mówię wam, że będą przypadki, w których 
wasza modlitwa będzie trwała tylko sekundę, 
ponieważ nie będzie czasu na formułowanie 
myśli, zdań czy pomysłów, do czego jesteście 
przyzwyczajeni. 
66 Wszędzie możesz mnie wezwać, bo dla 
mnie miejsce jest obojętne, bo szukam 
twojego ducha (40, 36 - 38) 
67 Po wtóre, kiedy pewna kobieta zapytała 
Jezusa, czy Jerozolima jest miejscem, gdzie 
powinna oddawać cześć Bogu, Mistrz 
odpowiedział jej: "Nadchodzi czas, kiedy ani 
Jerozolima, ani żadne inne miejsce nie będzie 
właściwym miejscem, aby oddawać cześć 
Bogu, ponieważ On będzie oddawany cześć w 
duchu i w prawdzie", to znaczy z ducha na 
ducha. 
68 Kiedy moi uczniowie poprosili mnie, abym 
ich nauczył modlić się, dałem im jako przykład 
modlitwę, którą nazywacie "Ojcze nasz", dzięki 
której zrozumieli, że prawdziwą i doskonałą 
modlitwą jest ta, która - podobnie jak 
modlitwa Jezusa - przychodzi spontanicznie z 
serca i dociera do Ojca. Powinna ona zawierać 
posłuszeństwo, pokorę, wyznanie winy, 
wdzięczność, wiarę, nadzieję i cześć. (162, 23 - 
24) 
 
Codzienna modlitwa 
69 Umiłowani uczniowie: Praktykujcie 
codzienną duchową modlitwę i wkładajcie całą 
waszą dobrą wolę w doskonalenie siebie. 
Pamiętajcie: Oprócz wejścia w intymną 
komunię z waszym Mistrzem i doświadczenia 
nieskończonego pokoju w tych chwilach, jest 
to dla was najlepsza okazja do przyjęcia moich 
Boskich natchnień. Znajdziesz w nich 
wyjaśnienie dla wszystkiego, czego nie 
zrozumiałeś lub źle zrozumiałeś. Znajdziesz 
sposób, aby zapobiec jakiemukolwiek 
niebezpieczeństwu, rozwiązać problem, 
usunąć wszelkie niejasności. W tej godzinie 
błogosławionej duchowej rozmowy, wszystkie 
wasze zmysły zostaną oświetlone i poczujecie 
się bardziej gotowi i skłonni do czynienia 
dobra. (308, 1) 
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71 Nie należy pomijać modlitwy, nawet jeśli 
jest ona tak krótka, że nie trwa dłużej niż pięć 
minut, ale w niej, w świetle sumienia, dokonać 
dokładnego badania, tak aby można było 
pamiętać o swoich działaniach i wiedzieć, co 
masz do poprawy. 
72 Jeśli stracisz pojęcie czasu, gdy 
zmartwychwstaniesz w modlitwie, będzie to 
oznaką uduchowienia, ponieważ będziesz w 
stanie wyjść z czasu, choćby tylko na kilka 
chwil, tego czasu, którego niewolnicy 
materializmu pragną tylko dla swoich 
przyjemności lub dla zwiększenia swoich 
pieniędzy. 
73 Ten, kto codziennie testuje siebie, poprawi 
swój sposób myślenia, życia, mówienia i 
odczuwania. (12, 30 - 32) 
74 Nauczyłem was, że mądrość uzyskuje się 
poprzez modlitwę, ale dlatego nie chcę, 
abyście przedłużali swoje modlitwy. 
Wymagam, abyście się modlili przez pięć 
minut, a przez to rozumiem, że powinniście się 
krótko modlić, abyście w tych chwilach 
rzeczywiście oddali się Ojcu waszemu; ale 
resztę czasu powinniście poświęcić na wasze 
duchowe i materialne obowiązki wobec 
bliźnich. (78, 52) 
75 Uczę was teraz pewnego sposobu 
wyposażenia siebie, aby wszystkie wasze 
codzienne prace były inspirowane 
szlachetnymi uczuciami i aby utrapienia i 
trudności nie przeszkadzały wam ani nie 
zmuszały do odwrotu: Kiedy otwierasz swoje 
oczy na światło nowego dnia, módl się, 
podejdź do mnie przez swoje myślenie, 
następnie uformuj swój dzienny plan zajęć 
zainspirowany moim światłem, a teraz wznieś 
się w walce życia. Ustaw swój umysł tak, aby 
był silny i ani na chwilę nie naruszał 
posłuszeństwa i wiary. 
76 Zaprawdę, powiadam wam, wkrótce wasza 
wytrwałość i rezultat waszych dzieł zadziwi 
was (262, 7 - 8) 
 
Dzień odpoczynku jako dzień 
samokontemplacji 
77 Już za pierwszym razem nauczyłem cię, 
abyś poświęcił mi siódmy dzień Ponieważ 
człowiek poświęcił sześć dni na wypełnianie 
swoich ziemskich obowiązków, słuszne było 
tylko, że poświęcił przynajmniej jeden na 
służbę swojemu Panu. Nie prosiłem go, aby 

poświęcił mi pierwszy dzień, ale ostatni, aby 
odpoczął w nim od trudów i poświęcił się 
kontemplacji duchowej, aby mógł dać 
swojemu duchowi możliwość zbliżenia się do 
Ojca i przemówienia do niego przez modlitwę. 
78 Dzień odpoczynku został ustanowiony, aby 
człowiek, zapominając o ciężkiej ziemskiej 
walce życia, nawet jeśli tylko na krótko, mógł 
dać swojemu sumieniu możliwość 
przemówienia do niego, przypomnieć mu o 
prawie, a on może szukać siebie, pokutując za 
swoje przewinienia i czyniąc szlachetne 
intencje pokuty w swoim sercu. 
79 Szabat był dniem poświęconym wcześniej 
na odpoczynek, modlitwę i studiowanie 
prawa. Ale zgodnie z tradycją, ludzie 
zapomnieli o braterskich uczuciach do swoich 
bliźnich i o duchowych obowiązkach, które 
mieli wobec swoich sąsiadów. 
80 Czas minął, ludzkość rozwijała się duchowo, 
a Chrystus przyszedł, aby nauczyć cię, że 
nawet w dniach odpoczynku masz mieć miłość 
i wykonywać wszystkie dobre uczynki. 
81 Jezus chciał wam powiedzieć, że choć dzień 
poświęcony jest na refleksję i odpoczynek 
fizyczny, musicie zrozumieć, że ani dzień, ani 
godzina nie mogą być przepowiedziane dla 
wypełnienia misji Ducha. 
82 Chociaż Mistrz mówił do was z największą 
jasnością, ludzie odeszli od niego i każdy 
wybrał dzień, który był dla niego najbardziej 
odpowiedni. Dlatego też, podczas gdy jedni 
nadal utrzymywali szabat jako dzień 
odpoczynku, inni wybierali niedzielę, aby 
świętować swoje nabożeństwa. 
83 Dzisiaj mówię do was jeszcze raz, a moje 
nauki przynoszą wam nową wiedzę Przeżyłeś 
wiele doświadczeń i rozwinąłeś się. Dziś nie 
ma znaczenia, który dzień poświęcacie na 
odpoczynek od ziemskiego trudu, ale ważne 
jest, żebyście wiedzieli, że macie chodzić przez 
wszystkie dni po drodze, którą dla was 
wyznaczyłem. Zrozumcie, że nie ma ustalonej 
godziny na waszą modlitwę, ponieważ każda 
pora dnia jest odpowiednia na modlitwę i 
wykonywanie mojej nauki dla dobra waszych 
bliźnich. (166, 31 - 35) 
 
Zapytaj, a zostanie ci to przekazane  
84 Wszyscy macie ranę w sercu. Kto mógłby 
przeniknąć do twojej istoty wewnętrznej tak 
jak ja? Znam twój smutek, twój żal i 
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zwątpienie w obliczu tak wielu 
niesprawiedliwości i niewdzięczności w twoim 
świecie. Wiem o wyczerpaniu tych, którzy żyli 
długo i pracowali na ziemi i których istnienie 
jest dla nich jak ciężki ciężar. Wiem o 
niespełnieniu tych, którzy zostali pozostawieni 
sami sobie w tym życiu. Do was wszystkich 
mówię: "Proście, a będzie wam dane"; 
przyszedłem bowiem dać wam to, czego 
potrzebujecie ode mnie, czy to towarzystwa, 
spokoju ducha, uzdrowienia, zadań czy 
światła. (262, 72) 
85 Nie bójcie się nędzy, jest ona tylko 
tymczasowa, a w niej macie się modlić i brać 
cierpliwość Hioba za przykład. Obfitość wróci i 
wtedy nie będziesz miał wystarczająco dużo 
słów, by mi podziękować. 
86 Jeśli raz choroba cię uciska, o 
błogosławiony chory, nie rozpaczaj, twój duch 
nie jest chory. Powstańcie do mnie w 
modlitwie, a wasza wiara i uduchowienie 
przywrócą wam zdrowie ciała. Módlcie się w 
formie, której was nauczyłem: duchowo. (81, 
43 - 44) 
87 W chwilach próby módlcie się krótką, ale 
głośną i szczerą modlitwą, a poczujecie się 
pocieszeni; a gdy osiągniecie harmonię z 
waszym Panem, będę mógł wam powiedzieć, 
że moja wola jest wasza, a wasza jest moja. 
(35, 7) 
88 Módlcie się, ale wasza modlitwa powinna 
być określona przez wasze codzienne plany i 
prace, to będzie wasza najlepsza modlitwa  
Dzięki temu będziesz prosił o jeszcze więcej, 
niż mógłbyś zrozumieć i mieć nadzieję, a to 
proste zdanie, ta myśl, jeszcze bardziej uprości 
to "Ojcze nasz", o które prosiłeś mnie w innym 
czasie. 
89 Abyście mogli mieć modlitwę, która o 
wszystko prosi i która najlepiej przemówi za 
was. ale nie pozwól, aby twoje usta to 
powiedziały, ale pozwól, aby twoje serce to 
poczuło, bo powiedzieć to nie czuć, a jeśli to 
czujesz, to nie musisz mi mówić Wiem, jak 
usłyszeć głos ducha i zrozumieć jego język. Czy 
jest dla ciebie większa radość, niż wiedzieć o 
tym? A może uważasz, że polegam na tym, że 
powiesz mi, co mam robić? (247, 52 - 54) 
90 Nauczyłem was, abyście się modlili i prosili 
o innych; ale słyszę was również, gdy prosicie 
o siebie. Przyjmuję tę modlitwę. ale mówię ci, 
że czas, kiedy ci dałem, bo byłeś jeszcze 

niedojrzały, zgodnie z twoją prośbą, skończył 
się Teraz moją wolą jest, abyście zachowywali 
się jak uczniowie i ofiarowali mi swój umysł i 
serce, gdy się modlicie, ale pozwólcie mi w 
nich czytać i wykonywać moją wolę. (296, 69) 
91 Kiedy mnie pytasz lub prosisz, nie staraj się 
jasno wyjaśnić mi swojego problemu, ani nie 
staraj się szukać w umyśle jak najlepiej 
sformułowanych zdań. Wystarczy mi, że twój 
umysł odłączy się od świata w tej chwili, a 
serce i umysł będą czyste, aby mogły otrzymać 
moje natchnienie. Co dobrego jest dla ciebie w 
tym, że mówisz do mnie wspaniałe słowa, jeśli 
nie możesz poczuć mojej obecności w tobie? 
Wiem wszystko i nie musisz mi nic tłumaczyć, 
żebym mógł cię zrozumieć. (286, 9 - 10) 
92 Jeśli jesteście w stanie pojąć moje 
nauczanie, da wam ono wiele satysfakcji, 
wiele możliwości rozwoju w górę. Nauczcie się 
modlić, zanim podejmiecie jakąkolwiek 
decyzję, ponieważ modlitwa jest doskonałym 
sposobem, aby prosić Ojca waszego, ponieważ 
w Nim tęsknicie za światłem i siłą, aby 
przetrwać walkę życia. 
93 Gdy się modlicie, wkrótce do waszego 
umysłu dojdzie oświecenie, które pozwoli 
wam wyraźnie odróżnić dobro od zła, to, 
czego nie powinniście robić, a to będzie 
najbardziej widocznym dowodem waszego 
wewnętrznego przygotowania do słuchania 
głosu sumienia. 
94 Znoście cierpliwie wasze trudy, a jeśli nie 
jesteście w stanie zrozumieć znaczenia 
waszych prób, módlcie się, a ja ujawnię wam 
ich znaczenie, abyście mogli je potwierdzić 
wewnętrznie (333,61 - 62, 75) 
95 Za każdym razem, gdy usta twoje lub myśli 
twoje mówią do mnie: "Panie, zmiłuj się nade 
mną, zmiłuj się nad moim bólem - Panie, nie 
odmawiaj mi swojego przebaczenia", wtedy 
udowadniasz swoją ignorancję, swoje 
zamieszanie i jak mało mnie znasz. 
96 Mówisz mi, żebym miał współczucie dla 
twojego bólu? Prosisz mnie, żebym zlitował się 
nad moimi dziećmi? Błagaj mnie o 
przebaczenie swoich grzechów - Ja, który 
jestem miłością, łaską, miłosierdziem, 
przebaczeniem i współczuciem? 
97 Dobrze, że staracie się poruszyć tych, 
którzy mają twarde serce na ziemi, i że ze 
łzami i błaganiami staracie się wzbudzić 
współczucie u tych, którzy nie mają śladu 
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współczucia dla bliźniego, ale nie używajcie 
tych zwrotów i myśli, aby poruszyć Tego, który 
was stworzył z miłości, i aby kochać was 
wiecznie. (336, 41 - 43) 
98 Bądźcie zadowoleni z wielkich korzyści, 
które Ojciec dał wam w odniesieniu do 
wszystkiego, co dotyczy ludzkiego życia na 
ziemi. Nie proście o to, co może spowodować 
zginięcie waszego ducha i waszego ciała. Mam 
ci więcej do zaoferowania, niż mógłbyś ode 
mnie wymagać. Ale to ja wiem, czego ci 
naprawdę brakuje na drodze życia. 
Powiedziałem ci: kiedy będziesz wiedział, jak 
wypełnić moje prawo, zobaczysz mnie w całej 
mojej chwale. (337, 21) 
 
Błogosławieństwo wstawiennictwa  
99 Nie przyzwyczajajcie się do modlitwy tylko 
słowami, módlcie się z Duchem. Mówię wam 
też: pobłogosławcie modlitwą, ześlijcie myśli o 
świetle do swoich bliźnich, nie pytajcie o nic 
dla siebie; pamiętajcie: Ten, który zajmuje się 
moim, zawsze będzie miał mnie za stróża. 
100 Nasiono, które siejesz z miłością, wróci ci 
na wiele sposobów. (21, 3 - 4) 
101 Módlcie się nie tylko wtedy, gdy 
przechodzicie bolesną próbę, ale także wtedy, 
gdy jesteście w pokoju, ponieważ wtedy wasze 
serca i umysły będą mogły być zajęte innymi. 
Nie módlcie się też tylko za tych, którzy 
uczynili wam dobro, ani za tych, którzy was nie 
skrzywdzili; bo choć to jest zasłużone, to nie 
jest to tak wielkie, jak wtedy, gdy wstawiacie 
się za tymi, którzy was w jakikolwiek sposób 
skrzywdzili. (35, 8) 
102 Czego was uczę w tym czasie? 
błogosławienia wszystkich i wszystkich sercem 
i umysłem; bo kto błogosławi w ten sposób, 
jest podobny do Ojca swego, gdy wszystkim 
daje swoje ciepło. Dlatego mówię wam: 
nauczcie się błogosławić duchem, myślą, 
sercem, a wasz pokój, wasza siła i wasze ciepło 
serca dotrą do tego, do którego je posyłacie, 
bez względu na to, jak daleko mu wierzycie. 
103 Co by się stało, gdyby wszyscy ludzie mieli 
błogosławić siebie nawzajem, nawet nie znając 
się nawzajem, ani nigdy nie widząc się 
nawzajem? na ziemi zapanowałby doskonały 
pokój, wojna byłaby niewyobrażalna. 
104 Aby ten cud stał się rzeczywistością, 
musisz podnieść swojego ducha przez 

wytrwałość w cnotach. Czy uważasz, że to 
niemożliwe? (142, 31 m.) 
105 Zapytaj, a dostaniesz go. Wszystko, czego 
pragniesz dla dobra swoich bliźnich - poproś 
mnie o to. Zapytaj, połącz swoją prośbę z 
prośbą potrzebujących, a ja udzielę ci tego, o 
co prosisz. (137, 54) 
 
Konieczność modlitwy 
106 "Czuwajcie i módlcie się", mówię wam 
wciąż i wciąż, ale nie chcę, abyście się 
przyzwyczaili do takich rad, ale abyście się nad 
nimi zastanawiali i działali zgodnie z nimi 
107 Wzywam was do modlitwy, ponieważ ten, 
kto się nie modli, oddaje się zbytecznym, 
materialnym, a czasem bezsensownym 
myślom, sprzyjając w ten sposób i żywiąc 
bratobójcze wojny, nie będąc ich świadomym. 
Ale kiedy się modlisz, twoje myślenie, jak 
miecz światła, rozrywa zasłony ciemności i 
sidła pokusy, które więżą wiele istot dziś; 
nasyca twoje otoczenie duchową mocą i działa 
przeciwko siłom zła. (9, 25 - 26) 
108 Mężczyzn zawsze było zbyt zajętych 
chwałą ziemi, aby zastanowić się nad 
znaczeniem modlitwy i duchowej kontemplacji 
tego, co leży poza tym życiem, aby odkryć 
swoją własną istotę. Każdy, kto się modli, 
rozmawia z Ojcem, a jeśli zapyta, natychmiast 
otrzymuje odpowiedź. Nieznajomość 
duchowości ludzi wynika z braku modlitwy. 
(106, 33) 
109 Idziecie w kierunku czasu, w którym 
będziecie mogli dać swojemu duchowi w 
sprawiedliwy sposób to, co mu się należy, a 
światu to, co należy się tobie. Będzie to czas 
prawdziwej modlitwy, nabożeństwa do Boga 
wolnego od fanatyzmu, gdzie modlisz się 
przed każdym przedsięwzięciem, gdzie wiesz, 
jak zachować to, co zostało ci powierzone. 
110 Jak człowiek mógłby popełnić błąd, gdyby 
zamiast wykonywać swoją wolę, najpierw 
zapytał swojego Ojca w modlitwie? Ten, kto 
modli się, żyje w komunii z Bogiem, zna 
wartość korzyści, jakie otrzymuje od swojego 
Ojca, a jednocześnie rozumie sens lub cel 
prób, którym poddaje się. (174, 2 - 3) 
 
Uzdrawiające efekty życia modlitewnego  
111 Przez cały czas mówiłem ci: módl się 
Dzisiaj mówię wam, że poprzez modlitwę 
możecie uzyskać mądrość gdyby wszyscy 
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ludzie modlili się, nigdy nie zboczyliby z 
wyznaczonej przeze mnie Drogi Światła. 
Poprzez modlitwę chorzy zostaliby uzdrowieni, 
nie byłoby więcej niewierzących i pokój 
powróciłby do duchowych istot. 
112 Jak człowiek może być szczęśliwy, gdy 
odrzucił moją łaskę? Czy on uważa, że miłość, 
miłosierdzie i łagodność nie są cechami 
ludzkiego życia? (69, 7 - 8) 
113 Wiedzieć, że słowo, które nie ma w sobie 
miłości, nie ma ani życia, ani mocy Pytasz 
mnie, jak zacząć kochać i co masz zrobić, aby 
to uczucie przebudziło się w twoim sercu, a ja 
mówię ci: od czego masz zacząć, to 
odpowiednia modlitwa. To przybliży cię do 
Mistrza, a ten Mistrz jest Mną. 
114 W modlitwie znajdziecie pociechę, 
inspirację i siłę, da wam to pyszną satysfakcję 
z tego, że możecie mówić do Boga w zaufaniu 
bez świadków i mediatorów Bóg i twój duch są 
zjednoczeni w tym słodkim momencie 
intymności, duchowego dialogu i 
błogosławieństw. (166, 43 - 44) 
115 Ilekroć potrzebujecie powiernika, 
życzliwego przyjaciela, zwróćcie się do Mnie i 
odłóżcie ze Mną cierpienia, które mogą być w 
waszych sercach, a ja doradzę wam najlepszą 
drogę - rozwiązanie, którego szukacie. 
116 Jeśli twój duch jest uciskany przez ciężary, 
to dlatego, że zgrzeszyłeś. Przyjmę was i będę 
życzliwy w moim osądzie, wzmocnię wasze 
postanowienie, aby naprawić wasze drogi i 
oddać wam wasze utracone moce. 
117 Tylko przestrzeganie moich instrukcji 
utrzyma was w łasce i zachowa wasze zdrowie 
psychiczne i fizyczne Doświadczenie, które 
zdobędziesz, będzie światłem, które 
stopniowo będziesz gromadził w swoim 
umyśle. (262, 20 - 21) 
118 Duch Święty, który wie, jak żyć czujnie, 
nigdy nie zbacza z drogi, którą wyznaczył mu 
Pan, i jest w stanie korzystać ze swego 
dziedzictwa i darów, dopóki nie osiągnie 
swego wyższego rozwoju 
119 Istota ta musi czynić postępy w próbach, 
ponieważ żyje czujnie i nigdy nie pozwala się 
zdominować materii Kto obserwuje i modli się, 
ten zawsze wyjdzie zwycięsko z kryzysów 
życiowych i będzie kroczył ścieżką życia 
twardymi krokami. 
120 Jakże odmienne jest zachowanie tego, 
który zapomina się modlić i patrzeć! On 

dobrowolnie wyrzeka się obrony z najlepszą 
bronią, jaką włożyłem w człowieka, którą jest 
wiara, miłość i światło wiedzy. To on nie słyszy 
wewnętrznego głosu, który przemawia do 
niego przez intuicję, sumienie i marzenia. Ale 
jego serce i umysł nie rozumieją tego języka i 
nie wierzą w przesłanie jego własnego ducha. 
(278, 2 - 3) 
121 Modlitwa jest środkiem objawionym 
twojemu duchowi, aby przyjść do mnie z 
twoimi pytaniami, troskami i pragnieniem 
światła poprzez ten dialog możesz rozwiać 
swoje wątpliwości i rozerwać zasłonę, która 
kryje w sobie pewną tajemnicę. 
122 Modlitwa jest początkiem dialogu między 
duchem a duchem, który rozkwitnie w 
nadchodzących czasach i przyniesie owoce 
wśród tej ludzkości 
123 Dzisiaj wyjawiłem to wszystko tym 
ludziom, którzy mnie słuchają, aby byli 
prekursorami czasu uduchowienia. (276, 18 - 
19) 
 
Siła modlitwy 
124 Gdy jeden z was modli się, nie jest 
świadomy tego, co osiąga swoimi myślami w 
duchu. Dlatego masz doświadczyć, że kiedy 
modlisz się za swoich bliźnich - za te narody, 
które niszczą się na wojnie - twój duch, w tych 
chwilach, z kolei, walczy psychicznie ze złem i 
że twój miecz, który jest pokojem, rozumem, 
sprawiedliwością i pragnieniem dobra dla 
nich, napotyka na oręż nienawiści, zemsty, 
dumy. 
125 Teraz nadszedł czas, kiedy ludzie stają się 
świadomi mocy modlitwy Aby modlitwa 
naprawdę miała moc i światło, konieczne jest, 
abyś posłał ją do mnie z miłością. (139, 7 - 8) 
126 Myśli i duch, zjednoczeni w modlitwie, 
tworzą w człowieku moc przewyższającą 
wszelkie ludzkie siły 
127 W modlitwie słabi są wzmocnieni, tchórz 
jest pełen odwagi, ignorant jest oświecony, 
nieśmiały staje się bezstronny 
128 Jeśli duch jest w stanie harmonijnie 
współpracować z umysłem, aby dotrzeć do 
prawdziwej modlitwy, staje się niewidzialnym 
żołnierzem, który tymczasowo dystansuje się 
od tego, co dotyczy jego istoty, przemieszcza 
się w inne miejsca, uwalnia się od wpływu 
ciała i poświęca się walce o dobro, wygnaniu 
zła i niebezpieczeństw, sprowadzeniu na 
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potrzebujących iskry światła, kropli balsamu 
lub oddechu spokoju 
129 Na podstawie wszystkiego, co wam 
powiem, zrozumcie, jak wiele jesteście w 
stanie zrobić z duchem i umysłem pośród 
chaosu, który ogarnął tę ludzkość Znajdujesz 
się w świecie przeciwstawnych myśli i idei, 
gdzie zderzają się pasje i uczucia nienawiści, 
gdzie myślenie jest zdezorientowane przez 
materializm, a istoty duchowe są otoczone 
ciemnością. 
130 Tylko ci, którzy poprzez modlitwę nauczyli 
się wznosić się mentalnie i duchowo do 
regionów światła, do sfer pokoju, będą mogli 
wejść w świat walki, w którym odbijają się 
wszystkie ludzkie namiętności, nie będąc 
pokonanymi, a wręcz przeciwnie, pozostawią 
coś pożytecznego dla tych, którzy potrzebują 
światła Ducha. (288, 18 - 22) 
131 Nauczcie się modlić, ponieważ również 
poprzez modlitwę możecie dokonać wielu 
dobrych rzeczy, jak również możecie się bronić 
przed podstępnością Modlitwa jest zarówno 
tarczą, jak i bronią; jeśli macie wrogów, 
brońcie się przez modlitwę. Ale wiedz, że ta 
broń nie może nikogo zranić ani zaszkodzić, 
ponieważ jej jedynym celem jest wydobycie 
światła w ciemności. (280, 56) 
132 Siły natury są wyzwalane przeciwko 
człowiekowi Nie bójcie się, bo wiecie, że 
dałem wam pełnomocnictwo do pokonania zła 
i ochrony waszych bliźnich. Możesz rozkazać 
tym elementom zniszczenia, aby się 
zatrzymały, a one będą posłuszne. Jeśli nadal 
będziecie się modlić i patrzeć, będziecie mogli 
czynić cuda i zadziwiać świat. 
133 Módlcie się szczerze, stwórzcie komunię z 
moim duchem, nie udawajcie się do żadnego 
konkretnego miejsca w tym celu módlcie się 
pod drzewem, w drodze, na szczycie góry lub 
w rogu waszego miejsca do spania, a ja zejdę 
do was, by porozmawiać, oświecić was i dać 
wam siłę. (250, 24 - 25) 
134 Zaprawdę, powiadam wam, gdybyście byli 
już zjednoczeni duchem, myślą i wolą, sama 
wasza modlitwa byłaby wystarczająca, aby 
powstrzymać narody, które żyją w 
przygotowaniu do godziny, kiedy będą 
atakować siebie nawzajem. Wyeliminowałbyś 
wrogów, byłbyś przeszkodą dla wszystkich 
tych złych planów swoich bliźnich, byłbyś jak 

niewidzialny miecz, który pokonuje potężnych, 
i jak silna tarcza, która chroni słabych. 
135 Ludzkość zatrzymałaby się na chwilę na 
refleksję w obliczu tego oczywistego dowodu 
wyższej siły i refleksja ta oszczędziłaby jej 
wielu poważnych ciosów i cierpień, które w 
przeciwnym razie otrzymałaby od natury i jej 
żywiołów (288, 27) 
136 Gdybyś miał wielką wiarę i większą 
znajomość mocy modlitwy - ile uczynków 
miłosierdzia uczyniłbyś przez swój umysł Ale 
nie daliście jej całej mocy, którą posiada, i 
dlatego często nie zdajecie sobie sprawy z 
tego, co odwracacie w chwili prawdziwej i 
prawdziwej modlitwy. 
137 Czy nie widzicie, że coś wyższego 
zapobiega temu, że na waszym świecie 
wybucha najbardziej nieludzka z waszych 
wojen Czy nie rozumiecie, że na ten cud 
wpływają miliony modlitw mężczyzn, kobiet i 
dzieci, którzy swoimi duchami walczą z 
ciemnymi i przeciwstawiają się działaniom 
wojennym? Dalej módlcie się i czuwajcie, ale 
dajcie z siebie wszystko, abyście wierzyli w tę 
działalność. 
138 Módlcie się, ludzie, i rozłóżcie na wojnie, 
bólu i nędzy płaszcz pokoju waszych myśli, z 
którym uformujecie tarczę, pod której 
ochroną wasi bliźni znajdą oświecenie i 
schronienie (323,24 - 26) 
 
Miłość do Boga i bliźniego jako kult Boga  
139 Wiesz, O moi nowi uczniowie, że hołd 
Twój i hołd Twój dla Pana powinien być stały, 
bez czekania na pewne czasy lub dni, aby 
zaoferować je, tak jak miłość Ojca Twego do 
Ciebie jest stała Jeśli jednak chcecie wiedzieć, 
jak codziennie pamiętać o moich dziełach 
miłości, nie popadając w fanatyzm, powiem 
wam: wasze życie powinno być stałym hołdem 
dla Tego, który wszystko stworzył kochając 
siebie nawzajem. 
140 Tak postępujcie, a dam wam to, o co 
pokornie prosicie mnie: aby wasze 
przewinienia były wam wybaczone. Pocieszam 
cię i przynoszę ci ulgę, ale mówię ci... kiedy 
odkryjecie swoje wady i osądzicie swoje 
sumienie, módlcie się, naprawiajcie swoje 
wady, uzbrójcie się w siłę, aby nie popełnić 
ponownie tego samego grzechu i nie musicie 
wielokrotnie prosić mnie o przebaczenie. Moje 
słowo uczy was, abyście wznieśli się i pozwolili 
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na dostęp do światła i uduchowienia. (49, 32 - 
33) 
141 "Jestem spragniony", powiedziałem do 
tego tłumu ludzi, którzy nie rozumieli moich 
słów i ucztowali na mojej agonii Co mógłbym 
powiedzieć dzisiaj, gdy widzę, że nie tylko 
tłum, ale cały świat boli mojego ducha, nie 
zdając sobie sprawy z mojego bólu? 
142 Moje pragnienie jest nieskończone, 
niezrozumiale wielkie, i tylko twoja miłość 
będzie w stanie je ugasić dlaczego oferujesz mi 
zewnętrzny kult zamiast miłości? czy nie wiesz, 
że kiedy proszę cię o wodę, to dajesz mi żółć i 
ocet? (94, 74 - 75) 
143 Zaprawdę, powiadam wam, ci, którzy 
wiele wycierpieli i często mnie krzywdzili, będą 
Mnie bardzo gorąco kochać, ofiara za moją 
Boskość będzie stale płynąć z ich serca. Nie 
będą to dary materialne, ani psalmy, ani 
ziemskie ołtarze. Oni wiedzą, że 
najprzyjemniejszą ofiarą i uwielbieniem dla 
mnie są uczynki miłości, które czynią na 
swoich braciach. (82, 5) 
144 Dzień po dniu twoja duchowa modlitwa 
dociera do mnie, którego język nie zna twojej 
ziemskiej natury, ponieważ nie są to słowa 
wypowiadane przez twoje usta, ani idee 
tworzone przez twój intelekt. Modlitwa ducha 
jest tak głęboka, że przekracza ludzkie 
możliwości i zmysły. 
145 W tej modlitwie duch idzie do regionów 
światła i pokoju, gdzie mieszkają wysokie 
duchy, i tam nasyca się tą istotą, a następnie 
wraca do swojego skorumpowanego ciała, by 
przekazać mu moc (256, 63 - 64) 
146 Ludzie: Nadszedł czas, abyście umieli się 
modlić. Dziś nie mówię wam, abyście upadli na 
ziemię, nie uczę was modlić się ustami ani 
wzywać mnie wybranymi słowami w pięknych 
modlitwach. Dzisiaj ci mówię: Zwróć się do 
mnie w swoich myślach, podnieś swojego 
ducha, a ja zawsze będę schodził, abyś poczuł 
moją obecność Jeśli nie wiesz, jak rozmawiać z 
twoim Bogiem, twoja skrucha, twoje myśli, 
twój ból będzie dla mnie wystarczające, twoja 
miłość będzie dla mnie wystarczające. 
147 To jest język, który słyszę, który 
rozumiem, język bez słów, język prawdziwości 
i szczerości to jest modlitwa, której uczyłem 
was w tym trzecim wieku. 
148 Kiedykolwiek wykonywaliście dobrą pracę, 
zawsze czuliście mój pokój, pewność i 

nadzieję, ponieważ wtedy Ojciec jest bardzo 
blisko was. (358, 53 - 55) 
149 Wyrażam pogardę dla wszystkiego, co jest 
ludzką próżnością i ludzkim przepychem, 
ponieważ tylko to, co jest duchowe, 
szlachetne i hojne, czyste i wieczne, 
przychodzi do mojego ducha. Pamiętaj, że 
powiedziałem do kobiety z Samarii: "Bóg jest 
duchem i ci, którzy Mu oddają cześć, muszą 
oddać Mu cześć w duchu i w prawdzie". Szukaj 
mnie w nieskończoności, w Czystości, a tam 
mnie znajdziesz. 
150 Dlaczego proponujesz mi to, co dla ciebie 
stworzyłem? Dlaczego dajesz mi kwiaty, skoro 
nie są twoją pracą? ale jeśli zaoferujesz mi 
uczynki miłości, miłosierdzia, przebaczenia, 
sprawiedliwości, pomocy dla bliźniego, ten 
hołd na pewno będzie duchowy i wzniesie się 
do Ojca jak pieszczota, jak pocałunek, który 
dzieci posyłają do swego Pana z ziemi (36, 26 + 
29) 
151 Ani nie chcę, abyście ograniczyli swój kult 
Boga do materialnych sal zgromadzeń, 
ponieważ wtedy uwięzilibyście swojego ducha 
i nie pozwolili mu rozwinąć skrzydeł, aby 
wygrał wieczność. 
152 Ołtarz, który pozostawiam wam, abyście 
na nim oddawali cześć, której oczekuję, to 
samo życie bez żadnych ograniczeń, poza 
wszystkimi religiami, wszystkimi kościołami i 
sektami, ponieważ jest ono założone w 
duchowości, w Wieczności, w Boskości. 
(194,27 - 28) 
 
Dialog między Bogiem a człowiekiem  
153 Dzisiaj przychodzę do was z nauczaniem, 
które po zrozumieniu jest najłatwiejsze do 
zrealizowania, nawet jeśli światu wydaje się, 
że nie jest możliwe do zrealizowania Uczę was 
kultu miłości do Boga poprzez wasze życie, 
dzieła i modlitwę duchową, która nie jest 
wypowiadana z ust w konkretnym miejscu, ani 
nie wymaga inspiracji aktami kultu czy 
obrazami. (72, 21) 
154 Podczas gdy mężczyźni chcieli rozpoznać 
we Mnie odległego, nieprzystępnego Boga, ja 
zobowiązałem się udowodnić im, że jestem 
bliżej nich niż rzęsy do ich oczu 
155 Modlą się oni mechanicznie, a jeśli nie 
widzą natychmiast realizacji tego wszystkiego, 
o co prosili w sposób naglący, zniechęceni 
wołają: "Bóg nas nie wysłuchał". 
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156 Jeśli zrozumieliby modlić się, jeśli 
połączyliby serce i umysł ze swoim duchem, 
mogliby usłyszeć w swoim duchu Boski Głos 
Pana i poczuć, że Jego obecność jest bardzo 
blisko nich. Ale jak poczują moją obecność, 
gdy zapytają mnie za pomocą zewnętrznych 
kultów? Jak powinni osiągnąć, że ich duch 
staje się wrażliwy, gdy nawet czcić swego Pana 
w obrazach wykonanych przez ich ręce? 
157 Chcę, abyście zrozumieli, że jestem wam 
bardzo bliski, że możecie łatwo połączyć się ze 
mną, poczuć mnie i otrzymać moje inspiracje 
(162, 17 - 20) 
158 Praktykować ciszę, która pomaga duchowi 
odnaleźć swego Boga Ta cisza jest jak źródło 
wiedzy, a wszyscy, którzy w nią wchodzą, są 
przepełnieni jasnością mojej mądrości. Cisza 
jest jak miejsce zamknięte niezniszczalnymi 
ścianami, do którego dostęp ma tylko duch. 
Człowiek nieustannie nosi w sobie wiedzę o 
tajemniczym miejscu, gdzie może połączyć się 
z Bogiem. 
159 Miejsce, w którym jesteś, nie jest ważne, 
wszędzie tam, gdzie możesz być związany ze 
swoim Panem, czy jesteś na szczycie góry, czy 
w głębi doliny, w niepokoju miasta, w spokoju 
domu, czy w środku bitwy. Kiedy szukacie 
Mnie w waszym sanktuarium w głębokiej ciszy 
waszego wyniesienia, bramy uniwersalnej i 
niewidzialnej świątyni otworzą się 
natychmiast, abyście naprawdę poczuli się w 
domu waszego Ojca, który jest obecny w 
każdym duchu. 
160 Jeśli ból prób uciska was, a cierpienia życia 
niszczą wasze uczucia, jeśli czujecie gorące 
pragnienie uzyskania odrobiny spokoju, 
wycofajcie się do waszej sypialni lub 
poszukajcie ciszy, samotności pól; tam 
podniesiecie swego ducha, prowadzeni przez 
sumienie, i zatopicie się Cisza jest królestwem 
ducha, królestwem niewidocznym dla 
fizycznych oczu. 
161 W momencie wejścia w duchowe 
zachwycenie osiąga się, że budzą się wyższe 
zmysły, pojawia się intuicja, zapala się 
natchnienie, można przewidzieć przyszłość, a 
życie duchowe wyraźnie rozpoznaje to, co 
odległe i umożliwia to, co wcześniej wydawało 
się nieosiągalne. 
162 Jeśli chcecie wejść w ciszę tego 
sanktuarium, tego skarbca, musicie sami 
przygotować sobie drogę, bo tylko z 

prawdziwą czystością będziecie mogli do niego 
wejść. (22, 36 - 40) 
163 Konieczne jest, aby moi prorocy 
zmartwychwstali ponownie, aby napominać 
ludzkość. Podczas gdy bowiem istnieją narody, 
które niszczą się, oślepione ambicją i 
przemocą, ci, którzy otrzymali moje światło i 
są bezstronni w osądzaniu ludzkości, boją się 
podjąć swoje zadanie i przekazać Dobrą 
Nowinę. 
164 Gdyby ludzie zrozumieli, że modlą się z 
duchem, usłyszeliby mój głos, otrzymaliby 
moje natchnienie. Ale za każdym razem, gdy 
się modlą, nad ich duchowymi oczami kryje się 
zasłona, która kryje przed nimi światło mojej 
obecności. Muszę przychodzić do ludzi w 
chwilach, gdy ich ciała są w spoczynku, aby 
obudzić ich ducha, aby do niego wzywać i 
mówić do niego. To Chrystus, który, jak 
złodziej w głęboką noc, przenika twoje serce, 
aby zasiać w nim swoje nasienie miłości. (67, 
29) 
165 Ucząc się modlić i jednocześnie 
medytować, aby w każdym z was wyszła na 
jaw wiedza i zrozumienie (333, 7) 
166 Duchowość to wolność Dlatego ci, którzy 
Mnie obecnie słuchają i którzy zrozumieli 
znaczenie tej wyzwalającej nauki, widzą, jak 
otwiera się przed nimi szeroka dolina, w której 
będą walczyć i dawać świadectwo o tym, że 
nadszedł czas, w którym Bóg, Wszechmogący 
Stwórca, przyszedł wprowadzić dialog między 
Nim a człowiekiem. (239, 8) 
167 Nauczanie Chrystusa było duchowe, ale 
człowiek otoczył go obrzędami i formami, aby 
doprowadzić go do uchwycenia istot 
duchowych o niskim wywyższeniu. 
168 Weszliście w czas ducha wielkich 
objawień, w którym z każdego kultu zniknie 
materializacja, oszustwo i niedoskonałość, w 
którym każdy człowiek będzie wiedział, za 
pomocą swego ducha, swego Boga, który jest 
całym duchem W ten sposób odkryje on formę 
doskonałego dialogu. (195, 77 - 78) 
169 Gdy ludzie nauczą się dialogować z moim 
duchem, nie muszą szukać książek ani 
zadawać pytań. 
170 Dziś nadal proszą tych, o których wierzą, 
że wiedzą więcej, albo poszukują pism i 
książek - w pragnieniu znalezienia prawdy. 
(118, 37) 



94 
 

171 Jeśli nauczyłbyś się medytować codziennie 
przez krótki czas i jeśli twoja medytacja 
dotyczyłaby życia duchowego, odkryłbyś 
nieskończone wyjaśnienia i otrzymałbyś 
objawienia, których nie mógłbyś uzyskać w 
żaden inny sposób. 
172 Twój duch ma już wystarczająco dużo 
światła, aby mnie przesłuchać, jak również 
otrzymać moją odpowiedź Duch człowieka 
osiągnął już wielki szczyt rozwoju. Obserwuj 
swoich bliźnich z pokornych okoliczności, 
którzy mimo braku wiedzy zaskakują cię 
swoimi głębokimi obserwacjami i jasnym 
sposobem wyjaśniania sobie tego, co dla wielu 
innych jest czymś niewytłumaczalnym. Czy 
czerpią to z książek czy szkół? Nie. Ale z intuicji 
lub konieczności odkryli dar medytacji, który 
jest częścią duchowej modlitwy. W swoim 
odosobnieniu, chronieni przed wpływami i 
uprzedzeniami, odkryli sposób na połączenie z 
Wiecznym, duchowym, Prawdziwym; a 
niektórzy, niektórzy mniej, wszyscy, którzy 
medytowali nad prawdziwą istotą życia, 
otrzymali duchowe światło w swoich 
umysłach. (340, 43 - 44) 
173 Pytasz mnie, co to jest modlitwa, a ja ci 
odpowiadam. Pozwolić swojemu duchowi 
swobodnie wstąpić do Ojca; poddać się temu 
działaniu z całkowitą ufnością i wiarą; przyjąć 
w sercu i umyśle wrażenia otrzymane przez 
ducha; potwierdzić wolę Ojca z prawdziwą 
pokorą. Ci, którzy modlą się w ten sposób, 
cieszą się moją obecnością w każdym 
momencie swojego życia i nigdy nie czują się 
potrzebni. (286,11) 
174 W najczystszej z jego istot, w duchu, w 
tym czasie zapiszę moje prawo, sprawię, że 
mój głos będzie słyszalny, zbuduję moją 
świątynię; bo co nie jest w człowieku, co nie 
jest w jego duchu, to tak, jakby nie istniało. 
175 Czy wielkie materialne kościoły są 
wzniesione na moją cześć, czy uroczystości i 
obrzędy są mi ofiarowane w całej swojej 
okazałości - ta ofiara nie dotrze do mnie, 
ponieważ nie jest duchowa Każdy zewnętrzny 
kult zawsze niesie ze sobą próżność i popis; 
lecz sekretna ofiara - to, czego świat nie widzi i 
co mi ofiarowujecie z ducha na ducha - 
dociera do mnie z powodu swojej skromności, 
szczerości, prawdomówności, jednym słowem: 
ponieważ jest ona z ducha. 

176 Przypomnijcie sobie tę przypowieść o 
Mnie, która została wam dana w "Drugim 
wieku" i która jest znana jako przypowieść 
faryzeusza i publicysty, a zobaczycie, że moje 
nauczanie było zawsze takie samo (280, 68) 
177 Czy wiesz, że niektórzy są kochani, nie 
zasługując na to? Tak cię kocham. daj mi swój 
krzyż, daj mi swoje utrapienia, daj mi swoje 
nieudane nadzieje, daj mi ciężkie brzemię, 
które nosisz Poradzę sobie z całym bólem. 
Uwolnijcie się od waszego ciężaru, abyście byli 
szczęśliwi; wejdźcie do sanktuarium mojej 
miłości i zamilczcie przed ołtarzem 
wszechświata, aby wasz duch mógł 
komunikować się z Ojcem w najpiękniejszym 
języku: języku miłości. (228,73) 
 

Rozdział 18 - Dzieła miłosierdzia i 
centralne znaczenie miłości  
 
Retroaktywne błogosławieństwo dobrych 
uczynków 
1 Obserwuj wszystkie rodzaje ludzkiej nędzy, 
bólu, potrzeby i pozwól, aby twoje serce 
stawało się coraz bardziej współczujące na 
widok bólu, który cię wszędzie otacza. 
2 Jeśli w najgłębszej części twojego bycia 
czujesz hojne i szlachetne pragnienie czynienia 
dobra, pozwól, aby ten impuls został przejęty i 
objawił się. To duch, który przekazuje swoje 
przesłanie, ponieważ znalazł swoje ciało 
(duszę) chętne i gotowe. (334, 3 - 4) 
3 Uważajcie, aby wśród waszych aspiracji na 
pierwszym miejscu znalazło się kochające 
działanie i nigdy nie żałujcie, że jesteście 
miłosierni; bo dzięki tej cnocie będziecie mieli 
największe zadowolenie i szczęście waszej 
egzystencji, a jednocześnie osiągniecie 
wszelką mądrość, siłę i wywyższenie, za 
którymi tęskni każdy szlachetny duch. 
4 Przez miłosierdzie dla swoich bliźnich 
oczyścisz swojego ducha i w ten sposób 
spłacisz stare długi. Wzbogacisz swoje ludzkie 
życie i zwiększysz swoje życie duchowe. 
5 Kiedy raz dotrzecie do bramy, w którą 
wszyscy raz zapukacie, wasze szczęście będzie 
bardzo wielkie, ponieważ usłyszycie wezwanie 
do przyjęcia, które zaoferuje wam świat 
duchowy, które was pobłogosławi i wezwie do 
pracy odnowy i uduchowienia. (308,55 - 56) 
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6 Mówię wam: Błogosławieni moi pracownicy, 
którzy mogą czuć w swoich sercach cierpienie 
tych, którzy stracili wolność lub zdrowie, 
którzy ich odwiedzają i pocieszają. Pewnego 
dnia znów się spotkają - czy to w tym, czy 
innym życiu - i nie wiadomo, czy nie będą mieli 
wtedy więcej zdrowia, większej wolności i 
światła niż ci, którzy przynieśli im przesłanie 
miłości w więzieniu czy w szpitalu. Wtedy oni 
okażą swoją wdzięczność i wyciągną rękę do 
tego, który dał im ją w innym czasie. 
7 Ten moment, w którym zbliżyłeś Słowo Moje 
do ich serca - ten moment, w którym twoja 
ręka głaskała ich po czole i sprawiłeś, że 
myśleli o Mnie i poczuli Mnie, nigdy nie 
zostanie wymazany z ich umysłów, tak jak w 
ich umysłach zapomniano o twoim obliczu i 
twoim braterskim głosie, dlatego też 
rozpoznają cię gdziekolwiek jesteś. (149, 54 - 
55) 
8 Jak wiatr i słońce cię pieszczą, tak, moi 
ludzie, będziecie pieszczyć bliźniego waszego. 
Jest to czas, kiedy potrzebujących i cierpiących 
jest pod dostatkiem. Zrozumcie, że ten, kto 
prosi was o przysługę, udziela wam łaski, 
abyście byli pożyteczni dla innych i pracowali 
dla waszego zbawienia. Daje wam możliwość 
bycia miłosiernym i tym samym upodobnienia 
się do waszego Ojca. Bo człowiek rodzi się, by 
siać ziarno dobroci na całym świecie. Zrozum 
więc, że ktokolwiek cię o to poprosi, zrobi ci 
przysługę. (27, 62) 
 
Prawdziwa i fałszywa dobroczynność 
9 O uczniowie, waszym najwyższym zadaniem 
będzie dzieło miłości! Często zrobisz to w 
tajemnicy, bez chwalenia się, bez 
informowania lewej ręki o tym, co zrobiła 
prawa. Będą jednak okazje, kiedy wasze 
miłosne działania zostaną zauważone przez 
waszych bliźnich, aby nauczyć ich 
uczestnictwa. 
10 Nie należy martwić się o zarobki. Ja jestem 
Ojcem, który sprawiedliwie nagradza uczynki 
swoich dzieci, nie zapominając o żadnym z 
nich. 
11 Mówiłem ci, że jeśli dasz szklankę wody z 
prawdziwą miłością, to nie pozostanie ona bez 
nagrody. 
12 Błogosławionych jest tych, którzy mówią do 
mnie, gdy do mnie przychodzą: "Panie, w 
nagrodę za moje uczynki nie oczekuję niczego; 

dla mnie wystarczy być dzieckiem i wiedzieć, 
że jestem Twoim dzieckiem, a już duch mój 
jest pełen szczęścia (4, 78 - 81) 
13 Nie rób samolubnych pragnień, myśląc 
tylko o swojej duchowości i swojej nagrodzie; 
bo twoje rozczarowanie będzie bardzo 
bolesne, gdy będziesz duchowo zjednoczony, 
bo odkryjesz, że tak naprawdę nie zasłużyłeś 
na nagrodę. 
14 Abyście lepiej zrozumieli to, co wam zaraz 
powiem, podaję wam następujący przykład: są 
i zawsze byli mężczyźni i kobiety, którzy brali 
na siebie to, by wykonywać miłosierne uczynki 
wśród swoich bliźnich, a kiedy przyszli do 
mnie, nie mogli okazać mi żadnej zasługi dla 
swojego duchowego szczęścia. Jaki był tego 
powód? Wyobrażasz sobie, że byli ofiarami 
niesprawiedliwości ze strony ojca? Odpowiedź 
jest prosta, uczniowie: nie mogli zebrać dla 
siebie żadnego dobra, ponieważ ich dzieła nie 
były szczere. Gdy bowiem wyciągnęli rękę, aby 
dać, nigdy nie uczynili tego z prawdziwego 
uczucia miłosierdzia wobec tego, który cierpi, 
lecz myśląc o sobie, o swoim zbawieniu, o 
swojej nagrodzie. Niektórzy motywowani byli 
interesem własnym, inni próżnością, a to nie 
jest prawdziwe miłosierdzie, bo nie było ani 
odczuwalne, ani bezinteresowne. Mówię 
wam, że ten, kto nie ma w nim szczerości i 
miłości, nie ssie prawdy i nie zasługuje na 
nagrodę. 
15 Pozorna miłość może dać ci na ziemi pewne 
satysfakcje, które pochodzą z podziwu, który 
wzbudzasz i pochlebstwa, które otrzymujesz; 
ale to, co pozorne, nie wchodzi do królestwa 
mojego, tam tylko prawdziwy zasięg. Tam 
wszyscy pójdziecie, nie mogąc ukryć 
najmniejszej skazy ani nieuczciwości. Bo zanim 
będziecie mogli stawić się przed Bogiem, 
będziecie mieli odłożone peleryny galowe, 
korony, insygnia, tytuły i wszystko, co należy 
do świata, aby stawić się przed najwyższym 
sędzią jako proste istoty duchowe, które zdają 
sprawę przed Stwórcą z powierzonego im 
zadania. (75, 22 - 24) 
16 Każdy, kto chciałby być pożyteczny dla 
bliźniego z miłości, poświęca się dobroci na 
jeden z wielu sposobów, jakie oferuje życie. 
On wie, że jest człowiekiem, który powinien 
znaleźć się w gotowości do wykorzystania 
przez Boską wolę do bardzo wysokich celów. 
Chcę, abyście, o uczniach, zdobyli wiedzę, 
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abyście mogli uwolnić od ich błędów tych, 
którzy zgubili drogę do wniebowstąpienia. 
17 Prawdziwa miłość - to, co wykracza poza 
ludzkie uczucia serca, jest owocem mądrości. 
Zobacz, jak w moich słowach zasiewam 
mądrość w twojej wyobraźni, a potem czekam 
na owoc twojej miłości. 
18 Istnieje wiele sposobów czynienia dobra, 
wiele sposobów pocieszania i służenia. 
Wszystkie są wyrazami miłości, która jest 
jedna - miłości, która jest mądrością ducha. 
19 Niektóre mogą chodzić na drodze nauki, 
niektóre na drodze ducha, niektóre przez 
uczucia, ale całość wszystkich doprowadzi do 
duchowej harmonii. (282, 23 - 26) 
 
Duchowa i materialna działalność miłosna 
20 Jeśli jesteś materialnie biedny i z tego 
powodu nie jesteś w stanie pomóc swojemu 
sąsiadowi, nie smuć się. Módlcie się, a ja 
sprawię, że światło zabłyśnie tam, gdzie nie 
ma nic i pokoju. 
21 Prawdziwa dobroczynność, z której rodzi 
się współczucie, jest najlepszym darem, jaki 
można dać potrzebującym. jeśli nie czujesz 
miłości do bliźniego, gdy dajesz monetę, 
bochenek chleba lub szklankę wody - 
zaprawde, mówię ci, wtedy nie dałeś nic, 
lepiej żebyś nie rozstawał się z tym, co dajesz 
22 Kiedy ty, o człowieku, poznasz moc miłości? 
Do dnia dzisiejszego nigdy nie korzystałeś z tej 
mocy, która jest źródłem życia. (306, 32 - 33) 
23 Nie patrzcie na wrogów, lecz na braci we 
wszystkich, którzy są wokół was. Nie 
domagajcie się kary dla nikogo; bądźcie 
pobłażliwi, abyście mogli dać przykład 
przebaczenia i aby w waszych umysłach nie 
pojawiły się wyrzuty sumienia. Zamknij usta i 
pozwól mi ocenić twoją sprawę. 
24 Leczyć chorych, dawać powód do 
zdezorientowanych. Wypędzić duchy, które 
chmurzą umysł, i upewnij się, że oboje 
odzyskać światło, które stracili. (33, 58 - 59) 
25 Uczniów: Zasada, której nauczałem was w 
"Drugim Wieku": kochać się wzajemnie, 
odnosi się do wszystkich czynów waszego 
życia. 
26 Niektórzy ludzie mówią mi: "Mistrzu, jak 
mogę kochać moich sąsiadów, gdy jestem 
nieznaczącą istotą, której życie jest 
wypełnione pracą fizyczną? 

27 Tym uczniom mojego dziecka mówię: 
nawet w tej pracy fizycznej, która wydaje się 
nie mieć żadnego znaczenia, możesz kochać 
bliźniego, jeśli wykonujesz swoją pracę z 
pragnieniem służenia bliźnim. 
28 Wyobraźcie sobie, jak piękne byłoby wasze 
życie, gdyby każdy człowiek pracował z myślą 
o czynieniu dobra i łączeniu swojego małego 
wysiłku z wysiłkiem innych. Zaprawdę, mówię 
ci, wtedy nie byłoby już nieszczęścia Ale 
prawda jest taka, że każdy pracuje dla siebie, 
myśli o sobie i co najwyżej o swoim. 
29 Wy wszyscy musicie wiedzieć, że żaden 
człowiek nie może wystarczyć dla siebie i że 
potrzebuje innych. Wszyscy musicie wiedzieć, 
że jesteście głęboko związani z uniwersalną 
misją, którą macie wspólnie realizować - ale 
nie zjednoczeni ziemskimi zobowiązaniami, ale 
postawą, natchnieniem i ideałami, jednym 
słowem: miłością do siebie nawzajem. Owoce 
będą wtedy dla dobra wszystkich. (334, 35 - 
37) 
30 Mówię wam, uczniowie w moim prawie 
miłości, że jeśli nie możecie dokonać 
doskonałych uczynków, jak te, które uczyniłem 
w Jezusie, to przynajmniej starajcie się w 
swoim życiu zbliżyć do nich. Wystarczy mi 
zobaczyć trochę dobrej woli, aby naśladować 
mnie i trochę miłości do bliźniego, a ja będę z 
tobą i objawić moją łaskę i moją moc na twojej 
drodze. 
31 Nigdy nie będziesz sam w walce. ponieważ 
nie zostawiam was samych, kiedy jesteście 
obciążeni ciężarem waszych grzechów - 
myślicie, że zostawiam was, kiedy idziecie pod 
ciężarem krzyża tej Misji Miłości? (103, 28 - 
29) 
 
Kompleksowe znaczenie miłości 
32 Przez cały czas moje nauczanie dawało 
wam do zrozumienia, że ich najgłębszą istotą 
jest miłość. 
33 Miłość jest istotą Boga. Z tej mocy 
wszystkie istoty czerpią do życia; z niej 
powstało życie i całe stworzenie. Miłość jest 
źródłem i celem w przeznaczeniu wszystkiego, 
co zostało stworzone przez Ojca. 
34 W obliczu tej mocy, która porusza, 
rozjaśnia i ożywia wszystko, śmierć znika, 
grzech odchodzi, namiętności odchodzą, 
nieczystości są zmyte, a wszystko, co jest 
niedoskonałe, staje się doskonałe. (295, 32) 
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35 Wyjaśniłem ci moją istotę i powód twojego 
istnienia Ujawniłem wam, że ogniem, który 
daje życie i ożywia wszystko, jest miłość. Jest 
to źródło, z którego wyszły wszystkie formy 
życia. 
36 Patrz: rodzicie się z miłości, istniejecie z 
miłości, znajdujecie przebaczenie z miłości i 
będziecie z miłości w wieczności. (135, 19 - 20) 
37 Miłość jest źródłem i powodem waszego 
istnienia, o ludzie. Jak możesz żyć bez tego 
daru? Wierzcie mi, jest wielu, którzy noszą w 
sobie śmierć, i inni, którzy są chorzy tylko 
dlatego, że nikogo nie kochają. Uzdrawiającym 
balsamem, który ocalił wielu, jest miłość, a 
Boskim darem, który podnosi do prawdziwego 
życia, który odkupia i podnosi, jest również 
miłość. (166, 41) 
38 Kochanie! Ten, kto nie kocha, niesie w 
sobie głęboki smutek: nie posiadać, nie czuć 
najpiękniejszych i najwyższych rzeczy w życiu. 
39 To jest to, czego Chrystus nauczał was 
swoim życiem i swoją śmiercią, i czego 
zostawił wam w swoich Boskich słowach, 
podsumowanych w zdaniu: "Miłujcie się 
wzajemnie tą miłością, którą wam dałem". 
40 Nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy nie kochali, 
uwolnią się od goryczy i uprzedzeń, przyjdą i 
odpoczną ze Mną, gdzie powrócą do życia 
słysząc Moje kochające Słowo o nieskończonej 
czułości 
41 Zaprawdę, powiadam wam, w miłości leży 
moja siła, moja mądrość i moja prawda! jest 
jak niezmierzona drabina schodów, która 
przejawia się w różnych formach, od niższych 
istot ludzkich do najwyższych duchów, które 
osiągnęły doskonałość. 
42 Miłość, choć jest na twojej drodze, ale 
miłość zawsze. Nie nienawiść, bo nienawiść 
pozostawia ślady śmierci, a z miłości się 
przebacza, a wszelka uraza zostaje zgaszona. 
(224,34 - 36) 
43 Mówię ci: Kto nie ujawnia swojej miłości w 
najwyższej formie i z absolutną szczerością nie 
kocha. Nie będzie miał prawdziwej wiedzy i 
będzie miał bardzo niewiele. Ale ten, kto 
kocha całym swoim duchem i wszystkimi 
udzielonymi mu mocami, będzie nosił w sobie 
światło mądrości i będzie czuł, że w 
rzeczywistości jest właścicielem wszystkiego, 
co go otacza, bo to, co posiada Ojciec, jest 
także własnością jego dzieci. (168, 11) 

44 Miłość da wam mądrość do zrozumienia 
prawdy, której inni na próżno szukają na 
wyboistych drogach nauki. 
45 Pozwólcie, aby Mistrz prowadził was we 
wszystkich czynach, słowach i myślach. 
Przygotujcie się zgodnie z jego życzliwością i 
przykładem miłości, a wtedy objawicie Boską 
Miłość. W ten sposób poczujecie się blisko 
Boga, ponieważ będziecie w harmonii z Nim. 
46 Jeśli masz miłość, będziesz mógł być 
delikatny, jak Jezus był (21, 10 - 12) 
47 Ten, kto kocha, rozumie; ten, kto się uczy, 
ma wolę; ten, kto ma wolę, jest w stanie 
zrobić wiele rzeczy. Mówię wam, kto nie 
kocha z całą mocą swego ducha, nie będzie 
miał ani duchowego podniecenia, ani 
mądrości, ani nie będzie dokonywał wielkich 
dzieł. (24, 41) 
48 Nie pozwólcie, aby wasze serce było 
wyobrażone, gdyż symbolizuje ono ogień 
wieczności tego, z którego wszystko wyszło, i 
gdzie wszystko się odrodziło 
49 Duch używa serca, aby kochać za pomocą 
ciała. Jeśli kochasz tylko przez prawo materii, 
twoja miłość będzie przejściowa, ponieważ 
jest ograniczona. Ale jeśli kochasz duchowo, to 
uczucie jest jak Ojca, który jest wieczny, 
doskonały i niezmienny. 
50 Całe życie i wszystkie stworzone rzeczy są 
związane z Duchem, ponieważ ma On życie 
wieczne. Nie ograniczajcie się, miłujcie Mnie i 
miłujcie samych siebie, ponieważ posiadacie 
tę Bożą iskrę "bycia", która nie zna granic w 
miłości, którą jest sam Bóg. (180, 24 - 26) 
51 Wejdźcie na ścieżkę, która prowadzi was na 
szczyt góry i z każdym krokiem będziecie lepiej 
rozumieć moje nauki i stawać się coraz 
doskonalszymi w interpretacji Boskiego 
Poselstwa. 
52 Jaki jest język ducha? to jest miłość. Miłość 
jest uniwersalnym językiem wszystkich 
duchów. Czy nie widzisz, że ludzka miłość też 
przemawia? Często nie potrzebuje słów, lepiej 
mówi przez czyny, przez myśli. Jeśli ludzka 
miłość już teraz wyraża się w ten sposób, to 
jak będzie wyglądał jej język tylko wtedy, gdy 
udoskonalicie się w moich prawach? (316, 59 - 
60) 
53 Jeśli myślisz o tym, że ja jestem mądrością - 
ta mądrość pochodzi z miłości kiedy uznasz 
mnie za sędziego - ta jurysdykcja opiera się na 
miłości kiedy uważasz mnie za potężnego - 
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moja moc opiera się na miłości Kiedy wiesz, że 
jestem wieczny - moja wieczność pochodzi z 
miłości, ponieważ to jest życie i życie czyni 
ducha nieśmiertelnym. 
54 Miłość jest światłem, jest życiem i wiedzą. i 
to nasienie, które dałem wam od początku 
czasów - jedyne, które zasiałem jako 
doskonały rolnik na polach, które są waszymi 
sercami (222. 23) 
 
Wysoka moc miłości 
55 O mężczyźni i kobiety świata, którzy 
zapomnieliście w swoich naukach o jedynej 
rzeczy, która może uczynić was mądrymi i 
szczęśliwymi: zapomnieliście o miłości, która 
wszystko inspiruje - o miłości, która wszystko 
może uczynić i wszystko przemienić! Żyjecie 
pośród bólu i ciemności, ponieważ nie 
praktykując miłości, której was uczę, 
powodujecie swoje fizyczne lub duchowe 
cierpienie. 
56 Aby odkryć i zrozumieć moje orędzia, 
musicie najpierw być uprzejmi i delikatni w 
swoim sercu - cnoty, które są obecne w 
każdym duchu od momentu jego powstania; 
lecz aby poczuć prawdziwe, wysokie uczucie 
miłości, musicie uduchowić się poprzez 
kultywowanie swoich dobrych uczuć; lecz 
chcieliście w życiu wszystkiego oprócz 
duchowej miłości. (16,31 - 32) 
57 We wszystkich czasach mieliście 
przywódców, którzy uczyli was mocy miłości. 
Oni byli waszymi bardziej zaawansowanymi 
braćmi, z większą znajomością mojego prawa i 
większą czystością w swoich dziełach. Dali 
wam przykład siły, miłości i pokory, kiedy 
zamienili swoje życie aberracji i grzechów na 
życie poświęcone dobroci, poświęceniu i 
aktywnej miłości. 
58 Od dzieciństwa do starości macie jasne 
przykłady wszystkiego, co można osiągnąć z 
miłością, i cierpienia spowodowane brakiem 
miłości; lecz wy - bardziej bezduszni niż skały - 
nie byliście w stanie uczyć się z nauk i 
przykładów, które daje wam codzienne życie. 
59 Czy kiedykolwiek zaobserwowałeś, jak 
nawet drapieżniki delikatnie reagują na 
wołanie miłości? W ten sam sposób elementy, 
siły natury, mogą reagować na wszystko, co 
istnieje w świecie materialnym i duchowym. 

60 Oto dlaczego mówię wam, abyście 
wszystko błogosławili z miłością, w imię Ojca i 
Stwórcy wszechświata 
61 Błogosławieństwo oznacza nasycenie. 
Błogosławieństwem jest czuć dobro, 
powiedzieć to i przekazać dalej. 
Błogosławieństwem jest nasycenie 
wszystkiego, co was otacza myślami o miłości. 
(14, 56 – 60) 
62 Zaprawdę, mówię wam, miłość jest 
niezmienną siłą, która porusza wszechświat. 
Miłość jest źródłem i sensem życia. 
63 Rozpoczynam teraz czas duchowego 
zmartwychwstania dla wszystkich - czas, w 
którym uczynię rozkwit tego błogosławionego 
nasienia miłości, które wylałem na świat z 
wysokości krzyża, ogłaszając wam, że gdy 
ludzie będą się kochać tak, jak was uczyłem, 
"śmierć" zostanie wyeliminowana, a na jej 
miejscu życie będzie rządzić ludźmi i 
przejawiać się we wszystkich ich dziełach. 
(282,13-14) 

V. Objawienie Formy Boga  
 

Rozdział 19 - Trójca Boża  
 
Jedność Boga z Chrystusem i Duchem 
Świętym 
1 The światło mój słowo łączyć mężczyzna w 
ten trzeci raz. Moja prawda rozjaśni się w 
każdym umyśle i w ten sposób zniknie różnica 
między wyznaniami i kultami. 
2 Podczas gdy dziś jedni miłują mnie w 
Jehowie i zaprzeczają Chrystusowi, inni miłują 
mnie w Chrystusie i nie znają Jehowy; podczas 
gdy jedni uznają moje istnienie jako Ducha 
Świętego, inni kłócą się i dzielą z powodu 
mojej Trójcy. 
3 I teraz proszę tego człowieka i tych, którzy 
prowadzą je duchowo: Dlaczego dystansujecie 
się od siebie, skoro wszyscy wyznajecie 
prawdziwego Boga? Jeśli kochasz mnie w 
Jehowie, jesteś w prawdzie. Jeśli mnie kochasz 
przez Chrystusa - to jest droga, prawda i życie. 
Jeśli mnie kochasz jako Ducha Świętego, 
zbliżasz się do światła. 
4 Masz tylko jednego Boga, tylko jednego Ojca 
Nie ma trzech Boskich Osób istniejących w 
Bogu, lecz tylko jeden Duch Boży, który 
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objawił się ludzkości na trzech różnych 
etapach rozwoju. Wnikając w tę głębię, 
wierzyła ona, że w dzieciństwie widzi trzy 
Osoby, w których istnieje tylko jeden Duch 
Boży. Kiedy więc usłyszycie imię Jehowa, 
pomyślcie o Bogu jako o Ojcu i Sędzim. Kiedy 
myślisz o Chrystusie, rozpoznaj w Nim Boga 
jako Mistrza, jako Miłość, a kiedy starasz się 
zgłębić pochodzenie Ducha Świętego, wiedz, 
że nie jest niczym innym jak Bogiem, kiedy 
objawia swoją niezmierzoną mądrość bardziej 
zaawansowanym uczniom. 
5 Gdybym odnalazł ludzkość "Pierwszego 
Czasu" duchowo tak rozwiniętą, jak jest 
dzisiaj, objawiłbym się jej jako Ojciec, jako 
Mistrz i jako Duch Święty; wtedy ludzie nie 
zobaczyliby trzech bóstw, gdzie jest tylko 
jedno. Ale oni nie byliby w stanie prawidłowo 
interpretować moich nauk i byliby 
zdezorientowani i trzymani z dala od mojej 
drogi, aby nadal tworzyć dostępnych i małych 
bogów zgodnie z ich ideami. 
6 Jak tylko ludzie zobaczą i przyjmą tę prawdę, 
będą żałować, że źle ocenili siebie nawzajem z 
powodu błędu, którego uniknęliby z odrobiną 
miłości. 
7 Jeśli Chrystus jest miłością, możesz uwierzyć, 
że On jest niezależny od Jehowy, gdy jestem 
miłością? 
8 Jeśli Duch Święty jest Mądrością, czy 
wierzysz, że ten Duch istnieje niezależnie od 
Chrystusa, kiedy ja jestem Mądrością? Czy 
uważasz, że "Słowo" i Duch Święty to dwie 
różne rzeczy? 
9 Wystarczy znać tylko trochę słowa, którego 
Jezus nauczał ludzkość, aby zrozumieć, że 
tylko jeden Bóg istniał i będzie wiecznie 
jednym. Dlatego przez Niego powiedziałem: 
"Kto zna Syna, zna Ojca, ponieważ On jest we 
Mnie, a Ja w Nim". Później, gdy ogłosił, że 
wróci do ludzi w innym czasie, nie tylko 
powiedział: "Przyjdę ponownie", ale obiecał 
zesłać Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, 
Ducha Prawdy. 
10 Dlaczego Chrystus miałby być oddzielony 
od Ducha Świętego? Czyż nie mógłby on 
przynieść prawdy, światła i pociechy w swoim 
Duchu? (1, 66 - 70, 73 - 76) 
11 Jestem waszym Panem, ale nie patrzcie na 
Mnie oddzielonego od Ojca, bo Ja jestem 
Ojcem. 

12 Nie ma żadnej różnicy między Synem a 
Duchem Świętym, ponieważ Duch Święty i Syn 
są jednym Duchem, a to Ja jestem. 
13 Zobaczcie w moich objawieniach przez 
wszystkie czasy jednego Boga, który nauczył 
was przez wiele różnych lekcji: jedną książkę z 
wieloma stronami. (256, 4) 
 
Trzy objawienia Boga  
14 Teraz znacie powód, dla którego Ojciec 
objawił się etapami, i rozumiecie również błąd 
ludzi dotyczący pojęcia Trójcy Świętej. 
15 Nie staraj się już nadać mi fizycznej formy 
w swojej wyobraźni, bo żadna forma nie 
istnieje w moim duchu, tak samo jak 
inteligencja, miłość czy mądrość mają formę 
16 Mówię wam to, ponieważ wielu wyobraża 
sobie Mnie w postaci starca, gdy myślą o Ojcu; 
lecz ja nie jestem starcem, bo jestem nie na 
czasie, duch mój nie ma wieku. 
17 Kiedy myślisz o Chrystusie, natychmiast 
tworzysz w swoim umyśle fizyczny obraz 
Jezusa. Lecz powiadam wam, że Chrystus, 
Boska Miłość zrodzona w ciele, Słowo 
wcielone moje, gdy opuścił powłokę fizyczną, 
połączył się z Duchem moim, z którego 
wyszedł. 
18 Ale kiedy mówisz o Duchu Świętym, 
używasz symbolu gołębicy, próbując zrobić coś 
w rodzaju obrazu go. ale mówię wam, że czas 
symboli się skończył i dlatego, kiedy czujecie 
się pod wpływem Ducha Świętego, 
otrzymujecie go jako natchnienie, jako światło 
w waszym duchu, jako jasność, która 
rozpuszcza niepewności, tajemnice i 
ciemności. (39, 42, 44 – 47) 
19 Z wiekiem na wiek mężczyźni mają coraz 
wyraźniejszy pogląd na mnie. ci, którzy poznali 
mnie przez Chrystusa, mają pojęcie bliższe 
prawdy niż ci, którzy poznali mnie tylko przez 
prawa Mojżesza. Ten Bóg, za którym podążały 
tłumy i który był posłuszny z bojaźni przed 
Jego sprawiedliwością, był później 
poszukiwany jako Ojciec i Mistrz, gdy nasienie 
miłości Chrystusa kiełkowało w ich sercach. 
(112, 3) 
20 Jestem ponadczasowy, ponad wszystkie 
rzeczy stworzone; Mój Boski Duch nie podlega 
ewolucji. Jestem wieczny i doskonały - nie tak 
jak wy, którzy bardzo dobrze mają początek, 
którzy zdecydowanie podlegają prawom 
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rozwoju i również czują się ponad waszą istotą 
upływu czasu. 
21 Nie mów więc, że Ojciec należy tylko do 
jednego wieku, Chrystus do drugiego, a Duch 
Święty do drugiego Bo Ojciec jest wieczny i nie 
należy do żadnego wieku, ale czasy są jego, a 
Chrystus, gdy zniknął jako człowiek, jest sam 
Bóg, jak Duch Święty, który jest nikim innym, 
jak sam Ojciec wasz, który przygotowuje 
wśród was swoją najwyższą formę objawienia, 
to jest bez pomocy jakiegokolwiek ziemskiego 
mediatora. (66, 43) 
22 Wyjaśniłem wam, że to, co nazywacie 
Ojcem, jest absolutną mocą Boga, 
Uniwersalnego Stwórcy, jedynego 
Nieskalanego; że Ten, którego nazywacie 
"Synem", jest Chrystusem, czyli objawieniem 
doskonałej miłości Ojca do Jego stworzeń, i że 
to, co nazywacie "Duchem Świętym", jest 
mądrością, którą Bóg zsyła wam jako światło 
w tym czasie, kiedy wasz duch jest w stanie 
lepiej zrozumieć moje objawienia. 
23 To światło Ducha Świętego, ta mądrość 
Boża, będzie wkrótce królować w tym trzecim 
wieku, który widzisz, że powstaje, oświetlając 
umysły ludzkości potrzebującej duchowości, 
spragnionej prawdy i głodnej miłości. 
24 Równie prawdą jest, ludzie, że jeden Bóg 
objawił się ludziom, choć w trzech różnych 
aspektach: jeśli szukacie miłości w uczynkach 
Ojca w tym pierwszym wieku, znajdziecie ją; 
jeśli szukacie światła mądrości, odkryjecie ją 
również, tak jak napotkacie nie tylko miłość, 
ale również moc i mądrość w uczynkach i 
słowach Chrystusa. Co więc byłoby dziwne, 
gdybyś w tym czasie odkrył w dziełach Ducha 
Świętego zarówno moc, prawo i moc, jak i 
miłość, czułość i balsam leczniczy? (293, 20 - 
21, 25 - 26) 
25 Prawo, miłość, mądrość - to są trzy formy 
objawienia, w których pokazałem się 
człowiekowi, aby miał mocne przekonanie i 
pełną wiedzę o swoim twórcy na jego drodze 
rozwoju. Te trzy fazy objawienia różnią się od 
siebie, ale wszystkie mają jedno i to samo 
pochodzenie, a w całości stanowią absolutną 
doskonałość. (165, 56) 
26 We Mnie jest Sędzia, Ojciec i Mistrz - trzy 
różne fazy objawienia w jednym byciu, trzy 
ośrodki władzy i jedna istota bytu: Miłość 
(109,40) 

27 Jestem Jehowa, który wybawił cię od 
śmierci przez cały czas. To ja jestem tym 
jedynym Bogiem, który przemawiał do ciebie 
przez cały czas. Chrystus jest moim "Słowem", 
które przemówiło do ciebie przez Jezusa. 
Powiedział wam: "Kto zna Syna, ten zna Ojca". 
A Duch Święty, który przemawia do was 
dzisiaj, jest również Mną, ponieważ jest tylko 
jeden Duch Święty, tylko jedno "Słowo" i to 
jest moje. 
28 Słuchajcie, uczniowie moi: w Pierwszym 
Wieku dałem wam Prawo, w Drugim 
nauczyłem was Miłości, z jaką należy 
interpretować te przykazania, a teraz w 
Trzecim Wieku posyłam wam Światło, abyście 
przeniknęli do umysłu wszystkiego, co wam się 
objawiło. 
29 Więc dlaczego chcesz odkryć trzy bóstwa, 
gdzie istnieje tylko jeden Duch Boży, który jest 
mój? 
30 Dałem prawo pierwszym ludziom, a jednak 
ogłosiłem Mojżeszowi, że poślę Mesjasza. 
Chrystus, w którym dałem wam moje "Słowo", 
powiedział wam, gdy Jego misja już się 
kończyła: "Wracam do Ojca, od którego 
przyszedłem". Powiedział ci też: "Ojciec i ja 
stanowimy jedno." Ale potem obiecał zesłać 
wam Ducha Prawdy, który zgodnie z moją 
wolą i zgodnie z waszym rozwojem będzie 
oświetlał tajemnicę moich objawień. 
31 Ale kto może przynieść światło do moich 
tajemnic i wyjaśnić te tajemnice? kto może 
złamać pieczęcie Księgi Mądrości oprócz 
mnie? 
32 Zaprawdę, powiadam wam, Duch Święty, 
którego obecnie uważacie za innego niż 
Jehowa i Chrystusa, nie jest niczym innym jak 
Mądrością, którą przekazuję waszemu 
duchowi, abyście rozumieli, widzieli i 
odczuwali prawdę. (32, 22 - 27) 
33 Zjednoczcie w swoim umyśle i duchu moje 
objawienia jako Bóg ogłaszający wam prawo; 
moje objawienia jako Ojciec objawiający wam 
moją nieskończoną miłość i moje nauki jako 
Mistrz objawiający wam moją mądrość, wtedy 
z tego wszystkiego otrzymacie istotę, Boską 
Intencję: abyście przyszli do mnie na drogę 
duchowego światła - coś więcej niż tylko 
objawienie się wam Chcę zaprowadzić cię do 
mojego własnego królestwa, gdzie zawsze 
będę obecny, na zawsze w tobie. (324, 58) 
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34 Nie będzie to pierwszy raz, kiedy ludzie 
będą się zmagać z interpretacją Boskiego 
Objawienia lub z uzyskaniem jasności w 
sprawie, która przedstawia się ich oczom jako 
tajemnica. Już w "Drugim Wieku", po mojej 
działalności kaznodziejskiej w świecie, ludzie 
dyskutowali już o osobowości Jezusa i chcieli 
wiedzieć, czy był on boski, czy też nie, czy był 
on jednym z Ojcem, czy też osobą inną od 
niego. Pod każdym względem oceniali i 
studiowali moje nauczanie. 
35 Teraz znów będę przedmiotem 
interpretacji, dyskusji, sporów i dochodzeń. 
36 Zostanie sprawdzone, czy Duch Chrystusa, 
gdy się ujawnił, był niezależny od Ducha Ojca; i 
będą inni, którzy mówią, że to Duch Święty 
mówił, a nie Ojciec, ani Syn. 
37 Ale to, co nazywasz "Duchem Świętym", 
jest światłem Bożym, a to, co nazywasz 
"Synem", jest Jego "Słowem". Tak więc, gdy 
słyszysz to Słowo tutaj, gdy korzystasz z moich 
nauk o "Drugim Wieku" lub gdy myślisz o 
Zakonie i objawieniach "Pierwszego Wieku", 
bądź świadomy, że jesteś w obecności 
Jedynego Boga, słuchaj Jego Słowa i otrzymaj 
światło Jego Ducha. (216, 39 - 42) 
 
Bóg jako Duch Stwórca i Ojciec  
38 Jestem esencją wszystkich stworzonych 
rzeczy. Wszystko żyje dzięki mojej 
nieskończonej mocy. Jestem w każdym ciele i 
w każdej formie. Ja jestem w każdym z was, 
lecz musicie się przygotować i uwrażliwić, 
abyście mogli poczuć i odkryć Mnie. 
39 Jestem tchnieniem życia dla wszystkich 
istot, ponieważ jestem życiem Dlatego 
uświadomiłem wam, że gdy jestem obecny we 
wszystkich waszych dziełach, nie jest 
konieczne, aby mój wizerunek w glinie lub 
marmurze oddawał mi cześć lub czuł się blisko 
was. Ten brak zrozumienia służył jedynie 
uwodzeniu ludzkości do bałwochwalstwa. 
40 Przez Moje Słowo wyczuwacie harmonię, 
która istnieje między Ojcem i wszystkimi 
stworzonymi rzeczami, rozumiecie, że Ja 
jestem Istotą, która karmi wszystkie istoty i że 
jesteście częścią Ja. (185, 26 - 28) 
41 Duch Ojca jest niewidzialny, ale On objawia 
się w nieskończonych formach. Cały 
wszechświat jest tylko materialną 
manifestacją boskości. Wszystko, co jest 
tworzone, jest odbiciem prawdy. 

42 Otoczyłem istnienie istot duchowych, które 
są dziećmi mojej boskości, w zależności od 
miejsca, w którym mieszkają, szeregiem form 
życia, w których umieściłem mądrość, piękno, 
witalność i znaczenie, aby dać każdemu z tych 
domów najbardziej widoczny dowód mojego 
istnienia i wyobrażenie o mojej mocy. 
Wskazuję wam, że sensem życia jest kochać, 
poznawać, poznawać prawdę. (168, 9 -10) 
43 Uczniów, ze mnie wyszły trzy natury bycia 
Boskie, duchowe i materialne. Jako twórca i 
właściciel wszystkich stworzonych rzeczy 
mogę mówić do was w boski i jednocześnie 
zrozumiały sposób. Ponieważ natura 
materialna wyszła ode mnie, mogę również 
pozwolić, aby mój głos i moje słowo zostały 
usłyszane cieleśnie, aby uczynić siebie 
zrozumiałym dla człowieka. 
44 Jestem doskonałą nauką, źródłem 
wszystkiego, przyczyną wszystkich przyczyn i 
światłem, które wszystko oświetla. Jestem 
przede wszystkim stworzona, przede 
wszystkim do nauki. (161, 35 - 36) 
45 Teraz jest czas zrozumienia, oświecenia 
ducha i umysłu, w którym człowiek będzie 
wreszcie szukać mnie duchowo, ponieważ 
uzna, że Bóg nie jest ani osobą, ani fantazją, 
ale nieograniczonym i absolutnym Duchem 
Uniwersalnym. (295, 29) 
 
Chrystus; miłość i Słowo Boże 
46 Zanim Ojciec w Jezusie dał się poznać 
ludzkości, posłał wam swoje objawienia, 
używając form materialnych i wydarzeń. Pod 
nazwą "Chrystus" poznaliście Tego, który 
objawił miłość Boga wśród ludzi, ale kiedy 
przyszedł na ziemię, objawił się już wcześniej 
jako Ojciec, więc nie powinniście mówić, że 
Chrystus narodził się na ziemi - to Jezus 
narodził się, ciało, w którym mieszkał 
Chrystus. 
47 Myślcie, a w końcu zrozumiecie Mnie i 
przyznacie, że Chrystus był już przed Jezusem, 
bo Chrystus jest miłością Bożą (16, 6 - 7) 
48 Oto jestem z wami, dając wam siłę do walki 
o wieczny pokój waszego ducha Lecz 
zaprawdę, powiadam wam, jeszcze zanim 
ludzkość mnie poznała, oświecałem was z 
nieskończoności i mówiłem już do waszych 
serc. Bo odkąd jestem jednym z Ojcem, 
zawsze byłem w Nim. Wieki musiały przejść 
nad ludzkością, aż świat przyjął mnie w Jezusie 
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i usłyszał Słowo Boże, chociaż muszę wam 
powiedzieć, że nie wszyscy, którzy słyszeli 
moje nauki, mieli wtedy konieczny rozwój 
duchowy, aby odczuć obecność Boga w 
Chrystusie. (300, 3) 
49 W Jehowie wierzyłeś, że rozpoznałeś Boga 
okrutnego, strasznego i mściwego. Wtedy Pan 
posłał cię, abyś uwolnił się od swojego błędu, 
Chrystusa, Jego Boską Miłość, abyś "znając 
Syna, poznał Ojca"; a jednak, nieświadoma 
ludzkość, po raz kolejny uwikłana w swój 
grzech, wierzy, że widzi Jezusa złego i 
urażonego, czekając tylko na przyjście w 
"duchowej dolinie" tych, którzy Go skrzywdzili, 
aby im powiedzieć. "Odejdźcie ode mnie, nie 
znam was" 
50 Nadszedł czas, abyście zrozumieli znaczenie 
moich nauk, abyście nie popadli w błąd. Boska 
Miłość nie przeszkodzi wam przyjść do Mnie; 
jeśli jednak nie wynagrodzicie swoich błędów, 
to nieubłagany sędzia waszego sumienia 
powie wam, że nie jesteście godni wejść do 
Królestwa Światłości. (16, 46 - 47) 
51 Chcę, abyście byli jak wasz mistrz, abyście 
słusznie nazywali się moimi uczniami. Moje 
dziedzictwo składa się z miłości i mądrości. to 
Chrystus przyszedł do was i to Chrystus 
przemawia do was w tej chwili; ale nie 
starajcie się oddzielić mnie od Boga, ani 
widzieć mnie poza Nim, bo jestem i zawsze 
byłem Jednością z Ojcem. 
52 Powiedziałem wam, że Chrystus jest Boską 
Miłością; nie starajcie się więc oddzielić mnie 
od Ojca. Czy wierzysz, że jest Ojcem bez 
miłości do swoich dzieci? Skąd ta myśl? Czas, 
żebyś zdał sobie z tego sprawę. 
53 Niech nikt nie wstydzi się nazywać Boga 
Stwórcą, Ojcem, bo to jest jego prawdziwe 
imię. (19, 57 - 58) 
54 W Jezusie świat widział swojego 
wcielonego Boga. Mężczyźni otrzymali od 
niego tylko lekcje miłości, nauki nieskończonej 
mądrości, dowody doskonałej 
sprawiedliwości, ale nigdy słowa przemocy, 
czynu czy oznaki urazy. Zamiast tego, zobacz, 
jak bardzo był obrażony i wyśmiewany. Miał 
On moc i wszelką władzę w ręku, której cały 
świat nie ma, ale było koniecznym, aby świat 
poznał swego Ojca w Jego prawdziwej 
naturze, Jego prawdziwej sprawiedliwości i 
miłosierdziu. 

55 W Jezusie świat widział Ojca, który daje 
wszystko za swoje dzieci, nie prosząc o nic w 
zamian; Ojca, który przebacza najgorsze obelgi 
z nieskończoną miłością, bez zemsty, i Ojca, 
który zamiast obrażać swoje dzieci, które Go 
obrażają, odbiera im życie, przebacza im, a 
Jego krew pokazuje im drogę do ich 
duchowego zbawienia. (160, 46 - 47) 
56 Jako człowiek, Jezus był twoim ideałem i 
urzeczywistnieniem doskonałości; abyś mógł 
mieć w Nim przykład godny naśladowania, 
chciałem cię nauczyć, jaki człowiek musi być, 
aby stać się podobnym do swego Boga. 
57 Jest jeden Bóg, a Chrystus jest Jeden z Nim, 
ponieważ jest On "Słowem" Bóstwa, jedynym 
sposobem, w jaki można dotrzeć do Ojca 
wszystkich stworzonych rzeczy. (21, 33 - 34) 
58 Uczniów, Chrystus jest najwyższym 
przejawem Bożej miłości, jest światłem, które 
jest życiem w regionach ducha; światłem, 
które przebija się przez ciemności i ujawnia 
prawdę przed każdym spojrzeniem 
duchowym, rozpuszcza tajemnice, otwiera 
drzwi i wskazuje drogę do mądrości, 
wieczności i doskonałości ducha (91, 32) 
 
Duch Święty - prawda i mądrość Boża 
59 W mądrości jest uzdrawiająca moc i 
pociecha, której pragnie serce wasze to 
dlatego obiecałem wam kiedyś Ducha Prawdy 
jako Ducha Pocieszenia. 
60 Ale jest absolutnie konieczne, aby mieć 
wiarę, aby nie zatrzymać się na drodze 
rozwoju, ani nie czuć strachu przed próbami. 
(263, 10 - 11) 
61 Jest to wiek światła, w którym Boska 
Mądrość, która jest światłem Ducha Świętego, 
oświeci nawet najbardziej tajemnicze zakątki 
serca i umysłu. (277, 38) 
 

Rozdział 20 - Maryja; matczyna miłość 
Boga  
 
Ziemskie istnienie Maryi w pokorze 
1 Maryja jest kwiatem mojego niebiańskiego 
ogrodu, którego istota zawsze była w moim 
duchu. 
2 Czy widzisz te kwiaty, które ukrywają swoje 
piękno w pokorze? W ten sam sposób Maryja 
była i jest: niewyczerpanym źródłem piękna 
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dla tych, którzy widzą Ją w czystości i czci, oraz 
skarbem dobroci i czułości dla wszystkich istot. 
3 Maryja przeszła przez świat i ukryła swoją 
Boską istotę; wiedziała, kim była i kim był jej 
syn, ale zamiast chlubić się tą łaską, ogłosiła 
się jedynie sługą Najwyższego, narzędziem 
Pańskiej rady. (8, 42 - 43, 46) 
4 Maryja wiedziała, że będzie ona poczęła 
potężniejszego i większego króla niż wszyscy 
królowie ziemi. Ale czy to dlatego koronowała 
się na królową wśród mężczyzn? Czy jej usta 
obwieszczały na placach, ulicach, w prostych 
chatach lub pałacach, że stanie się Matką 
Mesjasza, że "Jednorodzony Syn" Ojca wyjdzie 
z jej łona? 
5 Na pewno nie, mój lud: największa pokora, 
łagodność i łaska była w niej, a obietnica 
została spełniona. Jej serce ludzkiej Matki 
zostało uszczęśliwione i jeszcze przed 
narodzinami - w tym czasie i później przez całe 
życie Syna - była najbardziej kochającą Matką, 
która duchowo znała przeznaczenie Jezusa, 
misję, którą miał wypełnić wśród ludzi i po co 
przyszedł. Nigdy nie sprzeciwiła się temu 
przeznaczeniu, bo była częścią tej samej pracy. 
6 Jeśli czasami wylewała łzy, to był to płacz 
ludzkiej matki, to była natura ciała, które czuło 
ból w synu, jej własne ciało. 
7 Ale czy ona była uczniem Mistrza, jej syn? 
Nie. Maryja nie miała nic do nauczenia się od 
Jezusa. Była w Jaźni Ojca i wcieliła się tylko po 
to, by wypełnić to piękne i trudne zadanie. 
8 Czy to wspaniałe serce matki ograniczało się 
do kochania tylko jej najbardziej ukochanego 
syna? Z pewnością nie; dzięki temu małemu 
ludzkiemu sercu macierzyńskie serce objawiło 
się w pocieszających i wzniosłych słowach, w 
radach i miłości, w cudach, w świetle i 
prawdzie. 
9 Nigdy nie wystawiła się na pokaz, nigdy nie 
wzięła słowa Mistrza w niewłaściwy sposób. 
Ale tak jak ona była u stóp żłóbka, który służył 
jako jej kołyska, tak ona była u stóp krzyża, na 
którym Syn, Mistrz, Ojciec wszelkiego 
stworzenia umarł i wziął swój ostatni oddech 
jako człowiek. 
10 W ten sposób wypełniła swój cel jako 
ludzka matka, i dać wzniosły przykład dla 
wszystkich matek i wszystkich mężczyzn. (360, 
28 - 31) 
 
Maryja i Jezus  

11 Wiele razy ludzie zastanawiali się, dlaczego 
Jezus, nawet po ukrzyżowaniu, dał się 
zobaczyć grzesznikowi Magdalenie, a potem 
poszedł zobaczyć swoich uczniów, podczas gdy 
nikt nie wiedział, że odwiedził swoją matkę. 
Wtedy mówię ci, że nie trzeba było 
manifestować się Maryi tak samo jak ja jej. Bo 
więź między Chrystusem a Maryją istniała 
zawsze, jeszcze zanim świat był. 
12 Przez Jezusa objawiłem się ludzkości, aby 
zbawić grzeszników, i dałem się przez nich 
kontemplować po ukrzyżowaniu, aby ożywić 
wiarę tych, którzy mnie potrzebowali. ale 
zaprawdę, powiadam wam, Maryja - jako 
człowiek, moja kochająca matka - nie musiała 
być oczyszczona z żadnej plamy i nie mogła 
mieć żadnego braku wiary, ponieważ 
wiedziała, kim był Chrystus, zanim jeszcze 
ofiarowała Mu swoje matczyne łono. 
13 Nie trzeba było uczłowieczać mojego 
ducha, aby odwiedzać tych, którzy z tą samą 
czystością i łagodnością, z jaką przyjęła mnie w 
swoim łonie, oddali mnie z powrotem do 
królestwa, z którego przyszedłem ale kto mógł 
poznać sposób, w jaki rozmawiałem z nią w jej 
samotności i w pieszczocie Bożej, którą otaczał 
ją mój duch? 
14 Tak I odpowiadać I kto pytać ten pytanie, 
ponieważ często myśleć że the pierwszy 
wizyta Jezus musieć jego matka. 
15 Jakże inna musiała być forma, w jakiej 
poznałem się Marii, niż ta, w jakiej czułem się 
do Magdaleny i moich uczniów (30, 17 - 21) 
 
Dziewictwo Maryi 
16 Na szczycie góry, gdzie jest Mistrz, jest 
także Maryja, Uniwersalna Matka - ta, która 
stała się kobietą w "Drugim wieku", aby cud 
wcielenia "Słowa Bożego" stał się 
rzeczywistością. 
17 Człowiek często sądził i przeszukiwał 
Maryję, a także sposób, w jaki Jezus się 
narodził, i te sądy rozerwały szatę czystości 
matczynego ducha, którego serce spuściło 
swoją krew na świat. 
18 W tym czasie zabrałem zasłony nieznanego, 
aby usunąć wątpliwości niewierzącego i dać 
mu wiedzę o duchowych naukach. 
19 Mężczyźni zrobili z mojej prawdy, która jest 
jak droga, wiele dróg, gdzie większość z nich 
idzie na manowce. Podczas gdy jedni szukają 
wstawiennictwa Matki Niebieskiej, a inni źle ją 
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oceniają, jej płaszcz miłości i czułości obejmuje 
ich wszystkich na zawsze. 
20 Od początku czasów objawiłem istnienie 
Duchowej Matki, o której prorocy mówili 
jeszcze przed jej narodzinami (228, 1 - 5) 
21 Maryja została posłana, aby objawić swoją 
cnotę, swój przykład i swoją doskonałą 
boskość. Nie była kobietą, jak wszyscy inni 
wśród mężczyzn. Była innym rodzajem 
kobiety, a świat patrzył na jej życie, poznał jej 
sposób myślenia i odczuwania, wiedział o 
czystości i łasce jej umysłu i ciała. 
22 Ona jest przykładem prostoty, pokory, 
bezinteresowności i miłości. Ale chociaż jej 
życie było znane światu w tym czasie i 
kolejnym pokoleniom, wielu nie uznaje jej 
cnoty, jej dziewictwa. Nie potrafią 
wytłumaczyć faktu, że była zarówno dziewicą, 
jak i matką. Powodem tego jest to, że człowiek 
jest naturalnie niewiarygodny i nie może 
osądzać Boskich dzieł z przebudzonym 
duchem. Gdyby studiował Pismo Święte i 
zgłębiał wcielenie Maryi i życie jej przodków, 
w końcu wiedziałby, kim ona jest. (221, 3) 
23 Najczulsza miłość Boga do Jego stworzeń 
nie ma formy 

. Niemniej jednak, w drugim wieku przybrała 
ona postać kobiety w Maryi, Matce Jezusa. 
Figurę Maryi znaną z objawień maryjnych 
należy zatem uznać jedynie za postać 
objawienia duchowego, którą zakłada się na 
krótki czas. 
24 Zrozumcie, że Maryja zawsze istniała, 
ponieważ jej istota, jej miłość, jej czułość 
zawsze były w boskości. 
25 Ile teorii i błędów ludzie zrobili o Maryi! O 
jej macierzyństwie, jej poczęciu i czystości. Ileż 
oni mają bluźnierstw! 
26 W dniu, w którym naprawdę rozumieją tę 
czystość, powiedzą sobie: "Byłoby lepiej dla 
nas, gdybyśmy się nigdy nie urodzili". Łzy 
ognia będą płonąć w ich duszach. Wtedy 
Maryja ogarnie ich swoją łaską, Matka Boska 
będzie ich ochraniać swoim płaszczem, a 
Ojciec przebaczy im i powie z nieskończoną 
miłością: "Czuwajcie i módlcie się, bo Ja wam 
przebaczam, a w was przebaczam i 
błogosławię świat". (171, 69 - 72) 
 
Przykład Maryi dla kobiet  
27 Życie waszego Mistrza jest przykładem dla 
wszystkich ludzi. Ale ponieważ kobieta nie 

była pouczona w swoim zadaniu jako matka, 
Maryja została posłana do niej jako wcielenie 
boskiej czułości, która pojawiła się wśród 
mężczyzn jako kobieta, aby dać wam jej boski 
przykład pokory. (101, 58) 
28 Błogosławione kobiety: wy też należycie do 
moich apostołów. Nie ma żadnej różnicy 
między duchem człowieka a duchem waszym, 
mimo że jesteście fizycznie inni i mimo że 
wspólne zadanie jest inne. 
29 Weźcie Jezusa za mistrza waszego ducha i 
idźcie za Nim w sposób, który wyznaczyła jego 
miłość. Uczyńcie jego słowo własnym i 
przyjmijcie jego krzyż. 
30 Mówię do waszego ducha z tym samym 
słowem, z którym rozmawiam z ludźmi, bo 
jesteście duchowo podobni. Niemniej jednak, 
jeśli twoje kobiece serce szuka przykładu do 
naśladowania; jeśli potrzebujesz doskonałych 
przykładów do wspierania cię w życiu, 
pamiętaj o Maryi, obserwuj ją przez całe życie 
na ziemi. 
31 Wolą Ojca było, aby skromne życie Maryi 
zostało spisane przez moich uczniów, którzy 
znali Ją przez całą jej posługę i konsultowali z 
Nią. 
32 Życie to, pokorne dla tych, którzy go znają, 
promieniowało w świecie od jego narodzin do 
końca. Maryja napisała wiele stron instrukcji 
miłości z pokorą swego ducha, z nieskończoną 
czułością, z czystością swego serca, z miłością 
do ludzkości, którą wyrażała bardziej w 
milczeniu niż w słowach, wiedząc, że tym, 
który miał mówić do ludzi, był Chrystus. 
33 Duch Maryi był matczyną miłością samą w 
sobie, emanującą z Ojca, aby dać ludzkości 
doskonały przykład pokory, posłuszeństwa i 
łagodności. Jej spacer po świecie był ścieżką 
światła, jej życie było proste, majestatyczne i 
czyste. W niej wypełniły się proroctwa, które 
zapowiadały, że Mesjasz narodzi się z 
dziewicy. 
34 Tylko Ona była w stanie nosić nasienie Boże 
w swoim łonie; tylko Ona była godna 
pozostania w tyle po wypełnieniu swojego 
zadania wobec Jezusa jako Duchowej Matki 
ludzkości.  
35 Dlatego Maryja jest twoim doskonałym 
przykładem, kobiety. Ale zwróćcie się do niej i 
weźcie ją za wzór w jej milczeniu, w jej 
dziełach pokory, w nieskończonym 
zaprzeczaniu samego siebie dla miłości 
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potrzebujących, w jej cichym bólu, w jej 
współczuciu, które przebacza wszystko, i w jej 
miłości, która jest wstawiennictwem, 
pocieszeniem i słodką pomocą. 
36 Dziewice, żony, matki, bezrodzicowe 
dziewczęta lub wdowy, samotne kobiety, 
których serce przepełnione jest bólem - 
nazywaj Marię swoją kochającą i troskliwą 
matką, wołaj Ją w myślach, przyjmij Ją w 
duchu i poczuj Ją w sercu. (225, 46 - 54) 
 
Maryja jako Orędowniczka, Pocieszycielka i 
Współodkupicielka ludzkości  
37 Maryja szła w milczeniu po świecie, ale 
wypełniła serca pokojem, wstawiała się za 
potrzebującymi, modliła się za wszystkimi, a 
wreszcie wylała łzy przebaczenia i współczucia 
za niewiedzę i niegodziwość ludzi. Dlaczego 
nie miałbyś zwrócić się do Marii, jeśli chcesz 
przyjść do Pana, skoro przez Nią przyjąłeś 
Jezusa? Czyż matka i syn nie byli zjednoczeni w 
godzinie śmierci Zbawiciela? Czyż krew Syna 
nie zmieszała się w tym momencie ze łzami 
Matki? (8, 47) 
38 Zapisałem światu z krzyża księgę życia i 
mądrości duchowej - księgę, która na 
przestrzeni wieków, wieków i epok powinna 
być interpretowana i rozumiana przez ludzi. 
Dlatego powiedziałem do Maryi u stóp Krzyża, 
wstrząśniętej boleścią: "Niewiasto, to jest 
Twój Syn", wskazując spojrzeniem Jana, który 
w tym momencie ucieleśnił ludzkość, ale 
ludzkość przemieniła się w dobrego ucznia 
Chrystusa, uduchowionego człowieka. 
39 Zwróciłem się również do Jana ze słowami: 
"synu, to jest twoja matka" - słowami, które 
teraz ci wyjaśnię 
40 Maryja ucieleśniała czystość, 
posłuszeństwo, wiarę, czułość i pokorę. Każda 
z tych cnót jest szczeblem drabiny, na którym 
zszedłem na świat, aby stać się mężczyzną w 
łonie tej świętej i czystej kobiety. 
41 Że czułość, że czystość i miłość są łonem 
Bożym, w którym nasienie życia jest 
zapłodnione. 
42 Ta drabina, po której zszedłem do was, aby 
stać się człowiekiem i mieszkać z moimi 
dziećmi, jest tą samą, którą wam oferuję, 
abyście się na nią wspięli, przemieniając się z 
ludzi w duchy światłości. 

43 Mary jest przywódcą, Mary jest matczynym 
łonem. Zwróć się do niej, a spotkasz się ze 
mną. (320, 68 - 73) 
44 Zostawiłem ci Maryję u stóp Krzyża, na tym 
wzgórzu, które otrzymało moją krew i łzy 
Matki. Tam pozostała w oczekiwaniu na swoje 
dzieci, bo to ona weźmie krzyż z ich ramion i 
wskaże im drogę do nieba. (94, 73) 
45 Przesłanie Maryi było pocieszeniem, czułą 
opieką, pokorą i nadzieją. Musiała przyjść na 
ziemię, aby poznać swoją matczyną naturę i 
ofiarować swoje dziewicze łono, aby w nim 
"Słowo" mogło stać się człowiekiem. 
46 Ale ich misja nie zakończyła się na ziemi. 
Poza tym światem był jej prawdziwym 
domem, z którego może rozpościerać płaszcz 
współczucia i opieki nad wszystkimi swoimi 
dziećmi, z którego może podążać śladami 
zagubionych i wylewać swoje Niebiańskie 
Pocieszenie na cierpiących. 
47 Wiele wieków przed tym, jak Maryja miała 
przyjść na świat, aby wypełnić boskie 
przeznaczenie, stając się mężczyzną w 
kobiecie, prorok Boży ją ogłosił. Przez niego 
nauczyłeś się, że dziewica pocznie i urodzi 
syna zwanego Immanuelem, co oznacza: Bóg z 
nami. 
48 W Maryi, niewiaście bez skazy, na którą 
zstąpił duch miłości Matki Niebieskiej, 
wypełniła się Boska obietnica ogłoszona przez 
proroka. 
49 Od tego czasu świat ją poznał, a ludzie i 
narody wypowiadają jej imię z miłością, a w 
swoim bólu pragną jej jako matki. 
50 Nazywasz Ją Matką Boleści, ponieważ 
wiesz, że świat wbił jej miecz bólu w serce, a z 
wyimaginowanego przez ciebie świata nie 
ucieka ta smutna twarz i ten wyraz 
nieskończonego smutku. 
51 Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że 
powinniście usunąć z waszych serc ten 
wieczny obraz bólu i myśleć zamiast o Maryi 
jako o miłej, uśmiechniętej i kochającej matce, 
która działa duchowo i pomaga wszystkim jej 
dzieciom iść w górę drogi wytyczonej przez 
Mistrza. 
52 Czy teraz zdajesz sobie sprawę, że misja 
Maryi nie ograniczała się do macierzyństwa na 
ziemi? Jej objawienie się w "Drugim wieku" 
nie było jedynym, ale nowa epoka jest dla niej 
zarezerwowana, w której będzie przemawiać 
do ludzi od ducha do ducha. 
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53 Mój uczeń Jan, prorok i widzący, w swoim 
zachwyceniu, zobaczył kobietę odzianą w 
słońce, dziewicę, promieniującą światłem. 
54 Ta niewiasta, ta dziewica, jest Maryją, która 
w swoim łonie nie przyjmie już nowego 
Zbawiciela, ale cały świat ludzi, którzy będą się 
w Niej odżywiać miłością, wiarą i pokorą, aby 
podążać Bożymi śladami Chrystusa, Mistrza 
wszelkiej doskonałości.  
55 Prorok widział, jak ta kobieta cierpiała, 
jakby rodziła; ale ten ból był bólem 
oczyszczenia mężczyzn, zadośćuczynienia 
duchowych istot. Kiedy ból się skończy, w 
duchowych istotach pojawi się światło, a 
radość wypełni ducha waszej Uniwersalnej 
Matki. (140, 44 - 52) 
 
Boska natura Maryi 
56 Płaszcz waszej Matki Niebieskiej dał światu 
cień od wieczności i z miłością chroni moje 
dzieci, które są również wasze. Maryja jako 
duch nie narodziła się na tym świecie; jej 
matczyny rdzeń bycia zawsze był częścią Mnie. 
57 Ona jest żoną mojej czystości, mojej 
świętości. Była moją córką, gdy stała się 
kobietą i moją matką, gdy otrzymała Słowo 
Wcielone. (141, 63 - 64) 
58 Maryja ma boską naturę, jej duch jest 
jeden z Ojcem i z Synem. Dlaczego osądzać ją 
po ludzku, gdy była wybraną córką, ogłoszoną 
ludzkości od początku czasów jako czyste 
stworzenie, w którym "Słowo Boże" miałoby 
się wcielić? 
59 Dlaczego więc człowiek bluźni, wątpiąc w 
moją moc i studiując moje dzieła bez 
szacunku? Powodem jest to, że on nie 
zagłębiał się w moją Boską Naukę, nie 
zastanawiał się nad tym, co mówi Pismo 
Święte, ani nie poddał się mojej woli. 
60 Dziś, w "trzecim wieku", również wątpi, że 
Maryja daje się poznać ludziom. Ale mówię 
wam, że ona ma udział we wszystkich moich 
dziełach, ponieważ jest wcieleniem najczulszej 
miłości, która mieszka w moim Boskim Duchu. 
(221, 4 - 6) 
61 Maryja jest Duchem, który jest tak 
zespolony z boskością, że tworzy jeden z jej 
aspektów, reprezentowany przez trzy formy 
objawienia: Ojciec, Słowo i Światło Ducha 
Świętego. W tym sensie Maryja jest tym 
Duchem Bożym, który objawia i ucieleśnia 
Bożą opiekę. (352, 76) 

62 Jak wiele nadziei, aby przejść do 
najwyższego nieba, aby spotkać się z Maryją, 
którą zawsze wyobrażają sobie w ludzkiej 
postaci jako kobietę, która była na świecie, 
matkę Chrystusa wcielonego, i którą 
wyobrażają sobie jako królową na tronie, 
piękną i potężną. 
 63 Ale mówię wam, że nie będziecie już 
nadawać formy Boskiej w waszym umyśle 
Maryja, Twoja Duchowa Matka, istnieje, ale 
nie ma ona ani formy kobiety, ani żadnej innej 
formy. Ona jest świętą i kochającą czułością, 
której miłosierdzie rozprzestrzenia się w 
nieskończoność. Ona rządzi w sercach, ale jej 
zasadą jest pokora, miłosierdzie i czystość. Ale 
ona nie ma tronu, jak ludzie sobie wyobrażają.  
64 Ona jest piękna, ale o urodzie, której nie 
można sobie nawet wyobrazić z najpiękniejszą 
twarzą. Jej piękno jest niebiańskie, a ty nigdy 
nie będziesz w stanie pojąć tego, co 
niebiańskie. (263, 30) 
 
Uniwersalny charyzmat Maryi  
65 Maryja, Wasza Uniwersalna Matka, 
mieszka we Mnie i daje najczulsze pieszczoty 
swoim ukochanym dzieciom. Ona była w 
waszych sercach, aby zostawić w nich swój 
pokój i uzbrojenie sanktuarium. Maryja czuwa 
nad światem i rozpościera nad nim swoje 
skrzydła jak skowronek, aby chronić go od 
jednego bieguna do drugiego. (145,10) 
66 W mojej Boskości żyje miłością 
wstawienniczą; to jest Maryja Jak wiele serc, 
które pozostały zamknięte na wiarę, otworzyło 
się przez nią na pokutę i miłość! Jej 
macierzyńska istota jest obecna w całym 
stworzeniu, jest przez wszystkich odczuwana, 
a jednak niektórzy z widzącym okiem 
zaprzeczają jej. (110, 62) 
67 Ci, którzy zaprzeczają Boskiemu 
macierzyństwu Maryi, zaprzeczają jednemu z 
najpiękniejszych objawień, jakie Bóg dał 
ludziom. 
Ci, którzy uznają boskość Chrystusa i 
zaprzeczają Maryi, nie wiedzą, że wyrzekają 
się najbardziej czułej i kochającej cechy, która 
istnieje w mojej boskości. 
69 Iluż to jest tych, którzy wierzą, że znają 
pisma święte, a jednak nic nie wiedzą, 
ponieważ nic nie zrozumieli! I jak wielu jest 
takich, którzy żyją w błędzie, mimo 
przekonania, że odkryli język stworzenia. 
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70 Duch macierzyński jest z miłością aktywny 
we wszystkich istotach; wszędzie można 
zobaczyć jego obraz Jego Boska Matka Miłość 
spadła jako błogosławione ziarno do serc 
wszystkich stworzeń, a każde królestwo natury 
jest jej żywym świadectwem, a serce każdej 
matki jest ołtarzem wzniesionym przed tą 
wielką miłością. Maryja była Boskim Kwiatem, 
a owocem był Jezus. (115,15-18) 
 

Rozdział 21 - Wszechmoc, 
wszechobecność Boga i Jego 
sprawiedliwość  
 
Moc Boga  
1 Jeśli obecny człowiek z całą swoją nauką nie 
jest w stanie podporządkować elementów 
natury swojej woli - jak mógł wtedy narzucić 
swoją moc siłom duchowym? 
2 Tak jak gwiazdy w kosmosie podążają za 
swoim niezmiennym porządkiem bez woli 
człowieka, który może pozwolić im zmienić 
swój kurs lub przeznaczenie, tak porządek, 
który istnieje w duchu, nie może być 
zmieniony przez nikogo. 
3 Stworzyłem dzień i noc, to znaczy jestem 
światłem, i nikt inny, jak tylko ja mogę go 
powstrzymać To samo odnosi się do 
duchowych. (329, 31 - 33) 
4 Kiedy wierzysz we Mnie, możesz ufać, że 
moja moc jest nieskończenie większa niż 
grzech ludzi, i że dlatego człowiek i jego życie 
musi być zmienione, jak tylko grzech ustępuje 
światła prawdy i sprawiedliwości.  
5 Czy możesz sobie wyobrazić życie na tym 
świecie, kiedy ludzie wykonują wolę Bożą? 
(88, 59 - 60) 
6 Dla mnie pokuta człowieka, jego odnowa i 
zbawienie nie mogą być niemożliwe. Wtedy 
nie byłbym wszechmocny i człowiek byłby 
silniejszy ode mnie. Czy uważasz, że moja moc 
jest gorsza od mocy, jaką zło ma w człowieku? 
Czy uważasz, że ciemność w człowieku jest 
lepsza od boskiej światłości? Nigdy! Powiedz 
mi swoje serce. 
7 Pamiętajcie: moją misją, dając wam bycie, 
jest doprowadzenie was do doskonałości i 
zjednoczenie was wszystkich w jednej 
duchowej rodzinie; nie zapominajcie, że moja 
wola jest spełniona w całości. 

8 I, boski siewca, umieścić nasion miłości 
mojej niepostrzeżenie w każdym duchu. Tylko 
ja wiem, o której godzinie to ziarno zaczną 
kiełkować w całej ludzkości i tylko ja mogę z 
nieskończoną cierpliwością czekać na owoce 
moich dzieł. (272, 17 - 19) 
9 Nie chcę was poniżać przez moją wielkość, 
ani chwalić się nią, ale mimo to okazuję wam 
ją, na ile jest to moją wolą, abyście mogli 
odczuć najwyższą radość z posiadania Boga 
wszelkiej mocy, mądrości i doskonałości dla 
Ojca. 
10 Radujcie się myślą, że nigdy nie 
doświadczycie końca mojej mocy i że im 
wyższy rozwój waszego ducha, tym lepiej 
będziecie mnie znali który nie mógł się 
zgodzić, by wiedzieć, że nigdy nie osiągnie 
wielkości swego Pana? Czy nie zgodziłeś się na 
ziemię, aby być młodszym w latach w 
porównaniu z twoim ziemskim ojcem? Nie 
udzielił mu pan chętnie doświadczenia i 
autorytetu? Czyż nie cieszysz się, że masz 
silniejszego człowieka niż ty dla Ojca - 
dumnego, odważnego i pełnego cnót? (73, 41 
- 42) 
11 Jaka jest moc mężczyzn przeciwko mojej 
mocy? Jaka jest siła ludów materialistycznych 
przeciwko nieskończonej mocy duchowości? 
Nic! 
12 Pozwoliłem człowiekowi dojść do granic 
jego dążenia do władzy i na szczyt jego 
arogancji, aby sam mógł zobaczyć, że dar 
wolnej woli, którym obdarzył go Ojciec, jest 
prawdą. 
13 Ale kiedy osiągnie granicę, otworzy oczy na 
światło i miłość, i pokłoni się w obliczu mojej 
obecności, pokonany przez jedyną władzę 
absolutną i jedyną uniwersalną mądrość, którą 
jest mądrość waszego Boga. (192, 53) 
 
Obecność Boga we wszystkich stworzonych 
rzeczach 
14 Nie mam określonego lub ograniczonego 
miejsca, w którym mieszkam w 
nieskończoności, ponieważ moja obecność jest 
we wszystkim, co istnieje, czy to boskie, 
duchowe, czy materialne. Nie możesz mi 
powiedzieć, w jakim kierunku leży moje 
królestwo; a kiedy wzrok twój wznosi się na 
wyżyny i jest skierowany ku niebu, rób to tylko 
jako coś symbolicznego. Wasza planeta 
nieustannie się obraca i z każdym ruchem 
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oferuje wam nowe odcinki nieba i nowe 
wysokości. 
15 Z tym wszystkim chcę wam powiedzieć, że 
nie ma żadnego dystansu między wami a Mną 
i że jedyną rzeczą, która oddziela was od Mnie 
są wasze nielegalne dzieła, które umieszczacie 
między Moim doskonałym prawem a waszym 
duchem. 
16 Im większa wasza czystość, tym wyższe 
wasze dzieła i tym bardziej stała wasza wiara, 
tym bliżej, bardziej intymnie, bardziej 
przystępnie do waszej modlitwy będziecie 
mnie czuć 
17 Im bardziej oddalacie się od tego, co dobre, 
od tego, co sprawiedliwe, od tego, co 
dozwolone, i oddajcie się materializmowi 
ciemnego i egoistycznego życia, tym bardziej 
będziecie musieli odczuwać Mnie coraz 
bardziej oddalającego się od was. Im bardziej 
wasze serce oddala się od wypełniania mojego 
prawa, tym bardziej staje się niewrażliwe na 
moją boską obecność. 
18 Zrozumcie, dlaczego w tym czasie 
przekazuję moje słowo w tej formie i 
przygotowuję was do komunikacji duchowej. 
19 Po uwierzeniu mi nieskończenie daleko, nie 
wiedzieliście, jak do mnie przyjść. Szukałem 
was, abyście poczuli Moją Boską Obecność i 
udowodnili wam, że nie ma przestrzeni ani 
odległości między Ojcem a Jego dziećmi, które 
by je rozdzielały; szukałem was, abyście 
uzmysłowili sobie moją Boską Obecność. (37, 
27 -32) 
20 Jeśli myślisz, że opuściłem mój tron, aby się 
ujawnić, jesteś w błędzie; bo tron, który sobie 
wyobrażasz, nie istnieje. Trony są dla próżnych 
i aroganckich ludzi. 
21 Ponieważ duch mój jest nieskończony i 
wszechmocny, nie mieszka w pewnym 
miejscu: On jest wszędzie, we wszystkich 
miejscach, w duchu i w materiale gdzie w 
takim razie powinien być ten tron, który mi 
przypiszesz? 
22 Przestańcie dawać mi materialną formę 
fizyczną na tronie takim jak tron ziemi, 
uwolnijcie mnie od ludzkiej formy, którą 
zawsze mi dajecie, przestańcie marzyć o 
niebie, którego wasz ludzki umysł nie może 
pojąć Kiedy uwolnicie się od tego wszystkiego, 
będzie tak, jakbyście zerwali łączące was 
łańcuchy, jakby przed waszymi oczyma 
zawaliła się wysoka ściana, jakby gęsta mgła 

oczyściła się i pozwoliła wam zobaczyć 
horyzont bez granic i nieskończony, 
promienny firmament, ale dostępny dla 
waszego ducha. 
23 Niektórzy mówią, że Bóg jest w niebie; inni 
mówią, że Bóg jest w niebie: Bóg mieszka na 
drugim świecie. Ale oni nie wiedzą, co mówią, 
ani nie rozumieją, w co wierzą. Naprawdę 
"mieszkam" w niebie, ale nie w tym 
konkretnym miejscu, które sobie wyobrażałeś: 
Mieszkam w niebie światła, mocy, miłości, 
mądrości, sprawiedliwości, błogości, 
doskonałości. (130, 30, 35 - 36) 
24 Moja wszechświatowa Obecność wypełnia 
wszystko, w żadnym miejscu ani siedlisku 
wszechświata nie ma pustki, wszystko jest 
przeniknięte przeze mnie (309, 3) 
25 Powiedziałem wam, że jestem tak blisko 
was, że znam nawet najskrytszą z waszych 
myśli, że jestem wszędzie, gdzie jesteście, 
ponieważ jestem wszechobecny. Jestem 
Światłem, które oświetla twój umysł poprzez 
inspiracje lub świetlne pomysły. 
26 Jestem w tobie, ponieważ jestem Duchem, 
który daje ci duszę, sumienie, który cię sądzi. 
Jestem w twoich zmysłach i w twoim ciele, 
ponieważ jestem w całym stworzeniu 
27 Czujcie Mnie coraz bardziej w sobie i we 
wszystkim, co was otacza, tak że gdy nadejdzie 
moment odejścia z tego świata, wejdziecie w 
pełni do Życia duchowego i nie będzie 
rozpraszania w waszym duchu poprzez 
wrażenia, że zmysły mogą odejść; i zbliżycie się 
do Mnie jeszcze jeden krok, Ja, który jestem 
źródłem nieskończonej czystości, z której 
będziecie pić wiecznie. (180, 50 -52) 
28 Czy wiecie, jakie jest pochodzenie tego 
światła, które jest zawarte w słowach 
wypowiedzianych przez usta głosiciela? Jego 
źródłem jest dobroć, boska miłość, 
uniwersalne światło, które pochodzi od Boga. 
Jest promieniem lub iskrą tego świetlistego 
Wszechświata, który daje ci życie; jest częścią 
nieskończonej mocy, która porusza wszystko i 
pod którą wszystko wibruje, porusza się i krąży 
nieprzerwanie. To jest to, co nazywacie 
Boskim blaskiem, to światło Boskiego Ducha, 
które oświeca i ożywia istoty duchowe. 
29 To promieniowanie ma wpływ na ducha, 
jak również na ciało, na światy, jak również na 
ludzi, rośliny i wszystkie istoty stworzenia. To 
jest duchowe dla ducha, to jest materialne dla 
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materii, to jest inteligencja dla umysłu, to jest 
miłość w sercu. To jest wiedza, to jest talent i 
to jest samokontemplacja, to jest instynkt, to 
jest intuicja i to jest ponad zmysłami 
wszystkich istot zgodnie z ich porządkiem, ich 
naturą, ich rodzajem i stopniem rozwoju. Ale 
jego źródłem jest jedno: Bóg, a jego istotą 
jedno: miłość. Co zatem nie może być 
niemożliwe, aby moje oświecenie umysłów 
tych istot wysłało wam przesłanie duchowego 
światła? 
30 Rośliny otrzymują promieniowanie życia, 
które mój Duch posyła do nich, aby mogły 
wydać owoc. Gwiazdy otrzymują moc, którą 
promieniuje na nich mój Duch, aby mogły 
kręcić się na swoich orbitach. Ziemia, która 
jest obecnym, żywym świadectwem, 
dostępnym dla wszystkich waszych zmysłów, 
nieustannie otrzymuje promieniowanie życia, 
które sprawia, że z jej łona wychodzi tak wiele 
cudów. Dlaczego więc miałoby być 
niemożliwe, aby człowiek, w którego istocie 
promieniuje jak klejnot obecność ducha, w 
którym jest założone jego podobieństwo do 
Mnie, otrzymał bezpośrednio od Ducha 
Mojego do swojego ducha boskie 
promieniowanie, które jest duchowym 
nasieniem, które ma przynieść owoc w nim? 
(329, 42 - 44) 
31 żadne z waszych westchnień nie pójdzie w 
niebie niesłyszane, każda modlitwa znajdzie 
we Mnie swoje echo, żaden z waszych ucisków 
czy kryzysów życiowych nie będzie ignorowany 
przez moją ojcowską miłość Wiem wszystko, 
słyszę, widzę i we wszystkim, co mam. 
32 Ponieważ mężczyźni myślą, że wycofałem 
się z nich z powodu ich grzechów, w końcu 
czują się daleko ode mnie. O ludzkiej 
ignorancji, która położyła tyle goryczy na ich 
ustach! wiedzą, że gdybym wycofał się z 
któregokolwiek z moich stworzeń, 
natychmiast przestałby istnieć Ale to się nie 
wydarzyło, ani nie stanie się, bo kiedy dałem 
wam Ducha, zapewniłem wam wszystkim życie 
wieczne. (108, 44 - 45) 
 
Ciosy losu  
33 Nie przeklinajcie prób, które trapią was i 
cały rodzaj ludzki; nie mówcie, że są one karą, 
gniewem lub pomstą od Boga, bo wtedy 
jesteście bluźniercami. Mówię wam, że to 

właśnie te plagi przybliżają ludzkość coraz 
bardziej do portu zbawienia. 
34 Nazwijmy je sprawiedliwością, czyli 
wyrzeczeniem, czyli nauką, a będzie to 
prawdziwe i słuszne. Gniew i zemsta to ludzkie 
pasje, które są nieodłącznie związane z tymi 
istotami, które są jeszcze dalekie od spokoju 
ducha, harmonii i doskonałości. Nie jest 
sprawiedliwe, abyś nadał wulgarną nazwę 
"kara" lub niegodną nazwę "zemsta" mojej 
miłości do ciebie, która rządzi wszystkimi 
moimi dziełami. 
35 Rozważcie, że swobodnie weszliście na 
ciernistą drogę lub w ciemne otchłanie, i że 
nie słuchaliście mojego kochającego 
powołania, ani nie słuchaliście głosu waszego 
sumienia, tak że stało się konieczne, aby ból 
przyszedł wam z pomocą, aby was obudzić, 
powstrzymać, abyście przyszli do waszych 
zmysłów i abyście powrócili na prawdziwą 
drogę. (181, 6 - 8) 
36 Nie karzę was, ale jestem sprawiedliwy, i 
jako takie sprawiam, że czują się wszyscy, 
którzy idą wbrew moim przykazaniom. 
Albowiem Wieczny objawił wam swoje prawo, 
którego nikt nie może zmienić. 
37 Zobacz, jak mężczyzna lamentuje w ciężkiej 
męce, gdy wpada w niezmiernie głęboką 
otchłań, gdy widzi żonę płaczącą z powodu 
utraty bliskich, dzieci pozbawione wsparcia, a 
domy pogrążone w nędzy i utrapieniu Jest 
przerażony swoim nieszczęściem, rozpacza; 
ale zamiast modlić się i pokutować za swoje 
grzechy, buntuje się przeciwko mnie i mówi: 
"jak to możliwe, że Bóg mnie tak karze?", 
podczas gdy Duch Boży w prawdzie przelewa 
łzy także z powodu bólu swoich dzieci, a jego 
łzy są krwią miłości, przebaczenia i życia. 
38 Zaprawdę, mówię do ciebie: Ze względu na 
rozwój, jaki osiągnęła ludzkość, poprawa jej 
sytuacji w tym czasie nie zależy tylko od 
mojego miłosierdzia. Ona jest ofiarą samej 
siebie, ale nie mojej kary. Bo moje prawo i 
moje światło świecą w każdym sumieniu. 
39 Moja sprawiedliwość sprowadza się do 
wykorzenienia każdego chwastu przez jego 
korzenie, a nawet siły natury ujawniają się 
jako wykonawcy tej sprawiedliwości. to 
wydaje się, że wszystko jest zjednoczone w 
wykorzenieniu człowieka, choć ma służyć jego 
oczyszczeniu. Ale niektórzy pójdą na manowce 
i powiedzą: "Jeśli musimy znosić tak wielki ból 
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- dlaczego w ogóle przychodzimy na ten 
świat?", nie biorąc pod uwagę, że ból i grzech 
nie pochodzą ode mnie. 
40 Człowiek jest odpowiedzialny za 
pozostawanie w niewiedzy o tym, co jest 
sprawiedliwe i co jest pokutą. Dlatego 
najpierw przychodzi jego bunt, a potem 
bluźnierstwo. Tylko ten, kto studiował moje 
nauczanie i przestrzegał mojego prawa, nie 
jest już w stanie oskarżyć swojego ojca. (242, 
19 - 21) 
Z innego, podobnego słowa Chrystusa, jest 
jasne, że to "kąkol" nie oznacza ludzi, ale ich 
złe i błędne popędy i skłonności. 
 
Sprawiedliwość Boża  
41 Jesteś jak krzewy, które czasami mają 
gałęzie tak suche i chore, że potrzebują 
bolesnego obrzezania, aby usunąć swoje chore 
części, tak aby można było zrobić dobrze 
ponownie. 
42 Gdy moja sprawiedliwość miłości usuwa z 
ludzkiego drzewa chore gałęzie, które niszczą 
jego serce, podnosi go do góry. 
43 Gdy kończyna człowieka ma być odcięta od 
jego ciała, wzdycha, drży i staje się tchórzem, 
chociaż wie, że robi się to, aby usunąć to, co 
chore, to, co martwe i zagrożone, to, co może 
jeszcze żyć 
44 Nawet róże, gdy są cięte, wylewają swój 
sok jak łzy bólu; ale potem przykrywają się 
najpiękniejszymi kwiatami. 
45 Moja miłość obrzezuje w nieskończenie 
wyższy sposób zło w sercu moich dzieci, 
poświęcając się niekiedy samemu sobie 
46 Kiedy ludzie mnie ukrzyżowali, przykryłem 
moich oprawców moją dobrocią i moim 
przebaczeniem i dałem im życie. Moimi 
słowami i w mojej ciszy napełniłem je 
światłem, broniąc ich i ratując. W ten sposób 
obrzezuję zło, odpędzam je z moją miłością i 
bronię i ratuję złoczyńcę. Te przebaczenia 
były, są nadal i będą wiecznymi źródłami 
zbawienia. (248, 5) 
47 Nie mogę wydać na ciebie żadnego osądu, 
który jest cięższy od ciężaru twoich 
przewinień. dlatego mówię wam, że nie macie 
się czego obawiać ode mnie, tylko od siebie. 
48 Tylko ja znam grawitację, wielkość i 
znaczenie waszych występków. Mężczyźni są 
pod ciągłym wrażeniem wyglądu 
zewnętrznego, ponieważ nie są w stanie 

przeniknąć do serca sąsiada. Ja natomiast 
zaglądam w serca i mogę wam powiedzieć, że 
przyszli do mnie ludzie, którzy oskarżyli się o 
poważne przewinienia i którzy byli pełni 
wyrzutów sumienia za to, że mnie obrazili, ale 
znalazłem ich czystych. Inni natomiast przyszli 
i powiedzieli mi, że nigdy nikomu nie zrobili 
krzywdy, ale wiedziałem, że kłamią. Bo choć 
ich ręce nie były poplamione krwią bliźniego, 
to krew ich ofiar, którym kazali odebrać życie, 
spływała na ich ducha. To oni rzucają 
kamieniem, ukrywając rękę. Za każdym razem, 
gdy wymawiałem w moim nauczaniu słowa 
"tchórzliwy", "fałszywy" lub "zdrajca", cała ich 
istota drżała i często odsuwali się od mojego 
nauczania, ponieważ czuli spojrzenie na siebie, 
które nimi kierowały. (159, 42 - 43) 
49 Gdyby największa miłość Ojca nie była 
obecna w Boskiej sprawiedliwości, gdyby Jego 
sprawiedliwość nie miała tego pochodzenia, ta 
ludzkość przestałaby istnieć, jej grzech i jej 
nieustanne wykroczenia wyczerpałyby Boską 
cierpliwość; ale tak się nie stało. Ludzkość żyje 
dalej, istoty duchowe wciąż się wcielają, a na 
każdym kroku, w każdym ludzkim dziele, 
objawia się moja sprawiedliwość, która jest 
miłością i nieskończonym miłosierdziem. (258, 
3) 
50 Zgłębić Moje Słowo, abyście nie dali się 
zwieść aktom mojej boskiej sprawiedliwości, 
gdy potężnie trapię tych, którzy dopuszczają 
się tylko lekkiego przewinienia i pozornie 
przebaczam tym, którzy popełnili ciężkie 
przestępstwo. 
51 Mistrz ci mówi: Jeśli potężnie trapię tego, 
kto wydaje się, że popełnił tylko lekkie 
wykroczenie, to dlatego, że znam słabość istot 
duchowych, a jeśli zbaczają one z drogi 
wypełniania prawa, to może to być pierwszy 
krok, który prowadzi je do ruiny. Ale kiedy 
patrzę na innych z powodu poważnego 
wykroczenia, dzieje się tak, ponieważ wiem, że 
wielkie wykroczenie dla ducha jest powodem 
równie wielkiej skruchy. 
52 Nie osądzać, nie potępiać, nawet nie 
pragnąć w myślach, że moja sprawiedliwość 
może spaść na tych, którzy powodują rozlew 
krwi między narodami. Pomyślcie tylko, że oni, 
podobnie jak wy, są również moimi dziećmi, 
moimi stworzeniami i będą musieli 
odpokutować za swoje wielkie zbrodnie 
wielkim pokutą. Zaprawdę, powiadam wam: 
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ci, na których wytykacie palcami, jak ci, którzy 
bezlitośnie zniszczyli pokój i pogrążyli was w 
chaosie, staną się w nadchodzących czasach 
wielkimi twórcami pokoju, wielkimi 
dobroczyńcami ludzkości. 
53 Krew milionów ofiar woła z ziemi o moją 
boską sprawiedliwość, ale poza ludzkimi 
sądami, to będzie moja, która dociera do 
każdego ducha, każdego serca. 
54 Wyrok mężczyzn nie przebacza, nie 
wykupuje, nie kocha. Mój kocha, przebacza, 
odkupuje, ożywia, podnosi i oświeca; i to 
właśnie ci, którzy zadali ludzkości tyle bólu, że 
odkupię i zbawię, pozwalając im przejść przez 
ich wielkie zadośćuczynienie, które będzie 
tyglem, gdzie zostaną oczyszczeni i w pełni 
przebudzeni do głosu swego sumienia, by 
ujrzeć najgłębsze zakamarki ich dzieł. Sprawię, 
że będą chodzić tak samo, jak składali ofiary, 
jak chodzą ich narody. Ale w końcu osiągną 
duchową czystość, aby móc wrócić na ziemię, 
odbudować to, co zostało zniszczone, 
przywrócić to, co zostało podważone. (309, 16 
-18) 
55 Jesteś wiedzieć, że to nie tylko wtedy, gdy 
śmierć przychodzi do Ciebie, że Ojciec wasz 
osądza, ale że ten wyrok zaczyna się, jak tylko 
stać się świadomym swoich dzieł i czuć 
wezwanie sumienia. 
56 Mój osąd jest zawsze na ciebie. Na każdym 
kroku, czy to w życiu ludzkim, czy w twoim 
życiu duchowym, podlegasz mojemu osądowi, 
ale tu, na świecie, w skorupie ciała, duch staje 
się niewrażliwy i głuchy na wezwania 
sumienia. 
57 Sądzę, że pomoże ci otworzyć oczy na 
światło, uwolnić cię od grzechu i uwolnić cię 
od bólu. 
58 W moim sądzie nigdy nie biorę pod uwagę 
obelg, które mogłeś mi zrobić, bo nigdy w 
moim sądzie nie pojawi się uraza, zemsta, 
nawet kara. 
59 Kiedy ból wchodzi do waszego serca i 
uderza w was w najbardziej wrażliwym 
miejscu, to jest po to, aby wskazać wam każdy 
wasz błąd, abyście zrozumieli moje nauczanie i 
aby dać wam nową i mądrą naukę. Na dnie 
każdej z tych prób, moja miłość jest zawsze 
obecna.  
60 Przy niektórych okazjach pozwoliłem wam 
zrozumieć przyczynę procesu, przy innych nie 
możecie znaleźć sensu tego ostrzeżenia o 

mojej sprawiedliwości, ponieważ istnieją 
głębokie tajemnice w dziele Ojca i w życiu 
waszego ducha, których ludzki umysł nie może 
rozwikłać. (23, 13 - 17) 
61 Daleko to czas, kiedy powiedziano ci: "Z 
łokciem, według którego mierzysz, będziesz 
mierzony. Jak często prawo to jest 
wykorzystywane do zemsty tutaj na ziemi i do 
odkładania na bok każdego uczucia miłości! 
62 Teraz mówię wam, że chwyciłem tę celę 
sprawiedliwości i zmierzę was z nią według 
tego, jak mierzyliście, choć muszę dodać w 
drodze wyjaśnienia, że w każdym z moich 
sądów będzie obecny Ojciec, który was bardzo 
kocha i Odkupiciel, który przyszedł po wasze 
zbawienie. 
63 To jest człowiek, który czyni swój osąd z 
jego dzieł, straszne sądy czasami, i to jest twój 
Pan, który daje ci pomoc, tak, że może znaleźć 
sposób, w jaki można ponieść pokutę. 
64 Zaprawdę, powiadam wam, jeśli chcecie 
uniknąć zbyt bolesnego zadośćuczynienia, 
nawróćcie się w czasie i nadajcie swojemu 
życiu nowy kierunek poprzez szczerą odnowę z 
uczynkami miłości i miłosierdzia dla waszych 
braci. 
65 Zrozumieć, że jestem bramą zbawienia - 
bramą, która nigdy nie będzie zamknięta dla 
wszystkich, którzy szukają mnie z prawdziwą 
wiarą (23, 19 - 23) 
66 Teraz widzicie, że boska sprawiedliwość 
jest zrobiona z miłości, a nie z kary, jak wasza 
jest. co by się z wami stało, gdybym 
zastosował wasze własne prawa, by was 
osądzać - przede mną, przed którymi nie 
stosuje się ani pozorów, ani fałszywych 
argumentów? 
67 Gdybym oceniał cię według twojej 
niegodziwości i stosował twoje strasznie 
twarde prawa - co by się z tobą stało? to 
słusznie prosisz mnie o miłosierdzie. 
68 Ale nie musisz się bać, bo moja miłość 
nigdy nie zanika, ani nie zmienia się, ani nie 
przemija. Ty natomiast na pewno odchodzisz, 
umierasz i rodzisz się na nowo, idziesz, a 
potem przychodzisz ponownie, i tak idziesz 
swoją pielgrzymkę, aż nadejdzie dzień, kiedy 
rozpoznasz swojego ojca i poddasz się jego 
boskiemu prawu. (17, 53) 
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Rozdział 22 - Miłość, troska i łaska 
Boża  
 
Miłość Ojca Niebieskiego  
1 Nie dziwcie się, że moja miłość podąża za 
wami wszędzie mimo waszych grzechów. 
Wszyscy jesteście moimi dziećmi. W tym 
świecie miałeś obraz boskiej miłości w miłości 
swoich rodziców. Możesz odwrócić się do nich 
plecami, nie możesz uznać ich autorytetu, nie 
możesz słuchać ich rozkazów i rad; możesz 
zranić ich serca swoimi złymi czynami, możesz 
sprawić, że ich oczy wyschną z takiego płaczu, 
ich świątynie pokażą białe włosy, a ich twarze 
będą naznaczone śladami cierpienia; ale oni 
nigdy nie przestaną cię kochać i będą mieli dla 
ciebie tylko błogosławieństwo i przebaczenie. 
2 Ale jeśli ci rodzice, których mieliście na 
ziemi, a którzy nie są doskonali, dali wam tak 
wielkie dowody czystej i wzniosłej miłości - 
dlaczego się dziwicie, że Ten, który stworzył te 
serca i dał im to zadanie bycia rodzicami, 
kocha was z doskonałą miłością? - Miłość jest 
najwyższą prawdą. W imię prawdy stałem się 
człowiekiem, a w imię prawdy umarłem jako 
człowiek. (52, 27) 
3 Moja miłość nie ma cię zadziwiać, ale też nie 
wątp w to, gdy widzisz, że często opróżniasz 
bardzo gorzki kielich na świecie. 
4 Człowiek może tonąć nisko, być wypełniony 
ciemnością lub zawahać się przed powrotem 
do mnie Ale przez cały czas przyjdzie czas, 
kiedy będą mogli czuć mnie we własnej 
istocie, nie będą już czuć mnie daleko i nie 
będą uważać mnie za obcego lub zaprzeczać 
mojemu istnieniu, mojej miłości i mojej 
sprawiedliwości. (52, 30) 
5 Nie chcę widzieć cię jako oskarżonego 
przede mną, chcę widzieć cię zawsze jako 
moje dzieci, dla których moja ojcowska miłość 
jest zawsze gotowa do pomocy Stworzyłem 
was na chwałę mojego ducha i abyście byli 
szczęśliwi we Mnie. (127, 41) 
6 Nauczyć się kochać Mnie; rozpoznać, jak 
Moja Miłość podąża za Tobą wszędzie, 
pomimo Twoich przestępstw i grzechów, bez 
możliwości uniknięcia lub uniknięcia jej 
wpływu Zdajcie sobie sprawę: im 
poważniejsze są wasze wykroczenia, tym 
większe jest moje miłosierdzie dla was. 
7 Niegodziwość mężczyzn chce odpędzić moją 
miłość, ale nie ma nic przeciwko niej, 

ponieważ miłość jest uniwersalną siłą, boską 
mocą, która tworzy wszystko i porusza 
wszystko. 
8 Dowodem na to wszystko, co wam mówię, 
jest ten, który wam dałem, gdy się wśród was 
ujawniłem w tym czasie, gdy ludzkość 
zbłądziła w otchłani swojego grzechu. Moja 
Miłość nie może czuć obrzydzenia do 
ludzkiego grzechu, ale może czuć współczucie 
9 Rozpoznaj mnie, przyjdź do mnie, aby zmyć 
swoje plamy w krystalicznie czystej fontannie 
mojego miłosierdzia pytaj, pytaj, a będzie ci to 
dane (297, 59 - 62) 
10 Na chwile ludzie myślą, że są tak niegodni 
mnie, że nie rozumieją, że mogę ich tak bardzo 
kochać A gdy już zrezygnują z życia z dala od 
ojca, budują życie według własnych idei, 
tworzą swoje prawa i zakładają wspólnoty 
religijne. Dlatego ich zdziwienie jest wielkie, 
gdy widzą, że nadchodzę. Wtedy pytają: "Czy 
nasz Ojciec naprawdę tak bardzo nas kocha, że 
tak bardzo szuka sposobu, aby się z nami 
porozumieć? 
11 Mężczyzn, mogę wam tylko powiedzieć, że 
nie pozwolę zginąć temu, co moje, a wy 
jesteście moi. Kochałem cię jeszcze zanim 
byłeś i będę kochał cię na zawsze. (112, 14 - 
15) 
 
Opieka i pomoc Boga  
12 Uczniów, dałem wam wszystkie instrukcje, 
których Duch potrzebuje w swoim rozwoju. 
13 Błogosławieni, którzy znają prawdę, 
albowiem oni szybko znajdą "drogę". Inni 
zawsze odrzucają boskie nauki, ponieważ ich 
dzieła wydają się lepsze od moich. 
14 Kocham was wszystkich. Jestem pasterzem, 
który wzywa swoje owce, który je łączy, liczy 
je i chce mieć ich więcej każdego dnia - który 
je karmi i pieści, troszczy się o nie i cieszy się, 
gdy widzi, że jest ich wiele, choć czasami 
płacze, gdy widzi, że nie wszyscy są posłuszni. 
15 To są wasze serca: wielu z was przychodzi 
do Mnie, ale niewielu jest tych, którzy 
naprawdę idą za Mną. (266,23 - 26) 
16 Weź na siebie swój krzyż i idź za mną w 
pokorze. Ufajcie, że gdy będziecie komuś 
pocieszać, wnosić pokój do serca lub światło 
do ducha, ja zajmę się wszystkim, co związane 
jest z waszym życiem materialnym i niczego 
nie zaniedbam. 
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17 Wierzcie, że kiedy mówię do waszego 
ducha, zaglądam również do waszego serca, 
aby odkryć w nim jego troski, potrzeby i 
pragnienia (89, 6 - 7) 
18 Nie ma żadnej rasy czy plemiona, bez 
względu na to, jak nieuprawiane mogą się 
wam wydawać - nawet ci, których nie znacie, 
bo żyją w niedostępnych lasach - którzy nie 
otrzymaliby przejawów mojej miłości. W chwili 
zagrożenia usłyszeli niebiańskie głosy, które 
chroniły, strzegły i doradzały im. 
19 Nigdy nie żyłeś zdezerterowany. Od 
początku, kiedy ożyłeś, byłeś pod tarczą mojej 
miłości. 
20 Wy, ludzcy rodzice, którzy czule kochacie 
swoje dzieci, czy bylibyście w stanie porzucić 
je na rzecz ich losu, kiedy ledwo urodziły się w 
tym życiu, kiedy najbardziej potrzebują waszej 
opieki, waszego oddania, waszej miłości? 
21 Widziałem, jak troszczysz się o swoje dzieci, 
nawet gdy osiągnęły pełnoletniość; nawet 
tych, którzy poszli źle, którzy cię skrzywdzili, 
troszczysz się z największą miłością. 
22 Ale jeśli w ten sposób odpowiecie na 
potrzeby waszych dzieci - jaka będzie miłość 
waszego Ojca Niebieskiego, który was 
umiłował jeszcze przed waszym istnieniem? 
23 Zawsze przychodziłem wam z pomocą i w 
tym czasie, gdy przychodzę do was z większym 
rozwojem duchowym, nauczyłem was, jak 
walczyć, by zniszczyć złe siły i jak podnosić 
wibracje dobra. (345, 39 - 42) 
24 Ty teraz wchodzić w nowy etap twój życie; 
the sposób przygotowywać. Weź swój krzyż i 
idź za mną. Nie mówię wam, że nie ma 
żadnych prób na tej drodze; ale za każdym 
razem, gdy przekroczycie trudną drogę lub 
opróżnicie kielich cierpienia, usłyszycie głos 
zachęcający was i pouczający, Moja Miłość 
będzie z wami, pomagając wam i podnosząc 
was na duchu, i poczujecie delikatną 
pieszczotę mojego balsamu. (280, 34) 
25 Kiedy widzę, że pozwalacie się pokonać 
bólowi i że zamiast wyciągać z niego lekcje, 
które zawiera każda próba, zadowalacie się 
płaczem, przeklinaniem lub po prostu 
czekaniem na śmierć jako koniec waszych 
cierpień, wtedy zwracam się do was z miłością 
do waszego serca, aby dać mu pociechę i 
nadzieję oraz wzmocnić je, aby przezwyciężyło 
siebie, swoją słabość i brak wiary, aby mogło 
zwyciężyć nad próbami. bo w tym triumfie leży 

pokój, światło i duchowe szczęście, które jest 
prawdziwym szczęściem. (181, 10) 
26 Biorąc pod uwagę, że jestem w nawet 
najmniejszych istotach natury - jak mógłbym 
odmówić wam i oddzielić się od was tylko 
dlatego, że macie na sobie niedoskonałości, 
kiedy najbardziej mnie potrzebujecie? 
27 Jestem życiem i jestem we wszystkim, 
dlatego nic nie może umrzeć. Zastanówcie się 
uważnie, żeby nie związać się ekspresją. daj 
spokój swoim zmysłom i odkryj mnie w sercu 
tego słowa (158, 43 - 44) 
28 Iść w twój wewnętrzny część, i ty 
znajdować tam the sanktuarium, the arka the 
przymierze. Odkryjesz źródło, fontannę łask i 
błogosławieństw. 
29 Nie ma bezradnego ducha, nikt nie jest 
wydziedziczony. W obliczu Bożego 
Miłosierdzia nie ma ani jednego w całym 
wszechświecie, który mógłby się nazywać 
ubogim, wygnanym przez Ojca; ani jednego, 
który mógłby się nazywać wygnanym z ziem 
Pańskich. 
30 Każdy, kto czuje się wydziedziczony, robi 
to, ponieważ nie odkrył dary łaski w sobie, lub 
dlatego, że zbłądził w grzechu, lub dlatego, że 
jest oślepiony, lub dlatego, że czuje się 
niegodny. 
31 Zawsze będziecie odkrywać w sobie te dary 
łaski; wtedy doświadczycie, że nigdy nie 
zabraknie w was mojej obecności, że "chleb", 
"balsam leczniczy", "broń", "klucze" i 
wszystko, czego potrzebujecie, zawsze będzie 
obecne w was samych, ponieważ jesteście 
dziedzicami mojego królestwa i chwały. (345, 
87) 
32 Między Ojcem a dziećmi istnieje więź, która 
nigdy nie może być zerwana, a więź ta jest 
przyczyną dialogu między Duchem Bożym a 
dialogiem was wszystkich. (262, 35) 
33 Ludzkość potrzebuje mojej miłości, mojego 
słowa, które musi dotrzeć do dna ich serc. 
Mistrz niestrudzenie walczy o to, aby wasze 
duchy codziennie stawały się coraz bardziej 
oświecone, aby uwolnione od ignorancji, 
mogły wznieść się w wyższe rejony. 
34 Bramy mojego królestwa są otwarte, a 
"Słowo" Ojca przychodzi do was z 
nieskończoną miłością, aby ponownie wskazać 
wam drogę. 
35 Ponownie przyszedłem do ludzkości, ale oni 
mnie nie czuli, ponieważ pojawiłem się 
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duchowo, a ich materializm jest wielki. Skoro 
twój duch zrodził się z mojego Boskiego Ducha 
- dlaczego więc ludzie mnie nie czuli? 
Ponieważ związali swojego ducha z 
materializmem, z niższymi pasjami. 
36 Ale tutaj jest Baranek Boży, który 
przychodzi do was jako światło, aby dać wam 
światło i przynieść prawdę. (340, 13 - 15) 
 
Pokora Najwyższego 
37 Zrozumcie, że moje słowo nie wypełnia 
waszych umysłów próżną filozofią, jest ono 
istotą życia. Nie jestem bogatym człowiekiem 
oferującym ci światowe bogactwo. Jestem 
jedynym Bogiem, który obiecuje ci królestwo 
prawdziwego życia. Jestem pokornym Bogiem, 
który zbliża się do swoich dzieci bez przepychu 
i okoliczności, aby podnieść je na drodze 
pokuty z Jego pieszczotą i Jego cudownym 
Słowem. (85, 55) 
38 Bądźcie moimi sługami, a nigdy nie 
będziecie przeze mnie poniżeni 
39 Oto nie przyszedłem jako król, ani nie 
nosiłem berła, ani koron. Jestem wśród was 
jako przykład pokory, a nawet więcej: jako 
wasz sługa. 
40 Proście Mnie, a Ja wam dam; rozkażcie 
Mnie, a będę wam posłuszny, aby dać wam 
kolejny dowód mojej miłości i pokory. Proszę 
cię tylko, abyś mnie rozpoznał i wykonywał 
moją wolę; a jeśli napotkasz przeszkody w 
wypełnianiu swoich obowiązków, módl się i 
pokonaj je w imię moje, a twoje zasługi będą 
większe. (111, 46) 
41 Ojciec mówi do was - ten, kto nie ma komu 
się kłaniać w modlitwie. ale zaprawdę, 
powiadam wam, gdyby był nade mną ktoś 
większy, pokłoniłbym się mu, bo w Duchu 
Moim mieszka pokora. 
42 Zastanówcie się, jak wy, choć jesteście 
moimi małymi dziećmi, sprawcie, abym zszedł 
do was, aby mówić, słuchać was i pocieszać 
was, zamiast walczyć o wstąpienie do Mnie. 
(125, 19) 
43 Doświadczajcie w swoich sercach rozkoszy 
uczucia miłości waszego Ojca, który nigdy nie 
uniżył was swoją wielkością, ale objawił ją w 
swojej doskonałej pokorze, abyście byli wielcy 
i doprowadzili was do prawdziwego życia w 
Jego Królestwie, które nie ma ani początku ani 
końca (101, 63) 
 

Współczucie i miłosierne cierpienie Boga  
44 Jeśli myślisz, że Jezus, bo był Synem Bożym, 
nie czuł bólu, to jesteś w błędzie. Jeśli 
wierzysz, że jestem wolny od bólu, ponieważ 
przychodzę dziś w Duchu, to również jesteś w 
błędzie. Jeśli myślicie, że - bo wiem, że wszyscy 
będziecie przecież ze mną - ja dzisiaj nie 
cierpię, to wy też nie macie racji. Zaprawdę, 
mówię wam, nie ma innej istoty bardziej 
wrażliwej niż Duch Boży. 
45 Pozwól, że cię zapytam: Kto dał czucie 
wszystkim istotom? co możesz zrobić dobrego, 
co nie przynosi mi radości? i co możesz zrobić 
złego, co nie jest jak rana w mojej 
wrażliwości? Widzisz, właśnie dlatego mówię 
ci, że ludzkość ukrzyżowała mnie na nowo. 
kiedy zostanę zdjęty z mojego krzyża i 
uwolniony z korony cierniowej? (69,34) 
46 Jeśli niektórzy pojawiają się jako moi 
wrogowie, nie widzę ich jako takich, ale tylko 
jako potrzebujących. tym, którzy myślą, że są 
uczonymi i zaprzeczają mojemu istnieniu, 
patrzę na nich ze współczuciem Ci, którzy 
próbują mnie zniszczyć w sercach ludzi, 
uważam za ignorantów, ponieważ wierzą, że 
mają moc i broń, aby zniszczyć Tego, który jest 
Autorem Życia. (73, 33) 
47 Okazuję się wam jako kochający Ojciec, 
jako pokorny Mistrz, nigdy nie obojętny na 
wasze cierpienia i zawsze pobłażliwy i 
miłosierny wobec waszych niedoskonałości, 
bo zawsze będziecie dziećmi w moich oczach. 
48 Muszę was osądzać, gdy widzę, jak dzieci, 
stworzone z taką miłością i przeznaczone do 
Życia Wiecznego, uparcie szukają śmierci na 
ziemi, nie troszcząc się o życie duchowe, ani 
nie pragnąc poznać doskonałości, jaką ma dla 
nich ta egzystencja. (125, 59 - 60) 
49 Ponieważ jestem waszym Ojcem, muszę 
koniecznie współczuć temu, co czują dzieci. 
Tylko w ten sposób zrozumiecie, że podczas 
gdy każdy z was cierpi i czuje swój własny ból, 
Duch Boży cierpi z powodu bólu wszystkich 
jego dzieci. 
50 Jako dowód tej prawdy przyszedłem na 
świat, aby stać się człowiekiem i nosić krzyż 
przedstawiający cały ból i grzech świata. ale 
czy gdybym jako człowiek niósł ciężar twoich 
niedoskonałości na moich ramionach i czuł 
cały twój ból - czy mógłbym wtedy pokazać się 
jako Bóg nieczuły w obliczu utrapienia moich 
dzieci? (219, 11 - 12) 
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Przebaczenie; łaska i miłosierdzie Boże  
51 Jestem jedynym, który zna przeznaczenie 
wszystkich, jedynym, który zna drogę, którą 
przebyłeś i drogę, którą jeszcze masz przed 
sobą. To ja rozumiem wasze cierpienia i wasze 
radości. Wiem, jak bardzo wędrowałeś, by 
znaleźć prawdę i sprawiedliwość. To 
miłosierdzie moje otrzymuje bojaźliwe 
wezwanie od tego, który wewnętrznie prosi 
mnie o przebaczenie za swoje grzechy. 
52 I jako Ojciec wypełniam każdą błagalną 
prośbę, zbieraj swoje łzy, uzdrawiaj swoje 
słabości, spraw, abyś poczuł się przebaczony i 
pozbył się swoich plam wstydu, abyś mógł 
odnowić swoje życie. 
53 Jestem również jedynym, który może 
wybaczyć ci zniewagi, które są zrobione dla 
mnie przez ciebie, który jest moimi dziećmi. 
(245, 39 - 41) 
54 W tym czasie moje słowo oświeca cię na 
nowo. Wyleję moją łaskę w obfitości, abyście 
byli czyści i wyposażeni. ale jeśli znowu 
popadniecie w grzech, ludzie, uznajcie, że to 
nie ja odsuwam was od mojego łona, ale że to 
wy odsuwacie się ode mnie, choć nie jest to 
moją wolą Ale moje przebaczenie i moja 
miłość są jak otwarte bramy, aby przyjąć 
każdego, kto chce do mnie wrócić skruchę. 
(283, 69) 
55 W miłości, z którą ci przebaczam i 
naprawiam cię, daję się poznać kiedy żyliście 
według własnej woli, nieustannie raniąc Ojca, 
nie przeciąłem nici tej grzesznej egzystencji; 
nie odmówiłem wam powietrza ani chleba; nie 
zostawiłem was w bólu ani nie zignorowałem 
waszego lamentu. A natura nadal otaczała cię 
swoją płodnością, swoim światłem i 
błogosławieństwem. W ten sposób daję się 
poznać ludziom i ujawniam im siebie. Nikt nie 
może cię kochać na ziemi z tą miłością i nikt 
nie może ci wybaczyć tak jak ja. 
56 Twój duch jest nasieniem, które pielęgnuję 
i doskonalę od wieczności, aż do chwili, gdy 
rodzi najpiękniejsze kwiaty i najdoskonalsze 
owoce jak mogłem pozwolić ci umrzeć lub 
zostawić cię na pastwę losu? Jak mógłbym 
porzucić cię na twojej drodze, skoro jestem 
jedynym, który zna przeznaczenie wszystkich 
istot? (242, 31 - 33) 
57 Wy, którzy idziecie na manowce, jestem 
gotów was przyjąć i dać wam moją moc i moje 

światło, gdy mnie wzywacie. Nie ma 
znaczenia, czy nosisz na swojej duszy i duszy 
znak wielkich grzeszników. Sprawię, że 
będziecie błogosławić tych, którzy was obrazili 
i błogosławić Boga, ponieważ On uznał ten cud 
za możliwy w was. Wtedy zaczniesz czuć 
miłość Chrystusa w swoim sercu. 
58 Niektórzy będą myśleć po usłyszeniu tych 
słów, Jak to jest możliwe, że wielcy grzesznicy 
mogą otrzymać tę łaskę w taki sam sposób, jak 
sprawiedliwi, którzy mają ją za swoje zasługi? 
59 O ludzie, ludzie, których nie widzicie dalej 
niż wasze oczy! Zawsze dawałem ci moje 
korzyści z łaski, jeszcze zanim na nie 
zasłużyłeś. 
60 Odpowiadam zarówno na czystą myśl, jak i 
na smutny lament tego, który zbliża się do 
mnie zbezczeszczony, gdy tylko iskra pokory 
lub wiedzy, jakkolwiek mała, umyka mu z 
powodu jego braku miłości do bliźnich. 
61 Jestem obrońcą słabych, którzy w swojej 
wielkiej niekompetencji i ignorancji wylewają 
łzy Jestem boską Nadzieją, która wzywa i 
pociesza tych, którzy płaczą; jestem miłym 
Jezusem, który delikatnie pieści tych, którzy 
jęczą w bólu i pokutnie. 
62 Jestem waszym Zbawicielem, waszym 
Odkupicielem; jestem prawdą zrozumiałą dla 
człowieka. (248, 18 - 21) 
 

Rozdział 23 - Inspiracje i Objawienia 
Boże  
 
Boskie inspiracje 
1 Uczniowie: Kiedy przychodzi do was moje 
słowo, a wy go nie rozumiecie, macie co do 
niego wątpliwości. Ale ja ci mówię: jeśli dręczy 
cię niepewność, wycofaj się w samotność pól i 
tam, pośród natury, gdzie masz tylko otwarte 
pola, góry i firmament jako świadkowie, 
jeszcze raz zakwestionuj swojego Mistrza. 
Zanurzcie się w jego słowie, a szybko dotrze 
do was jego kochająca odpowiedź. Wtedy 
poczujesz się uniesiony, natchniony, 
wypełniony nieznaną błogością duchową. 
2 W ten sposób nie będziecie już ludźmi małej 
wiary, ponieważ wiecie, że każde słowo Boże 
zawiera prawdę, ale aby było dostępne, 
musicie wejść do niego z oddaniem i 
szczerością, ponieważ jest to miejsce święte. 
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3 Kiedykolwiek jesteś przygotowany i chcesz 
coś wiedzieć, twoje pragnienie światła 
przyciągnie boskie światło. Ileż to razy wam 
mówiłem: idźcie do górskiej samotności i 
powiedzcie mi tam swoje troski, swoje 
cierpienia i potrzeby! 
4 Jezus udzielił ci tych lekcji w "Drugim Wieku" 
na swoim przykładzie. Przypomnij sobie mój 
przykład, kiedy wycofałem się na pustynię, aby 
się modlić, zanim rozpocznę moją posługę 
głoszenia kazań. Pamiętaj, że w ostatnich 
dniach mojego przebywania wśród ludzi, 
jeszcze zanim poszedłem do synagogi na 
modlitwę, poszedłem do samotności Góry 
Oliwnej, aby porozmawiać z Ojcem. 
5 Natura jest świątynią Stwórcy, gdzie 
wszystko jest podniesione do Niego, aby 
oddać Mu cześć. Tam możecie otrzymać 
bezpośrednio i bez zakłóceń promieniowanie 
waszego Ojca. Tam, z dala od ludzkiego 
egoizmu i materializmu, poczujecie jak mądre 
inspiracje wkraczają do waszego serca, by 
czynić dobro na waszych drogach. (169, 28 - 
31) 
6 Musicie się obudzić, uczniowie, bo ja nie 
tylko będę mówił do was przez ten ustnik, ale 
również ujawnię się waszemu duchowi w 
chwilach snu waszego ciała. Nauczę was, 
abyście poddali się spaniu przygotowanemu i 
oderwali waszego ducha od ziemi, aby mógł 
on wznieść się w rejony Światła, gdzie otrzyma 
proroctwo, dzięki któremu oświeci swoją 
drogę, a następnie przekaże swoje przesłanie 
do umysłu; będę z wami przez cały czas i będę 
z wami przez wszystkie dni waszego życia. 
(100, 30) 
7 Nigdy nie byłem daleko od was, jak czasami 
uważaliście, ani nigdy nie byłem obojętny na 
wasze cierpienia, ani nie byłem głuchy na 
wasze wezwania. to jest to, co się stało: nie 
starałeś się udoskonalić swoich wyższych 
zmysłów i oczekiwałeś, że będziesz mnie 
postrzegał zmysłami ciała Ale mówię ci, że 
czas, kiedy dałem to mężczyznom, był już 
bardzo odległy. 
8 Jeśli włożylibyście trochę wysiłku w rozwój 
niektórych waszych duchowych zdolności, 
takich jak wewnętrzne podnoszenie się 
poprzez duchową kontemplację, modlitwę, 
przedstawienie, proroczy sen lub duchowe 
oblicze - zapewniam was, że przez każdą z nich 
połączylibyście się ze Mną i w ten sposób 

otrzymalibyście odpowiedzi na swoje pytania i 
Boskie natchnienie w swoich myślach. 
9 Jestem zawsze gotowy do rozmowy z wami, 
zawsze czekając na wasze wzniesienie i 
duchową gotowość do służby i do dawania 
wam szczęścia, abyście poznali mnie w 
waszym duchu. W tym celu konieczne jest 
tylko przygotowanie się z największą 
szczerością do uzyskania tej łaski. (324, 52 - 
54) 
10 Zapytaj swoich uczonych, a jeśli są uczciwi, 
powiedzą ci, że prosili Boga o natchnienie. 
Dałbym im więcej inspiracji, gdyby prosili mnie 
o to z większą miłością do swoich bliźnich i z 
mniejszą próżnością dla siebie. 
11 Zaprawdę, mówię ci: wszystko, co 
zgromadziłeś w prawdziwej wiedzy, pochodzi 
ode mnie. Wszystko, co ludzie mają w 
czystości i wysokości, wykorzystam w tym 
czasie dla waszego dobra, bo to jest to, co 
wam dałem. (17, 59 - 60) 
12 Teraz jest czas, gdy Duch mój stale mówi 
do sumienia, ducha, umysłu i serca ludzi. Mój 
głos dociera do ludzi poprzez myśli i próby, 
dzięki którym wielu z nich budzi się do prawdy 
z własnej woli, ponieważ ci, którzy ich 
prowadzą lub pouczają, śpią i chcą, aby świat 
nigdy się nie obudził. (306, 63) 
13 W "trzecim wieku" uświadomiłem sobie z 
jasnością moich przejawów, co było 
niemożliwe dla mężczyzn: Aby komunikować 
się poprzez ludzki intelekt. 
14 Zrozumcie mnie, uczniowie, bo w duchowej 
rozmowie, która was czeka, będziecie czuć 
moją obecność na zawsze. Kiedy będziesz 
wiedział, jak się przygotować, nie będziesz już 
do mnie mówił: "Panie, dlaczego nie 
przychodzisz? Dlaczego nie widzisz mojego 
bólu?" Nie będziesz już tak do mnie mówił. 
Zaprawdę, uczniowie, powiadam wam, kto 
mówi do mnie w ten sposób, da namacalny 
dowód swojej ignorancji i nieprzygotowania. 
15 Nie chcę widzieć uczniów moich 
oddzielonych od Mnie, chcę, abyś mi 
powiedział w swoim duchu: "Mistrzu, jesteś 
pośród nas, czuje cię duch nasz, twoja 
mądrość jest źródłem mojego natchnienia"; 
chcę, abyś mi powiedział w swoim duchu: 
"Mistrzu, jesteś pośród nas, czuje cię duch 
nasz, twoja mądrość jest źródłem mojego 
natchnienia"; chcę, abyś mi powiedział: "jesteś 
pośród nas, czuje cię duch nasz". to jest 
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prawdziwe wyznanie, które chcę usłyszeć od 
ciebie. (316, 54) 
 
Dostosowanie Boskich Objawień do 
rozumienia ludzkich istnień  
16 Aby objawić to, co Boskie, wasze języki są 
zbyt ograniczone; dlatego też musiałem mówić 
do was w każdej chwili w przypowieściach, w 
analogiach; lecz teraz widzicie, że nawet gdy 
mówiłem do was w ten sposób, niewiele mnie 
rozumieliście, ponieważ brakowało wam 
niezbędnej woli, aby zgłębiać Moje 
objawienia. (14, 50) 
17 W każdym wieku czekałeś na mnie, a 
jednak - gdy byłem z tobą, nie rozpoznałeś 
mnie z powodu twojego braku uzbrojenia i 
duchowości Mówię ci: Jakąkolwiek formę 
przybierze moja obecność, zawsze będzie ona 
zawierać prawdę i boską istotę życia. 
18 Mówiłem ci, że używałem różnych form, 
aby dać się poznać światu Ale to nie były 
maski, aby ukryć mojego ducha przed tobą, ale 
służyły do humanizacji mnie, aby mnie 
ograniczyć i uczynić mnie słyszalnym i 
namacalnym dla mężczyzn. 
19 Teraz mówię wam, że zanim dokonacie 
sądu, powinniście najpierw usłyszeć ten głos, 
aż nadejdzie moment waszego przekonania 
lub oświecenia, kiedy stanie się on światłem w 
duchu. (97, 11 - 12) 
20 Tak długo, jak ludzie pozostają w swojej 
ślepocie i ignorancji, będą powodem, dla 
którego Bóg, który jest przede wszystkim 
Ojcem, musi humanizować, ograniczać i 
umniejszać się w stosunku do swoich dzieci, 
aby być zrozumianym. kiedy pozwolisz mi 
pokazać się przed tobą z chwałą, w której 
masz mnie zobaczyć? 
21 Musicie być wielcy, abyście mogli 
wyobrazić sobie moją wielkość, a dla jej dobra 
przychodzę raz po raz, aby dać wam duchową 
wielkość, abyście mogli doświadczyć 
nieskończonej błogości poznania Ojca 
waszego, poczuć jego miłość, słysząc Boski 
koncert, który rozbrzmiewa nad wami (99, 26 - 
27) 
22 Zewnętrzna część tego objawienia Ojca na 
Synaju była kamieniem, który służył jako 
środek do odciskania w nim Boskiego Prawa. 
Zewnętrzne pojawienie się w objawieniu się 
Boga ludziom przez Jezusa było skorupą ciała, 
ludzką formą Chrystusa. 

24 W teraźniejszości zewnętrzna część mojego 
objawienia była nosicielem głosu, więc ta 
forma objawienia, jak ta z przeszłości, musi się 
skończyć. 
25 Zrozumcie, że jesteście dziećmi ludu 
duchowego, które nie mają być karmione 
przez formy, ale przez istotę. Jeśli dobrze 
zrozumiecie moje słowo, nigdy więcej nie 
popadniecie w bałwochwalstwo, ani nie 
będziecie trzymać się zewnętrznych rytuałów, 
obrzędów, przejściowości, bo zawsze 
będziecie pragnąć tego, co istotne, wiecznego. 
(224, 69 – 71) 
 
Różne rodzaje Objawień Bożych  
26 Ludzkość chciałaby nawiedzić nowego 
Mesjasza, który wybawi ją z otchłani, a 
przynajmniej chciałaby usłyszeć głos Boga jak 
głos ludzki rozbrzmiewający w powietrzu. ale 
mówię wam, wystarczyłoby trochę 
obserwować lub zebrać waszego ducha w 
medytacji, aby nadać mu wrażliwość i 
usłyszelibyście, jak wszystko do was 
przemawia. Jeśli wydaje się wam niemożliwe, 
że kamienie mówią, mówię wam, że nie tylko 
kamienie, ale wszystko, co was otacza, mówi 
wam o waszym Stwórcy, abyście mogli 
obudzić się z waszych marzeń o wielkości, 
dumie i materializmie. (61, 49) 
27 Oświeceni starego zawsze widzieli świecące 
światło, zawsze słyszeli moje słowo. Prorocy, 
natchnieni, prekursorzy, założyciele nauk o 
wysokiej duchowości dali świadectwo, że 
słyszeli głosy, które zdawały się pochodzić z 
chmur, z gór, z wiatru lub z jakiegoś miejsca, 
którego nie potrafili wskazać; że słyszeli głos 
Boga, jakby pochodził z języków ognia i 
tajemniczego echa. Wielu słyszało, widziało i 
odczuwało przez swoje zmysły, inni przez 
swoje duchowe cechy; to samo dzieje się w 
tym czasie. 
28 Zaprawdę, powiadam wam: ci, którzy 
otrzymali moje przesłania swoimi fizycznymi 
zmysłami, duchowo interpretowali Boskie 
natchnienie, i czynili to według ich fizycznego i 
duchowego uzbrojenia, według czasu, w 
którym byli na świecie, jak to się dzieje teraz z 
ludzkimi narzędziami, które nazywacie 
"nosicielami głosu" lub "nosicielami darów"; 
mówię wam, nie musieli obawiać się 
konsekwencji swoich czynów. Ale muszę wam 
powiedzieć, że w przeszłości, jak i obecnie, 
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dodali do czystości Boskich objawień swoje 
własne pomysły lub te, które panowały w ich 
otoczeniu, i świadomie lub nieświadomie 
zmienili czystość i nieograniczoną naturę 
prawdy, która jest w prawdzie miłości w ich 
najwyższych objawieniach. 
29 Duchowe wibracje i natchnienia były w nich 
obecne i zarówno "pierwsze", jak i "ostatnie" 
dawały i będą dawać świadectwo tego 
natchnienia, które dotarło do ich ducha, 
prawie zawsze nie wiedząc jak, tak samo jak 
dzieje się to dzisiaj z wieloma, a jutro z innymi. 
30 Słowa, interpretacje i sposób robienia 
rzeczy są spowodowane przez ludzi i czasów, 
w których żyją, ale przede wszystkim te rzeczy 
jest najwyższą prawdą. (16, 11 - 14) 
31 Od czasu do czasu konieczne jest, aby mój 
duch objawił się w jakiś sposób dostępny i 
zrozumiały dla waszego zrozumienia. Ta 
potrzeba mówienia do ciebie jest z powodu 
twojego nieposłuszeństwa wobec mojego 
prawa, twoje odchylenie od prawdziwej drogi. 
32 Człowiek jest najbardziej buntowniczą 
istotą w stworzeniu z powodu wolności woli, 
którą cieszy się. Do dziś nie chciał 
podporządkować się instrukcjom swojego 
sumienia. 
33 Moje słowo chce powstrzymać jednych, 
dać orientację innym, wzmocnić wszystko w 
prawdzie i zbawić cię z otchłani. 
34 Nie obrażajcie się na sposób, w jaki się 
teraz ujawniam, który tak bardzo różni się od 
tego z "drugiego wieku". wiedzcie, że nigdy nie 
używałem tej samej klasy dwa razy, co 
oznaczałoby pozostawienie was uwięzionych z 
jedną i tą samą nauką i zawsze przychodzę, 
aby nauczyć was nowych lekcji i pomóc wam 
podjąć nowe kroki. (283, 39 - 42) 
35 Moje słowo jest przekazywane na wiele 
sposobów: przez sumienie, przez próby, które 
mówią o mnie, przez siły natury lub przez 
moje duchowe dzieci. Moje słowo jest 
uniwersalne. Każdy, kto się przygotuje, usłyszy 
mój głos. (264, 48 u.) 
 
Potrzeba Boskich Objawień  
36 Moja Boska Nauka jest przeznaczona nie 
tylko dla ducha - nie, musi dotrzeć także do 
ludzkiego serca, aby zarówno duchowa jak i 
fizyczna część istoty stała się harmonijna. 
37 Słowo Boże ma na celu oświecenie umysłu i 
uczynienie serca człowieka wrażliwym, a istota 

życia zawarta w tym Słowie ma karmić i 
podnosić ducha. 
38 Aby życie człowieka było kompletne, 
potrzebuje on chleba duchowego, tak samo 
jak pracuje i trudni się materialnym 
pokarmem. 
39 "Człowiek nie żyje tylko na chlebie", 
powiedziałem wam w "Drugim Wieku", moje 
słowo jest nadal aktualne, ponieważ ludzie 
nigdy nie będą mogli obejść się bez 
duchowego pokarmu bez cierpienia na ziemi z 
powodu chorób, bólu, ciemności, nieszczęść, 
nędzy i śmierci. 
40 Materialiści mogą sprzeciwiać się temu, że 
ludzie już żyją na tym, co daje im ziemia i 
natura, bez potrzeby dążenia do czegoś 
duchowego, aby ich karmić, aby wzmacniać 
ich podczas ich życiowej podróży. Ale muszę 
wam powiedzieć, że nie jest to życie 
doskonałe i spełnione, ale istnienie, któremu 
brakuje tego, co istotne, ponieważ jest to 
duchowość. (326, 58 - 62) 
41 W każdym czasie objawiłem się 
człowiekowi w prosty sposób, aby mógł mnie 
zrozumieć, zawsze robiłem to w zrozumieniu 
twojego umysłu i serca. Przyszedłem do was, 
aby dać wam przykład pokory, gdy schyliłem 
się do waszego nędznego życia, aby podnieść 
was do lepszego życia; przyszedłem do was, 
aby dać wam przykład pokory. (226, 54) 
42 Tutaj wypełniło się Słowo, które wam 
dałem, gdy Jezus dziękował swojemu Ojcu w 
"Drugim Wieku", ponieważ ukrył swoją 
Mądrość przed uczonymi i wykształconymi, ale 
dał ją i objawił pokornym. 
43 Tak, mój lud, dla tych, których nazywasz 
uczonymi, są nadęci i chcą opuścić zwykłych 
ludzi, ucząc ich tylko tego, co biorą za okruchy 
chleba, który otrzymali ode mnie 
44 Ubodzy natomiast, "mali ludzie", którzy 
doskonale zdają sobie sprawę z trudów, jakie 
niesie ze sobą życie, a także z niedostatków z 
nim związanych - gdy tylko mogą nazwać coś 
własnego, czują, że jest to dla nich zbyt wiele, i 
dlatego dzielą się tym z innymi. 
45 Dodaję teraz: kiedy człowiek chciwy stanie 
się człowiekiem hojnym, a człowiek dumny 
skromnym, natychmiast podzieli się 
wszystkim, co mam w zanadrzu dla tego, kto 
wie, jak żyć cnotliwie. Bo moja miłość nie jest 
częściowa, jest wszechogarniająca, jest dla 
wszystkich moich dzieci. (250, 17) 
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Nieskończoność Boskich Objawień  
46 Ta nauka, która ma oświecić trzeci wiek, nie 
jest moją ostatnią. Duchowy nie ma końca. 
Moje prawo świeci jak boskie słońce w całym 
sumieniu. Zastój i upadek jest nieodłącznie 
związany tylko z ludźmi i zawsze jest wynikiem 
wad, słabości lub lenistwa pasji. 
Kiedy już ludzkość oprze swoje życie na 
duchowych fundamentach i przeniesie w sobie 
wieczny ideał, który inspiruje was moja nauka, 
znajdzie drogę postępu i doskonałości i nigdy 
więcej nie zboczy ze ścieżki swojego rozwoju 
ku górze. (112, 18) 
48 Jeśli myślicie, że dopiero teraz ujawniłem 
wam coś z życia duchowego, to jesteście w 
wielkim błędzie, bo mówię wam jeszcze raz: 
Nauka Boska zaczęła się, gdy narodził się 
pierwszy człowiek, i nie przesadzam, gdy 
mówię wam, że moja nauka zaczęła się od 
stworzenia duchów przed światem. (289, 18) 
49 Gdy ludzie nadal wierzyli, że istnieje tylko 
to, co mogli odkryć swoimi oczami, a sami nie 
znali kształtu świata, który zamieszkiwali, 
wyobrażali sobie Boga ograniczonego do tego, 
co znały ich oczy. 
50 Ale jak ich umysły stopniowo rozwikłać 
jedną tajemnicę za drugą, wszechświat 
rozszerzał się coraz bardziej na ich oczach, a 
wielkość i wszechmoc Boga wzrosła coraz 
bardziej dla wspaniałej inteligencji człowieka. 
51 To dlatego musiałem dać wam nauczkę w 
tym czasie, która jest zgodna z waszym 
rozwojem 
52 Ale pytam cię, czy to jest wiedza 
materialna, którą zawiera moje objawienie? 
Nie, wiedza, której was uczę, dotyczy istnienia 
poza naturą, którą widzicie i zgłębiacie od tak 
dawna. Moje objawienie pokazuje drogę, 
która prowadzi ducha do poziomu życia, z 
którego może on odkryć, rozpoznać i 
zrozumieć wszystko. 
53 Czy wydaje się wam niemożliwe lub 
przynajmniej dziwne, że Bóg daje się poznać 
ludziom duchowo - że świat duchowy daje się 
poznać i przejawia się w waszym życiu - że 
nieznane światy i sfery komunikują się z 
wami? Czy na przykład chcecie, aby wasza 
wiedza stała w miejscu, i czy chcecie, aby 
Ojciec nigdy nie objawił wam więcej niż to, co 
już wam objawił? 

54 Nie bądźcie w nawyku wiary i nie 
ograniczajcie swojego ducha wiedzy. 
55 Dzisiaj możesz zaprzeczyć, walczyć i 
prześladować duchową naukę, ale wiem, że 
jutro będziesz kłaniał się prawdzie 
56 Każde Boskie objawienie zostało zwalczone 
i odrzucone przy jego pojawieniu się; ale w 
końcu to światło zwyciężyło. 
57 W odkryciach naukowych ludzkość również 
okazała się niewiarygodna, ale w końcu 
musiała ugiąć się przed rzeczywistością. (275, 
64 - 70) 
58 Gdy świątynia Ducha Świętego wzniesie się 
w nieskończoność z serca ludzkości, pojawią 
się pośród niej nowe objawienia, a te będą 
tym większe, im bardziej istoty duchowe będą 
się rozwijać w górę. (242, 62) 
59 Jak możecie przypuszczać, że gdy 
przyszedłem do was, mogłem zaniedbywać 
inne narody, gdy wy wszyscy jesteście moimi 
dziećmi? Czy uważasz, że ktoś jest daleko lub 
poza Mną, chociaż mój duch jest uniwersalny i 
obejmuje wszystko, co zostało stworzone? 
60 Wszystko żyje i żywi się mną. Dlatego mój 
uniwersalny promień zstąpił na cały świat i 
Duch otrzymał mój wpływ w tym i w innych 
światach, ponieważ przyszedłem zbawić 
wszystkie moje dzieci. (176, 21) 
61 Moje przejawienie się przez wyborców jest, 
zgodnie z moją wolą, tylko tymczasowym, 
krótkim etapem przygotowań do tego, aby 
służyć jako norma, prawo i podstawa dla tego 
ludu, aby być świadkiem i rozpowszechniać tę 
prawdę oraz aby ogłosić światu obecność 
"trzeciego wieku". 
62 Tak jak moje objawienie było przeznaczone 
przez ludzki umysł, aby było ulotne jak 
błyskawica, tak też zamierzano, aby tylko 
niektóre grupy ludzi były powołane do 
obecności przy tym objawieniu i do przyjęcia 
tego przesłania.  
63 Ale dialog od ducha do ducha dotrze do 
całego rodzaju ludzkiego bez żadnych 
ograniczeń czasowych, ponieważ ta forma 
poszukiwania mnie, przyjmowania mnie, 
modlitwy, słuchania mnie i odczuwania mnie 
jest ważna na całą wieczność. (284,41 - 43) 
 
Objawienie się obecności Boga w człowieku  
64 Uczynię was moimi uczniami, abyście 
nauczyli się widzieć Mnie jako dzieci, które są z 
mojego ducha. Dlaczego nie miałbyś czuć 
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mojej obecności w tobie, skoro jesteś 
stworzony z mojej własnej istoty, części Mnie? 
65 Nie czujesz mnie, ponieważ nie jesteś tego 
świadomy, ponieważ brakuje ci duchowości i 
uzbrojenia, a tyle znaków i wrażeń z uczuć, 
które otrzymujesz, przypisujesz je do przyczyn 
materialnych. Dlatego mówię wam, że chociaż 
jestem z wami, nie dostrzegacie mojej 
obecności. 
66 Teraz mówię ci: czy to nie jest naturalne, że 
czujesz mnie w swoim byciu, ponieważ jesteś 
częścią mnie? Czy nie jest w porządku - biorąc 
to pod uwagę - że twój duch w końcu łączy się 
z moim? Objawiam wam prawdziwą wielkość, 
która ma być obecna w każdym człowieku; bo 
zbłądziliście i staliście się duchowo mniejsi w 
pragnieniu bycia wielkimi na ziemi! (331, 25 - 
26) 
67 Nie chcę już, abyś mi powiedział: Panie, 
dlaczego jesteś daleko ode mnie, dlaczego 
mnie nie słyszysz, dlaczego czuję się samotny 
na drodze życia? 
68 Ukochanych ludzi: Ja nigdy nie odejdę od 
Moich dzieci, to wy odchodzicie od Mnie, 
ponieważ brakowało wam wiary, a wy sami 
odrzuciliście Mnie i zamknęliście mi drzwi 
swoich serc. (336, 60) 
69 Nie chcę, abyście mnie odczuwali z daleka, 
ponieważ powiedziałem wam, że wszyscy 
będziecie mnie odczuwali z powodu waszej 
duchowości, będą mnie bezpośrednio 
odbierać. twój duch usłyszy mój głos i 
duchowo zobaczysz moją obecność. W ten 
sposób zobaczę twojego ducha zjednoczonego 
z moim na zawsze, bo taka jest moja wola. 
(342, 57) 
 

VI. Dzieło Boże  
 

Rozdział 24 - Stworzenie duchowe i 
materialne  
 
Stworzenie Istoty Duchowej  
1 Zanim istniały światy, zanim wszystkie 
stworzenia i materia ożyły, mój Boski Duch już 
istniał. Ale jako All-One, czułem we mnie 
niezmierną pustkę, ponieważ byłem jak król 
bez poddanych, jak pan bez uczniów. Z tego 
powodu stworzyłem plan stworzenia 

podobnych istot, którym poświęcę całe swoje 
życie, które będę kochał tak głęboko i 
intymnie, że gdy nadejdzie czas, nie zawaham 
się poświęcić im swojej krwi na krzyżu. 
2 Nie obrażaj się, kiedy mówię ci, że cię 
kochałem, zanim jeszcze istniałeś Tak, 
ukochane dzieci! (345, 20 - 21) 
3 Duch Boży był pełen miłości, chociaż istniał 
sam. Nic jeszcze nie zostało stworzone, nic nie 
istniało wokół Boskiej Istoty, a jednak On 
kochał i czuł się Ojcem. 
4 Kogo On kochał? Na czyjego ojca miał 
ochotę? To były wszystkie istoty i wszystkie 
stworzenia, które wyjdą z Niego i których moc 
spoczywała ukryta w Jego duchu. W tym 
duchu były wszystkie nauki, wszystkie siły 
natury, wszystkie podmioty, wszystkie 
fundamenty stworzenia. Był wiecznością i 
czasem. W Nim była przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość, jeszcze zanim światy i istoty ożyły. 
5 Że boskie natchnienie stało się 
rzeczywistością pod nieskończoną mocą Bożej 
miłości, a życie zaczęło się. (150, 76 - 79) 
6 Tak, że Bóg może nazywać siebie Ojcem, On 
sprawił, że duchy wyszły z jego łona - istoty 
podobne do niego w jego boskich cech. To 
było twoje pochodzenie, więc powstałeś do 
życia duchowego. (345, 22) 
7 Powodem waszego stworzenia była miłość, 
boskie pragnienie dzielenia się z kimś moją 
mocą; a powodem, dla którego obdarzyłem 
was wolnością woli, była również miłość. 
Chciałem czuć się kochany przez moje dzieci, 
nie przez prawo, ale przez spontaniczne 
uczucie, które powinno uwolnić się od 
waszego ducha. (31, 53) 
8 Każdy duch rodzi się z czystej myśli Bożej; 
dlatego też duchy są doskonałym dziełem 
Stwórcy. (236, 16) 
 
Praca wielkich duchów w dziele stworzenia 
9 Eliasz jest Wielkim Duchem, który jest po 
prawicy Boga, który w swojej pokorze nazywa 
siebie sługą Bożym; poprzez jego 
pośrednictwo i inne wielkie duchy poruszam 
duchowy wszechświat i prowadzę wielkie i 
wysokie rady Tak, moi uczniowie, mam do 
dyspozycji zastępy wielkich duchów, które 
rządzą stworzeniem. (345, 9) 
 
opatrznościowe myśli Boga  
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10 Dajcie ucho, uczniowie: zanim przyszliście 
do życia, ja już istniałem, a w duchu moim był 
ukryty wasz. Lecz ja nie chciałem uczynić was 
dziedzicami mego królestwa, nie nabywając 
zasług, nie chciałem też, abyście posiadali to, 
co istnieje, nie wiedząc, kto was stworzył; nie 
chciałem też, abyście pozostawili Mnie bez 
wskazówek, bez celu i bez ideałów. 
11 Dlatego dałem ci sumienie, abyś służył jako 
przewodnik Dałem wam wolną wolę, aby 
wasze dzieła miały przede Mną prawdziwą 
wartość; dałem wam moc sumienia, która was 
prowadzi. Dałem wam ducha, aby zawsze 
tęsknił za zmartwychwstaniem do Światłości i 
Czystości. Dałem wam ciało, abyście mieli 
uczucie dobra i piękna poprzez serce i aby 
służyło wam ono jako kamień węgielny, jako 
stały test i jako narzędzie do życia w świecie 
materialnym. (35, 48 – 49 o.) 
 
Tworzenie światów materialnych dla istot 
duchowych  
12 Kiedy po raz pierwszy przestrzeń została 
oświetlona przez obecność duchów, te - 
ponieważ wciąż zataczały się i jąkały jak małe 
dzieci i nie miały ani rozwoju, ani siły, aby 
pozostać w miejscach wysokiej duchowości - 
odczuwały potrzebę przytrzymania, podstawy, 
aby czuć się silnymi; i tak otrzymały materię i 
świat materialny, a w nowym stanie zdobyły 
doświadczenie i wiedzę. (35, 50) 
13 Wszechświat był pełen istot, a we 
wszystkich z nich objawiła się miłość, moc i 
mądrość Ojca. Jak niewyczerpane źródło życia, 
łono Pana było od tego momentu przykazane, 
aby atomy połączyły się, tworząc istoty i ciała i 
nadając im kształt. 
14 Najpierw istniało życie duchowe, najpierw 
były istoty duchowe, a dopiero potem natura 
materialna. 
15 Kiedy postanowiono, że wiele duchowych 
stworzeń ma przybrać formę fizyczną, aby żyć 
na materialnych światach, wszystkie rzeczy 
zostały najpierw ułożone tak, aby dzieci Pana 
mogły mieć wszystko gotowe. 
16 Zasypał błogosławieństwami sposób, w jaki 
jego dzieci musiałyby iść, zalał wszechświat 
życiem i napełnił pięknem drogę człowieka, w 
którą włożył boską iskrę: sumienie i ducha, i w 
ten sposób stworzył ją z miłości, inteligencji, 
mocy, woli i świadomości. Ale wszystko, co 

istniało, owinął się w swoją moc i pokazał mu 
swoje przeznaczenie. (150, 80 - 84) 
17 Gdy Ojciec stworzył świat i dał mu 
przeznaczenie, aby był miejscem 
zadośćuczynienia, wiedział już, że Jego dzieci 
będą cierpieć słabości i przewinienia na swojej 
drodze, że potrzebny będzie dom, aby zrobić 
pierwszy krok w kierunku odnowy i 
doskonałości. (250, 37) 
 
Stworzenie człowieka  
18 Osiemnaście słyszy: Bóg, Najwyższa Istota, 
stworzył cię "na swój obraz i podobieństwo" - 
nie pod względem materialnej formy, którą 
posiadasz, ale pod względem zdolności, w 
które wyposażony jest twój duch, podobnych 
do tych, które posiada Ojciec. 
19 Jakże miło było dla twojej próżności zabrać 
cię na obraz Stwórcy! Myślicie o sobie jako o 
najbardziej rozwiniętych stworzeniach, które 
Bóg stworzył. Ale jesteście w poważnym 
błędzie, gdy przypuszczacie, że wszechświat 
został stworzony właśnie dla was. Z jaką 
ignorancją nazywacie siebie koroną 
stworzenia! 
20 Zrozumcie, że nawet ziemia nie jest 
stworzona tylko dla ludzi. Na niekończącej się 
drabinie boskiego stworzenia znajduje się 
nieskończona liczba duchowych istot, które 
rozwijają się w wypełnianiu boskiego prawa. 
21 Cele, które obejmują wszystkie rzeczy, i 
które wy, jako ludzie, nawet jeśli chcesz, nie 
może zrozumieć, są wielkie i doskonałe, jak 
wszystkie cele Ojca. ale zaprawdę, mówię 
wam, nie jesteście ani największym, ani 
najmniejszym stworzeniem Pana. 
22 Zostaliście stworzeni i w tym momencie 
wasz duch odebrał życie Wszechmogącemu, 
który niósł w sobie tyle cech, ile było wam 
potrzebne do wykonania trudnego zadania w 
wieczności. (17, 24 - 28) 
23 W ducha człowieka, który jest moim 
arcydziełem, włożyłem moje Boskie Światło 
Pielęgnowałem go z nieskończoną miłością, jak 
ogrodnik pielęgnuje zepsutą roślinę swojego 
ogrodu Umieściłem was w tym miejscu, w 
którym nie macie nic do życia, abyście poznali 
Mnie i siebie samych; umieściłem was w tym 
miejscu, w którym nie macie nic do życia. 
Dałem waszemu duchowemu autorytetowi 
czuć życie w zaświatach i zmysły waszej duszy, 
abyście mogli się odświeżyć i udoskonalić. 
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Dałem wam ten świat, abyście zaczęli stawiać 
na nim pierwsze kroki i doświadczali 
doskonałości mojego prawa na tej drodze 
postępu i doskonałości, abyście mogli coraz 
bardziej mnie rozpoznawać i kochać w swoim 
życiu i docierać do mnie przez swoje zasługi. 
24 Dałem wam dar wolności woli i dałem wam 
sumienie. Pierwszy, abyście mogli się 
swobodnie rozwijać w ramach moich praw, a 
drugi, abyście mogli odróżnić dobro od zła, 
aby wam powiedzieć, jako doskonały sędzia, 
kiedy wypełniacie moje prawo lub je łamiecie. 
25 Sumienie jest światłem z mojego Boskiego 
Ducha, które nie opuszcza cię w żadnym 
momencie. 
26 Jam jest droga, prawda i życie; Jam jest 
pokój i szczęście, wieczna obietnica, że 
będziecie ze Mną, a także wypełnienie 
wszystkich moich słów. (22, 7 - 10) 
 
Pamięć o raju  
27 Pierwsi mężczyźni - ci, którzy byli 
przodkami ludzkości - zachowali przez pewien 
czas wrażenie, jakie ich duch czerpał z "Doliny 
Duchowej" - wrażenie piękna, pokoju i 
błogości, które trwało w nich tak długo, jak 
długo nie pojawiały się w ich życiu 
namiętności ciała, a także walka o 
przetrwanie. 
28 Ale muszę wam powiedzieć, że duch tych 
ludzi, choć pochodzi ze świata światła, nie 
pochodzi z najwyższych domów - tych, do 
których można dostać się tylko przez zasługi. 
29 Niemniej jednak, stan niewinności, pokój, 
dobrobyt i zdrowie, które te istoty duchowe 
utrzymywane w swoich pierwszych krokach 
był niezapomniany jako czas światła, 
świadectwo, które przekazali do swoich dzieci 
i tych do ich potomstwa. 
30 Zmaterializowane umysły ludzi, 
niezrozumienie prawdziwego znaczenia tego 
świadectwa, w końcu uwierzył, że raj, w 
którym żyli pierwsi ludzie, był ziemskim rajem, 
nie zdając sobie sprawy, że był to stan 
duchowy tych stworzeń. (287, 12 - 13) 
 
Natura człowieka  
31 Umysł i ciało mają różną naturę, składają 
się na twoją istotę, a ponad nimi jest 
sumienie. Pierwsza jest córką światła, druga 
pochodzi z ziemi, jest materią. Oboje są 
zjednoczeni w jednej istocie i walczą 

przeciwko sobie nawzajem, kierując się 
sumieniem, w którym masz obecność Boga. 
Walka ta trwa nieprzerwanie do dziś, ale w 
końcu duch i ciało wypełnią w harmonii 
zadanie, które moje prawo powierza każdemu 
z nich. 
32 Możesz też myśleć o duchu jak o roślinie, a 
o ciele jak o ziemi. Duch zasadzony w materii 
rośnie, podnosi się, żerując na próbach i 
naukach, które otrzymuje w ciągu swojego 
ludzkiego życia. (21, 40 - 41) 
 
Jedność Stwórcy ze stworzeniem  
33 Duch Boży jest jak nieskończone drzewo, 
gdzie gałęzie są światami, a liście są istotami. 
Ponieważ jest to jeden i ten sam sok, który 
przepływa przez pień do wszystkich gałęzi, a z 
nich do liści - nie wierzysz, że jest coś 
wiecznego i świętego, co łączy was wszystkich 
razem i jednoczy ze Stwórcą? (21,38) 
34 Duch mój, który jest wszechogarniający, 
istnieje we wszystkim, co zostało stworzone 
przeze mnie, czy to w naturze duchowej, czy 
materialnej. Moja praca jest obecna we 
wszystkim i świadczy o mojej doskonałości na 
wszystkich poziomach życia. 
35 Moje boskie dzieło obejmuje wszystko - od 
najwspanialszych i najdoskonalszych istot, 
które mieszkają po mojej prawej stronie, do 
ledwo zauważalnego mikro-bytu, rośliny lub 
minerału, atomu lub komórki, które nadają 
formę wszystkim stworzeniom. 
36 Tym samym ponownie wskazuję wam 
doskonałość wszystkiego, co zostało 
stworzone przeze mnie - od istot materialnych 
do duchów, które już osiągnęły doskonałość. 
To jest moja praca. (302, 39) 
37 Każdy, kto odstępuje od prawa duchowego, 
które jest najwyższym prawem, podlega 
prawom podrzędnym lub materialnym, o 
których ludzie też niewiele wiedzą. Jednak ten, 
kto przestrzega najwyższego prawa i pozostaje 
w zgodzie z nim, to przede wszystkim rozkazy, 
które nazywasz naturalnymi, i czuje i rozumie 
więcej niż ten, który ma tylko wiedzę, którą 
znalazł w nauce lub w religiach. 
38 Dlatego Jezus sprawił, że zastanawiacie się 
nad uczynkami, które nazywacie cudami; ale 
dajcie poznać naukę, którą wam dał z miłości. 
Zrozumcie, że nie ma nic nadprzyrodzonego 
ani sprzecznego w tym, co boskie wibruje w 
całym stworzeniu. (24, 42 - 43) 
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Rozdział 25 - Przyroda  
 
Prawa natury  
1 Nauczyłem was, abyście widzieli Boga jako 
Wszechświat, jako cud bez granic waszej 
duchowej wyobraźni, jako siłę, która 
powoduje ruch i działanie we wszechświecie - 
jako życie, które objawia się zarówno w 
najprostszej roślinie, jak i w tych światach, 
które krążą do milionów we wszechświecie, 
nie naruszając przy tym żadnego z nich prawa, 
które nimi rządzi. 
2, że prawo to ja, wasz Bóg, jest prawem 
nieustannego rozwoju, które zadziwia 
człowieka i otwiera przed nim szerokie pole 
badawcze, pozwalając mu coraz bardziej 
wnikać w tajemnice natury. (359, 74 - 75) 
3 Zrozumcie, że prawo jest drogą, która jest 
wybrukowana przez miłość Najwyższego 
Stwórcy do prowadzenia każdego z jego 
stworzeń. Pomyśl o życiu, które cię otacza, 
które składa się z podstawowych materiałów i 
organizmów o nieskończonej ilości, a w końcu 
odkryjesz, że każde ciało i każda istota porusza 
się po ścieżce lub trajektorii, która wydaje się 
być skierowana przez dziwną i tajemniczą 
moc. Ta moc jest prawem, które Bóg 
ustanowił dla każdego z jego stworzeń. 
4 Jeśli zbadacie te doniosłe wydarzenia, w 
końcu dojdziecie do wniosku, że rzeczywiście 
wszystkie rzeczy żyją, poruszają się i rosną pod 
najwyższym przykazaniem. (15, 4) 
 
Obecność Boga w przyrodzie  
5 Szukajcie mnie we wszystkich pracach, które 
wykonałem, a wszędzie będziecie mogli mnie 
znaleźć Spróbujcie mnie usłyszeć, a usłyszycie 
mnie w potężnym głosie, który emanuje ze 
wszystkich stworzonych rzeczy, ponieważ nie 
mam trudności z wyrażeniem siebie poprzez 
istoty stworzenia. 
6 Objawiam się zarówno w gwieździe, w szale 
burzy, jak i w pięknym świetle świtu. 
Pozwalam, by mój głos rozbrzmiewał w 
melodyjnej pieśni ptaka, gdyż wyrażam siebie 
również poprzez zapach kwiatów. I każdy z 
moich wyrazów, każdy aspekt, każde dzieło 
mówi wam o miłości, o wypełnianiu praw 
sprawiedliwości, o mądrości, o wieczności w 
duchu. (170, 64) 

 
Natura jest Bożym stworzeniem i 
przypowieścią o duchowym...  
7 Wiele osób uczyniło z natury swego boga, 
uznając ją za twórcze źródło wszystkiego, co 
istnieje. ale zaprawdę, powiadam wam, ta 
Natura, z której łona wyłoniły się wszystkie 
istoty - materialne moce i królestwa natury, 
które was otaczają - nie jest Stwórcą; została 
wcześniej zaplanowana i stworzona przez 
Boskiego Stwórcę. Ona nie jest ani przyczyną, 
ani przyczyną życia. Tylko ja, wasz Pan, jestem 
początkiem i końcem, Alfa i Omega. (26, 26) 
8 Wszystko, co cię otacza i otacza w tym życiu, 
jest obrazem Życia Wiecznego, jest głęboką 
nauką objaśnianą przez materialne formy i 
przedmioty, tak aby można je było zrozumieć. 
9 Jeszcze nie doszliście do dna tej wspaniałej 
nauki, a człowiek znowu się mylił, ponieważ 
odebrał życie, które prowadzi na ziemi, jak 
gdyby to była wieczność. Był zadowolony z 
przejawów i pobudził wszystko, co zawiera 
Boskie objawienie - to, co w nim jest istotą i 
prawdą, która jest obecna w całym 
stworzeniu. (184, 31 - 32) 
10 Nie będę wam zabraniał niczego z tego, co 
włożyłem w naturę dla waszego zachowania, 
zdrowia, żywności, dla dobra i rozkoszy moich 
dzieci. 
11 Przeciwnie, mówię wam: tak jak ja daję 
wam Chleb Ducha Świętego i zapraszam do 
wdychania boskich esencji i odświeżania się 
duchowymi zapachami, tak nie powinniście 
lekceważyć tego, co daje wam natura, ani 
odchodzić od tego, co daje wam natura, gdyż 
w ten sposób otrzymacie harmonię, zdrowie, 
energię, a tym samym właściwe wypełnienie 
praw życia. (210, 22) 
12 Istota nieracjonalna kieruje się instynktem, 
który jest jego wewnętrznym głosem, jego 
panem, jego przewodnikiem. To jest jak 
światło, które pochodzi od matki, natury i 
oświetla drogę, którą musi podążać w swoim 
życiu - to także jest droga niebezpieczeństw i 
zagrożeń. 
13 Weźmy przykład z harmonii, z jaką żyje 
każdy gatunek, z aktywności tych, którzy są 
zajęci. Weź sobie do serca przykłady wierności 
lub wdzięczności. są one przykładami 
zawierającymi boską mądrość, ponieważ 
pochodzą od moich stworzeń, podobnie jak 
wychodzą one ode mnie, aby otaczały was i 
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towarzyszyły wam na waszym świecie, aby 
mieli udział w tym, co wprowadziłem na 
ziemię. (320,34+37) 
 
Moc dzieci Bożych nad naturą  
14 Siły natury będą wam posłuszne, gdy 
wypełnicie moje prawo i poprosicie mnie o nie 
dla dobra waszych bliźnich. (18, 47) 
15 Czyż nie nauczyłem cię, że nawet 
uwolnione siły natury mogą usłyszeć twoją 
modlitwę i uspokoić się? Jeśli są posłuszni 
mojemu głosowi, to dlaczego nie mieliby być 
posłuszni głosowi dzieci Pana, skoro się 
przygotowali? (39, 10) 
16 Oddałem władzę duchowi nad materią, aby 
mógł wyjść zwycięsko z prób i osiągnąć 
ostateczny cel drogi. Ale walka będzie wielka, 
bo odkąd człowiek stworzył jedyne królestwo 
na świecie, w które wierzy, niszczy harmonię, 
która ma istnieć między nim a wszystkim, co 
go otacza. Ze swojego dumnego tronu chce 
podporządkować wszystko potędze swojej 
nauki i narzucić swoją wolę żywiołom i siłom 
natury. Ale nie udało mu się to, bo dawno już 
zerwał więzy przyjaźni z duchowymi prawami. 
17 Teraz, kiedy powiedziałem tym ludziom 
tutaj, że siły natury mogą być mu posłuszne, 
byli tacy, którzy w to nie wierzyli i mówię 
wam, że mają powody, by wątpić; bo natura 
nigdy nie będzie posłuszna tym, którzy są 
nieposłuszni, kalać się lub kpić z tego. Z drugiej 
strony, ten, kto umie żyć w harmonii z 
prawami ducha i materii - to znaczy, kto żyje w 
harmonii ze wszystkim, co go otacza - będzie 
w harmonii ze swoim Stwórcą za jego życia i 
nabędzie prawo do tego, by elementy natury 
służyły mu i były mu posłuszne, tak jak należy 
się to każdemu dziecku, które jest posłuszne 
Ojcu, Stwórcy wszystkich rzeczy. (105, 39) 
18 Nie kłamię ani nie przesadzam, gdy mówię 
wam, że królestwa natury mogą usłyszeć wasz 
głos, być wam posłuszne i szanować. 
19 Historia Izraela została zapisana jako 
świadectwo mojej prawdy, a w niej można 
odkryć, jak lud Boży był wielokrotnie 
uznawany i szanowany przez siły i elementy 
natury. Dlaczego nie miałoby to dotyczyć 
ciebie? 
20 Czy uważasz, że moja moc lub moja miłość 
do ludzkości zmieniła się z biegiem czasu? Nie, 
wy, którzy słyszycie to słowo, światło mojego 

Ducha płynie wokół was, moja moc i moja 
miłość są wieczne i niezmienne. (353, 64) 
 
Człowiek i natura  
21 Ale musicie być ostrożni, o narody ziemi, bo 
jeśli nadal będziecie wykorzystywać moje 
boskie natchnienia, by rzucać wyzwanie siłom 
natury - jeśli nadal będziecie wykorzystywać tę 
niewielką wiedzę, którą posiadacie, do zła, 
otrzymacie smutną i surową odpowiedź, gdy 
najmniej się jej spodziewacie. Wyzywacie 
powietrze, ogień, ziemię, wodę i wszystkie siły, 
i już wiecie, jakie będą wasze żniwa, jeśli nie 
poprawicie swoich działań na czas, aby 
powstrzymać siły natury wyzwolone przez 
waszą nierozsądność. 
22 Zwracam waszą uwagę na to, że macie 
zamiar uczynić pełną miarę tego, że moja 
sprawiedliwość pozwala wam na waszą wolną 
wolę; za bardzo wyzywacie naturę. A 
ponieważ to wy jesteście tymi małymi, którzy 
czują się świetnie, słowo to przychodzi, aby 
was ostrzec przed niebezpieczeństwem, w 
którym się znajdujecie. (17, 60 u.) 
23 Mówiłem ci, że żaden liść drzewa nie 
porusza się bez mojej woli, a teraz mówię ci, 
że żaden element nie jest posłuszny innej woli 
niż moja 
24 Mówię wam również, że natura może być 
dla ludzi tym, czego chcą: matką hojną w 
błogosławieństwach, pieszczotach i 
pożywieniu, albo jałową pustynią, na której 
panuje głód i pragnienie; panem mądrych i 
nieskończonych objawień życia, dobroci, 
miłości i wieczności, albo nieugiętym sędzią w 
obliczu męskich bezczeszczeń, 
nieposłuszeństwa i aberracji. 
25 Głos Ojca mego powiedział do pierwszych 
ludzi, błogosławiąc ich: "Bądźcie płodni i 
rozmnażajcie się, i napełnijcie ziemię, i 
opanujcie ją, i bądźcie panami nad rybami 
morskimi i nad ptakami na niebie, i nad 
każdym stworzeniem, które się porusza po 
ziemi. 
26 Tak, ludzkość, Ja stworzyłem człowieka, aby 
był Panem i miał władzę w powietrzu, w 
wodach, we wszystkich ziemiach i w 
królestwach natury stworzenia Ale ja 
powiedziałem: "Panie", bo człowiek - w 
przekonaniu, że panuje na ziemi ze swoją 
nauką - jest niewolnikiem. Chociaż wierzą, że 
opanowują elementy natury, stają się ofiarami 
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swojej niedojrzałości, domniemania i 
ignorancji. 
27 Ludzka moc i nauka podbiły ziemię, morza i 
przestrzeń powietrzną; lecz jej moc i przemoc 
nie są w harmonii z mocą i przemocą natury, 
która - jako wyraz Boskiej Miłości - jest życiem, 
mądrością, harmonią i doskonałością. W 
dziełach ludzi, w ich nauce i władzy przejawia 
się tylko duma, egoizm, próżność i 
niegodziwość. (40, 26 - 30) 
28 Czy rozpoznajesz zakłóconą równowagę sił 
natury i najgłębsze zmiany, jakim zostały one 
poddane? Czy jesteś świadomy powodu, dla 
którego cierpisz z powodu ich uwolnionych 
mocy? Powodem jest to, że złamałeś 
harmonię, która istnieje pomiędzy życiem 
duchowym i materialnym, powodując chaos, 
w którym teraz toniesz. Ale gdy tylko ludzkość 
będzie posłuszna prawom rządzącym życiem, 
wszystko znów będzie spokojne, obfitością i 
błogością. (108, 56) 
29 Jak wasze dzieła na ziemi powinny być 
doskonałe, gdy widzę was w sprzeczności z 
elementami natury, które są tymi właśnie, na 
których żyjecie? 
30 Moje nauczanie nie powstrzyma cię od 
używania elementów i mocy natury, ale 
nakazuje i uczy cię, abyś używał ich w dobrych 
celach. 
31 Siły natury w twoich rękach może przejść 
od bycia przyjaciółmi i braćmi do bycia 
sędziami, którzy karzą cię surowo. 
32 Już dawno temu ludzie zaczęli zbierać 
owoce doświadczeń, aby nie podważać już sił 
natury. Bo nie będą w stanie powstrzymać ich 
całą swoją nauką. (210, 43 - 46) 
33 Drzewo nauki będzie trzęsło się w obliczu 
wściekłości wichury, a jego owoce spadną na 
ludzkość. Ale kto uwolnił kajdany tych 
elementarnych sił, jeśli nie człowiek? 
34 Prawdą jest, że dawni ludzie również znali 
ból, tak że obudzili się do rzeczywistości, do 
światła sumienia, i poddali się prawu. Ale 
rozwinięty, świadomy i wykształcony człowiek 
tamtych czasów - jakże śmie splugawić drzewo 
życia! (288, 28) 
35 Do tych, którzy myślą, że karzę ludzi 
poprzez uwolnienie sił natury na nich, mówię, 
że popadają w wielki błąd, jeśli tak myślą. 
Przyroda bowiem rozwija się i zmienia, a w jej 
przemianach i przejściach powstają wstrząsy, 
które powodują cierpienie, gdy nie 

wypełniacie mojego prawa; ale przypisujecie 
je do kar Boskich. 
36 Prawdą jest, że moja sprawiedliwość działa 
w nich; ale jeśli wy - istoty faworyzowane 
przez Bożą iskrę, która oświeca waszego ducha 
- żylibyście w harmonii z otaczającą was 
naturą, wasz duch podniósłby was ponad 
zmiany, ponad moc sił natury i nie 
cierpielibyście. (280, 16) 
37 Czym jest natura, ale wielkim 
stworzeniem? Tak, uczeń, stworzenie, które 
podobnie rozwija się, oczyszcza, rozwija i 
doskonali się, aby mogło schronić w swoim 
łonie ludzi jutra. 
38. Jak często jesteście niezadowoleni z ich 
naturalnych przejściowych zjawisk dla 
osiągnięcia tej doskonałości i uważacie je za 
karę Bożą, nie zdając sobie sprawy, że wy 
również, wraz z naturą i stworzeniem, 
oczyszczacie, rozwijacie się i zmierzacie ku 
doskonałości. (283, 57 - 58) 
 

Rozdział 26 - Inne światy  
 
Uniwersalne Światło Chrystusa  
1 Powiedziałem wam kiedyś: "Ja jestem 
światłością świata", ponieważ mówiłem jako 
człowiek i ponieważ ludzie nie wiedzieli o 
niczym poza swoim małym światem. Teraz w 
duchu mówię ci: Jestem uniwersalnym 
Światłem, które oświetla życie wszystkich 
światów, niebios i domów, oświetlając i dając 
życie wszystkim istotom i stworzeniom. (308, 
4) 
2 Jestem wiecznym siewcą. Już zanim 
przyszedłem na ziemię i zostałem nazwany 
Jezusem przez ludzi, byłem już siewcą, byłem 
już znany tym, którzy byli poza materializacją, 
błędem lub niewiedzą - tym, którzy 
zamieszkiwali duchowe regiony i domy, 
których jeszcze nie znasz, ani nie możesz sobie 
wyobrazić. 
3 Trzech z tych, którzy znali Mnie zanim 
przyszedłem na ziemię, posłałem wielu z was, 
aby dali mi świadectwo w świecie, aby głosić 
przyjście Chrystusa, Miłości i "Słowa" Ojca. 
Niektórzy z nich byli prorokami, inni 
pionierami, a jeszcze inni apostołami. 
4 Ten świat nie jest jedynym, w którym moje 
kroki pozostawiły ślady. Wszędzie tam, gdzie 
był potrzebny Odkupiciel, byłem obecny. 
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5 Ale muszę ci powiedzieć, że na innych 
światach mój krzyż i mój kielich zostały 
zabrane przez odnowienie i miłość twoich 
braci i sióstr, podczas gdy tutaj, na tym 
świecie, po wielu wiekach, jestem nadal 
ukoronowany cierniem, męczony na krzyżu 
twoich niedoskonałości, wciąż pijąc kielich z 
krwi i octu. 
6 Odkąd moje dzieło miłości obejmuje 
zbawienie dla całej ludzkości, oczekuję na was 
z nieskończoną cierpliwością i dałem każdemu 
człowiekowi nie tylko jedną, ale i wiele okazji 
do jego wstąpienia i przez wiele wieków 
czekałem na przebudzenie się wszystkich tych, 
którzy są zatopieni w głębokim letargu. (211, 
26 - 29) 
7 Na drabinie jest wiele stopni do 
doskonałości; jest wiele światów w "duchowej 
dolinie" i w niekończących się przestrzeniach 
świata. ale zaprawdę, powiadam wam, zawsze 
byłem znany wszystkim i zgodnie z duchowym 
poziomem świata, na którym się znajdują, 
Moje objawienie było wśród nich (219, 34 u.) 
8 Podczas gdy ludzkie istoty dyskutują o moim 
Bóstwie, moim istnieniu i mojej nauce, istnieją 
światy, w których jestem kochany w 
doskonałości. 
9 W tym samym czasie, gdy niektórzy osiągnęli 
największą duchową czystość, wasza planeta 
doświadcza czasu wielkiej moralnej i duchowej 
deprawacji. (217, 65 - 66) 
 
Duchowa więź między światami  
10 Wszędzie świeci moje Boskie Światło; 
gdziekolwiek mnie szukacie, znajdziecie moją 
Obecność. 
11 Ja jestem Ojcem, który działa tak, że 
harmonia może zacząć panować wśród 
wszystkich swoich dzieci, zarówno tych, którzy 
mieszkają na ziemi, jak i tych, którzy żyją na 
innych światach. 
12 Duchowa harmonia pomiędzy wszystkimi 
istotami ujawni im wielką wiedzę, doprowadzi 
ich do dialogu z ducha na ducha, co skróci 
odległości, zbliży do tych, którzy są nieobecni i 
usunie fronty i granice. (286, 1 - 3) 
13 Człowiek dokona wielkich kroków w 
kierunku uduchowienia; jego duch będzie 
mógł wyjść poza ludzkie granice i dotrzeć do 
wyższych światów życia, porozumieć się z 
braćmi i otrzymać światło, które mają mu do 
zaoferowania. 

14 Będzie on również w stanie zejść do 
poziomów życia, na których znajdują się istoty 
słabiej rozwinięte, istoty opóźnione, aby 
pomóc im pozostawić za sobą ich nędzną 
egzystencję i umieścić je na lepszym planie 
życia. 
15 Drabina, na której Duch wznosi się do 
swojej doskonałości, jest bardzo długa; na niej 
spotkasz istoty o nieskończenie różnych 
etapach rozwoju i zaoferujesz im niektóre z 
tego, co posiadasz, a one z kolei dadzą ci 
niektóre z ich duchowych bogactw. 
16 Wtedy odkryjesz, że nie jest to jedyny świat 
walczący o jego poprawę. Nauczycie się, że na 
wszystkich planetach rozwija się Duch Święty, 
że porusza się i rośnie na wszystkich, 
wypełniając swoje przeznaczenie, i chcę, 
abyście przygotowali się do zawarcia 
przymierza ze wszystkimi swoimi braćmi, do 
wymiany z nimi w tym świętym pragnieniu 
rozpoznawania, kochania i pomagania sobie 
nawzajem. 
17 Zrób to w imię moje i w posłuszeństwie 
niekwestionowanym, za pomocą swoich myśli. 
Kiedy zaczniesz tę praktykę, stopniowo 
zrozumiesz ich prośby, ich nauki i korzyści. 
18 Tęsknię za tym, abyście byli w harmonii z 
waszymi braćmi na tej planecie i poza nią, 
która jest obecnie waszym domem. Nawiążcie 
więzy przyjaźni, poproście o pomoc, kiedy 
będziecie jej potrzebować, a także pospieszcie 
z pomocą tym, którzy proszą was o to, co 
posiadacie. (320, 44 - 46) 
 
Poznawanie innych światów i sposobów życia  
19 Ty często pytałeś mnie, co jest poza tym 
światem, i czy te gwiazdy, które orbitują w 
kosmosie, są światami takimi jak twój. 
20 Moja odpowiedź na waszą ciekawość nie 
podniosła całkowicie zasłony tajemnicy, 
ponieważ widzę, że nie macie jeszcze 
niezbędnego rozwoju do zrozumienia, ani 
duchowości niezbędnej do zharmonizowania 
się z innymi światami. 
21 Jeszcze nie poznaliście i nie zrozumieliście 
nauk, które oferuje wam planeta, na której 
żyjecie, i już teraz będziecie poszukiwać innych 
światów. Nie mogliście stać się braćmi wśród 
siebie, mieszkańców tego samego świata, i 
chcecie odkryć istnienie istot na innych 
światach. 
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22 Na razie wystarczy, że przypomnicie sobie, 
że powiedziałem wam po raz drugi: "w Domu 
Ojca jest wiele mieszkań" i że mówię wam 
teraz, potwierdzając te słowa, że nie jesteście 
jedynymi mieszkańcami wszechświata i że 
wasza planeta nie jest jedyną zamieszkałą. 
23 Pokoleniom jutra będzie dane widzieć 
otwarte bramy, które przybliżą je do innych 
światów, i słusznie będą podziwiać Ojca. 
24 Dobroć i miłość, z której rozkwitną miłość i 
pokój, będą kluczami, które otworzą drzwi 
tajemnicy, dzięki którym ludzie zrobią krok ku 
powszechnej harmonii. 
25 Dziś jesteście jeszcze odizolowani, 
ograniczeni, upośledzeni, ponieważ wasz 
własny interes sprawił, że żyjecie tylko dla 
"świata", bez szukania wolności i wyniesienia 
ducha. 
26 Co by się z wami stało, daremni ludzie - 
istoty, które stały się małe przez wasz 
materializm - gdyby pozwolono wam przejść 
do innych światów, zanim zostaniecie 
uwolnieni od waszych ludzkich wad? Co by to 
było za ziarno, które siejesz? Rozchwianie, 
nadmierne ambicje, próżność. 
27 Zaprawdę powiadam wam: aby uzyskać tę 
wiedzę, której pragnie każdy człowiek, i to 
objawienie, które uwalnia jego umysł od 
pytań, które go męczą i wzbudzają jego 
ciekawość, człowiek będzie musiał się bardzo 
oczyścić, obserwować i modlić się. 
28 Nie tylko nauka wyjawi mu moje tajemnice; 
konieczne jest, aby to pragnienie poznania 
było inspirowane duchową miłością. 
29 Gdy życie mężczyzn będzie odzwierciedlać 
duchowość - mówię wam, nie będą musieli 
nawet podejmować wysiłku, by szukać poza 
swoim światem, bo w tym samym czasie 
odwiedzą ich ci, którzy mieszkają w wyższych 
domach (292, 3 - 11) 
 
Określanie gwiazd 
30 W domu Ojca waszego znajduje się wiele 
"mieszkań", które są nieskończonymi 
stopniami drabiny prowadzącymi do 
doskonałości; stamtąd "świat duchowy" 
zstępuje, aby się wśród was ujawnić. 
31 Pytałeś Mnie wielokrotnie od ducha do 
ducha o przyczynę obecności tych 
niezmierzonych liczb gwiazd i planet 
świecących nad Twoim światem, mówiąc mi: 
"Mistrzu, czy te światy są puste? 

32 Ale ja ci mówię: nie nadszedł jeszcze czas, 
kiedy ujawnię ci to w pełni kiedy człowiek 
osiągnie duchowość, tylko wtedy otrzyma 
wielkie objawienia i będzie mógł 
komunikować się z tymi ukochanymi istotami 
mojej boskości z ducha na ducha, a wtedy 
nastąpi wymiana myśli między wszystkimi 
braćmi. 
33 Ale już dziś powinniście wiedzieć: wszystkie 
światy są zamieszkane przez moje stworzenia, 
nic nie jest puste, wszystkie są 
błogosławionymi polami i ogrodami, 
zadbanymi przez Maryję, wcieleniem Boskiej 
Tendencji. 
34 Duch Święty ponownie da przez wasze usta 
wysokie nauki, które są nieznane wam i 
ludzkości. Kiedy, kochani ludzie? Wtedy, gdy 
istnieje duchowość i oddanie dla twojej misji. 
(312, 10 - 12) 
35 Spójrzcie, mój lud, spójrzcie na niebo, 
spójrzcie na nie z bliska, a zobaczycie, że w 
każdej gwieździe czeka na was obietnica, 
świat; są to światy życia obiecane dzieciom 
Bożym, w których wszyscy będziecie mieszkać. 
Wszyscy bowiem znacie moje królestwo, które 
nie zostało stworzone tylko dla pewnych istot: 
zostało ono stworzone jako uniwersalny dom, 
w którym będą zjednoczone wszystkie dzieci 
Pana. (12,24) 
  

Rozdział 27 - Życie dalej  
 
Niezbędna wiedza o życiu duchowym  
1 Jakże nieświadomy duchowych nauk 
spotykam się dziś z ludźmi. Powodem tego jest 
to, że moje prawo i nauczanie zostało im 
przedstawione tylko jako nauczanie moralne, 
które im pomaga, a nie jako droga, która 
prowadzi ich duchy do idealnego domu. 
2 Różne wyznania zasiały w sercach ludzi 
fałszywy strach przed duchową wiedzą, który 
sprawił, że unikali moich objawień i coraz 
bardziej pogrążali się w ciemnościach 
ignorancji, podając jako powód, że życie 
duchowe jest nieprzeniknioną tajemnicą. 
3 Ci, którzy tak twierdzą, kłamią. Wszystkie 
objawienia, które Bóg dał człowiekowi od 
początku ludzkości, mówiły mu o życiu 
duchowym. Co prawda, nie dałem wam 
wszystkich moich nauk, ponieważ nie mieliście 
jeszcze kwalifikacji, aby wiedzieć wszystko, ale 
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tylko wtedy, gdy nadejdzie na to czas. Ale to, 
co zostało wam objawione przez Ojca do dziś, 
jest wystarczające, abyście mieli pełną wiedzę 
o życiu duchowym. (25, 38 – 40) 
4 Życie duchowe, za którym jedni tęsknią, inni 
się boją, zaprzeczają, a nawet kpią z niego; 
lecz ono czeka na was wszystkich nieubłaganie 
Jest to łono, które przyjmuje wszystko - ramię, 
które wyciąga do ciebie - Ojczyzna ducha: 
niezgłębiona tajemnica nawet dla uczonych. 
Ale moje sekrety można zgłębić, gdy kluczem, 
którego używasz do otwarcia tych drzwi, jest 
miłość. (80, 40) 
 
"Niebo" i "Piekło" 
5 Mężczyźni wyobrazili sobie piekło jako 
miejsce wiecznych mąk, gdzie myślą, że 
wszyscy ci, którzy złamali moje przykazania, 
dojdą do niego. I tak jak oni stworzyli to piekło 
dla ciężkich przestępstw, tak oni wyobrazili 
sobie inne miejsce dla mniejszych 
przestępstw, a także inne miejsce dla tych, 
którzy nie czynili ani dobra, ani zła. 
6 Kto mówi, że w zaświatach nie będzie 
radości lub cierpienia nie mówi prawdy; nikt 
nie jest bez cierpienia, ani nie jest bez radości. 
Cierpienie i radość będą zawsze mieszane, 
dopóki duch nie osiągnie najwyższego pokoju. 
7 Słuchajcie, moje dzieci: piekło jest we 
wcieleniu i już nie wcieleniu, w mieszkańcach 
tego świata i w dolinie duchowej. Piekło jest 
symbolem ciężkich cierpień, straszliwej 
skruchy, rozpaczy, bólu i goryczy tych, którzy 
zgrzeszyli. Ale oni uwolnią się od tych 
konsekwencji poprzez rozwój swoich duchów 
w kierunku miłości. 
8 Niebo natomiast, które symbolizuje 
prawdziwe szczęście i prawdziwy pokój, jest 
dla tych, którzy odwrócili się od pasji świata, 
aby żyć w komunii z Bogiem. 
9 Zapytajcie swoje sumienia, a będziecie 
wiedzieć, czy żyjecie w piekle, czy też 
odpokutujecie za swoje przewinienia, czy też 
jesteście pełni spokoju nieba. 
10 Co ludzie nazywają niebo lub piekło nie są 
pewne miejsca, to jest istota twoich dzieł, 
które twój duch będzie zbierać, gdy dotrze do 
"duchowej doliny". Każdy doświadcza jego 
piekła, zamieszkuje jego świat pokuty, lub 
cieszy się błogością, która pochodzi z 
wywyższenia i harmonii z duchem Bożym. 
(11,51 - 56) 

11 Tak jak człowiek może stworzyć sobie na 
ziemi świat duchowego pokoju podobny do 
pokoju mojego królestwa, tak i on, poprzez 
swoje zepsucie, może prowadzić istnienie, 
które jest jak piekło wad, niegodziwości i 
wyrzutów sumienia. 
12 Nawet w zaświatach duch może spotkać 
światy ciemności, korupcji, nienawiści i 
zemsty, w zależności od skłonności ducha, 
jego błąd i jego namiętności. Zaprawdę, 
powiadam wam, zarówno niebo, jak i piekło, o 
których ludzie wyobrażają sobie jedynie 
poprzez ziemskie formy i obrazy, nie są niczym 
innym, jak różnymi etapami rozwoju ducha: 
jeden z powodu swojej cnoty i rozwoju na 
szczycie doskonałości, drugi w otchłani jego 
ciemności, wad i złudzenia. 
13 Albowiem sprawiedliwy Duch jest obojętny 
na miejsce, gdzie on jest, bo wszędzie będzie 
miał w sobie pokój i niebo Stwórcy. Nieczysty i 
zdezorientowany duch, z drugiej strony, może 
być w najlepszych światach, a on będzie czuć 
w sobie bezustannie piekło jego wyrzutów 
sumienia, które będzie płonąć w nim, dopóki 
nie oczyści go. 
14 Czy uważasz, że Ja, Ojciec wasz, stworzyłem 
miejsca specjalnie przeznaczone do karania 
was, a tym samym pomścić mnie na zawsze za 
wasze zniewagi? 
15 Jakże ograniczeni są ludzie, którzy uczą tych 
teorii! 
16 Jak to jest możliwe, aby mieć wiarę, że 
wieczne ciemności i wieczny ból jest końcem, 
który czeka na jakiegoś ducha? Nawet jeśli 
zgrzeszyli, nadal będą dziećmi Bożymi na 
zawsze. Jeśli potrzebują instrukcji - oto Mistrz. 
Jeśli potrzebują miłości - oto Ojciec. Jeśli 
tęsknią za przebaczeniem - oto doskonały 
sędzia. 
17 Ten, kto nigdy nie próbuje Mnie szukać i 
naprawić swoje błędy, nie przyjdzie do Mnie. 
ale nie ma nikogo, kto opierałby się mojej 
sprawiedliwości lub moim próbom. tylko 
oczyszczony możesz przyjść do mnie (52, 31 - 
37) 
18 Wśród tak wielu mieszkań, jak dom Ojca, 
nie ma jednego świata ciemności, we 
wszystkich z nich jest Jego światło; ale jeśli 
istoty duchowe wchodzą do niego z bandażem 
przed oczami z powodu ich ignorancji - jak 
mogą zobaczyć tę chwałę? 
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19 Jeśli tu, na świecie, zapytać niewidomego, 
co widzi, on da ci odpowiedź, tylko ciemność. 
Nie dlatego, że nie ma tam światła 
słonecznego, ale dlatego, że nie może go 
zobaczyć. (82, 12 - 13) 
20 Powiedziałem wam w tym czasie, nie bawić 
się pomysł, który istnieje wśród ludzi o piekle, 
bo na tym świecie nie ma większego piekła niż 
życie, które stworzyłeś ze swoimi wojnami i 
wrogami, a w zaświatach nie ma innego ognia 
niż tortury sumienia ducha, gdy sumienie czyni 
swoje wykroczenia do niego znane. (182,45) 
21 Tak długo, jak ci, którzy w ich fanatyzm 
religijny tylko spodziewać się kary piekła w 
zaświatach trzymać się tej opinii, będą tworzyć 
własne piekło, ponieważ zamieszanie ducha 
jest podobny do tego z ludzkiego umysłu, choć 
znacznie silniejszy. 
22 Pytasz więc: "Mistrzu, czy jest zbawienie 
dla tych? Mówię wam: zbawienie jest dla 
wszystkich, lecz pokój i światło nie przyjdzie 
do tych duchowych istot, dopóki ciemności 
złudzenia nie rozpuszczą się. 
23 Czy kiedykolwiek miałeś współczucie dla 
człowieka, którego niespokojny umysł 
sprawia, że widzi rzeczy, które nie istnieją? O 
ile większy byłby twój ból, gdybyś zobaczył w 
zaświatach te urojone istoty, które widzą 
swoje wyimaginowane piekło! (227,71) 
24 Nie drżyjcie z tych objawień; wręcz 
przeciwnie, radujcie się z myśli, że to słowo 
zniszczy waszą myśl o wiecznej karze i 
wszystkich interpretacjach, które zostały wam 
dane w przeszłości przez wieczny ogień. 
25 "Ogień" jest symbolem bólu, 
samooskarżenia i pokuty, który będzie 
torturować ducha i oczyścić go, jak złoto jest 
oczyszczone w tyglu. W tym bólu jest moja 
wola, a w mojej woli jest moja miłość do 
ciebie. 
26 Gdyby było prawdą, że to ogień gładzi 
ludzkie grzechy, to wszystkie ciała tych, którzy 
zgrzeszyli, powinny być wrzucone w ogień 
tutaj w życiu ziemskim, w życiu, bo nie czuliby 
go martwym. Ponieważ ciała nigdy nie 
wznoszą się w przestrzeń duchową - wręcz 
przeciwnie, po zakończeniu zadania zapadają 
się do wnętrza ziemi, gdzie łączą się z naturą, z 
której odebrały sobie życie. 
27 Ale jeśli myślisz, że to, co nazywasz 
"wiecznym ogniem" nie jest przeznaczone dla 
ciała, ale dla ducha, jest to kolejny poważny 

błąd, ponieważ nie ma elementów 
materialnych w królestwie duchowym, ani 
ogień nie ma wpływu na ducha To, co rodzi się 
z materii, to materia, co rodzi się z ducha, to 
duch. 
28 Moje słowo nie sprowadza się do 
atakowania jakiegokolwiek przekonania wiary. 
Jeśli ktoś tak myśli, to bardzo się myli. Moje 
słowo wyjaśni treść tego wszystkiego, co nie 
zostało prawidłowo zinterpretowane, a zatem 
stworzyło błędy, które były przekazywane 
ludzkości z pokolenia na pokolenie. 
29 Jaką wartość miałoby moje prawo i moja 
nauka, gdyby nie byli w stanie zbawić istoty 
duchowe od błędu i grzechu? I jakie znaczenie 
miałaby moja obecność jako człowieka w 
świecie, gdyby było wielu, którzy musieliby 
zginąć na zawsze w odkupieniu bez końca? 
(352, 44 - 48) 
30 Niektórzy czują się poruszeni, aby czynić 
dobre uczynki, ponieważ boją się, że śmierć 
ich zaskoczy i nie będą mieli zasługi, aby dać 
swojemu Panu. Inni oddzielają się od zła, ale 
tylko z obawy przed śmiercią w grzechu i 
koniecznością znosić wieczne piekło po tym 
życiu. 
31 Jakże zdeformowany i niedoskonały jest 
ten Bóg w formie, w której tak wielu myśli o 
Nim! Jakie to niesprawiedliwe, potworne i 
okrutne! Jeśli wszystkie grzechy i zbrodnie 
popełnione przez ludzi są zjednoczone, to nie 
można tego porównywać z ohydą, która 
oznaczałaby karę piekła na całą wieczność, na 
którą - ich zdaniem - Bóg potępia dzieci, które 
zgrzeszyły. Czy nie wyjaśniłem ci, że najwyższą 
jakością Boga jest miłość? Czy nie uważasz 
więc, że wieczna męka byłaby całkowitym 
zaprzeczeniem boskiego atrybutu wiecznej 
miłości? (164, 33 – 34) 
32 Wierzysz, że niebo jest regionem w 
wieczności, i że przez szczerą skruchę za twoje 
przewinienia możesz wejść do niego w 
godzinie twojej fizycznej śmierci, ufając, że w 
tym momencie znajdziesz przebaczenie i 
będziesz prowadzony przeze mnie do 
Królestwa Niebieskiego To jest to, w co 
wierzysz. 
33 Ale mówię wam, że niebo nie jest pewnym 
miejscem, ani regionem, ani domem. Niebo 
ducha jest jego wysokie uczucia i jego 
doskonałość, jego stan czystości. Więc kto jest 
tym, który pozwala ci wejść do Królestwa 
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Niebieskiego - Ja, który zawsze cię wzywał, czy 
ty, który zawsze był głuchy? 
34 Nie ograniczaj już nieskończoności, boski. 
Czy nie rozumiesz, że gdyby niebo było takie, 
jak uważasz - pewien dom, region, czy miejsce 
- nie byłoby już nieskończone? Nadszedł czas, 
abyście lepiej zrozumieli to, co duchowe, 
nawet jeśli wasza wyobraźnia nie jest w stanie 
ogarnąć całej rzeczywistości. Ale przynajmniej 
powinien się do niej zbliżyć. (146, 68 - 69) 
  
The music of the sky  
35 Ye mieć słuchać że the anioł w niebo 
słuchać na zawsze the boski koncert. Kiedy 
zastanawiacie się nad tym symbolem, 
uważajcie, aby nie wierzyć, że również w 
niebie słychać muzykę podobną do tej, którą 
macie w zwyczaju słyszeć na ziemi. Ktokolwiek 
myśli w ten sposób, ulega całkowitemu 
błędowi materializmu. Z drugiej strony, ten, 
który - gdy usłyszy muzykę nieba i 
błogosławieństwo aniołów przemawiających 
podczas jej słuchania - myśli o harmonii z 
Bogiem na tym Bożym koncercie, będzie w 
prawdzie. 
36 Ale jak to jest, że niektórzy nie biorą tego 
do siebie, mimo że każdy z was ma w swoim 
duchu dźwięk powszechnego koncertu? Jak to 
jest, że niektórzy, którzy słyszą to słowo, nie 
rozumieją go, nie czują go lub źle interpretują? 
37 O ukochane dzieci, które są słabe w twoim 
zrozumieniu, szukaj światła w modlitwie. 
pytajcie mnie w swoich medytacjach, bo bez 
względu na to, jak szerokie będą wasze 
pytania, będę wiedział, jak wam odpowiedzieć 
od wieczności. Ja z kolei będę zadawał wam 
pytania, aby światło prawdy świeciło między 
Mistrzem a uczniami. 
38 Muzyka niebiańska jest obecnością Boga w 
was, a pośród tego koncertu rozbrzmiewa 
wasz dźwięk, gdy osiągniecie prawdziwe 
wzniesienie, które jest duchowym pięknem. 
To jest niebiańska muzyka i śpiew aniołów. 
Kiedy doświadczysz i poczujesz to w ten 
sposób, prawda będzie świecić w twojej 
istocie i poczujesz, że Bóg jest w tobie. Życie 
da ci wieczny i boski koncert, a w każdym jego 
dźwięku odkryjesz objawienie. 
39 Nie słyszałeś jeszcze pięknych tonów w ich 
doskonałej harmonii - pięknych tonów 
czasami, innych potężnych. Jeśli zdarza ci się 
postrzegać je niekiedy, będą ci się pojawiać 

jako nieokreślone tony, których nie możesz 
zjednoczyć; nie zdałeś sobie w pełni sprawy z 
ich piękna. Musisz zostawić za sobą zmysły, 
namiętności i cienie materializmu, aby 
usłyszeć w swoim umyśle koncert Boga. (199, 
53 - 56) 
 
W domu mojego ojca jest wiele "mieszkań 
40 Moja praca rośnie coraz bardziej, aż w 
końcu wszystkie istoty duchowe zjednoczą się 
w wypełnieniu Mojego prawa, a ten ziemski 
dom stanie się światem doskonałości. Ci, 
którzy w tym czasie w nim mieszkają, poczują 
moją miłość we wszystkich stworzonych 
rzeczach i przygotują się do życia w lepszym 
świecie. Ziemia ta będzie tylko tymczasowa dla 
waszego ducha, wyruszy w dążeniu do 
doskonałości do innych regionów, innych 
płaszczyzn zaświatów. 
41 Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "w 
domu Ojca mego jest wiele mieszkań". i w tym 
czasie większego rozwoju, w którym lepiej 
rozumiecie moje nauki, powiem wam: "w 
domu Ojca jest nieskończona liczba mieszkań". 
Więc nie myślcie, że osiągnęliście już 
największą duchową wysokość w chwili 
waszego odejścia z tego świata. Nie, 
uczniowie. Gdy wasze przebywanie na tej 
planecie zakończy się, zaprowadzę was do 
nowych domów i w ten sposób na zawsze 
będę was prowadził po nieskończonej drabinie 
waszej doskonałości. Zaufajcie mi, kochajcie 
mnie, a będziecie zbawieni. (317, 30) 
42 To jest niemożliwe, aby już na tym świecie 
mieć pojęcie o tym, co lub jak moje królestwo, 
niebo i chwała są. Chcę, abyście byli 
zadowoleni z tego, że jest to stan doskonałości 
ducha, z którego on doświadcza, czuje i 
rozumie wspaniałe życie ducha, którego 
obecnie nie możecie ani pojąć, ani sobie 
wyobrazić. 
43 Mówię wam, że nawet istoty duchowe, 
które żyją na wyższych poziomach niż ten, na 
którym się znajdujecie, nie znają 
rzeczywistości tego życia. Czy wiesz, co to 
znaczy żyć "na łonie Ojca"? Kiedy już tam 
mieszkasz, tylko wtedy możesz wiedzieć. Tylko 
mglista prezencja, słabe przeczucie tej 
tajemnicy, dotyka twojego serca jako bodziec 
do twojej podróży ewolucyjnej. (76,28-29) 
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VII Droga rozwoju do doskonałości  
 

Rozdział 28 - Umieranie, śmierć i 
przebudzenie w innym świecie  
 
Nieśmiertelność ducha 
1 Jest to czas, kiedy ludzie budzą się do piękna 
Ducha, kiedy interesują się wiecznym i zadają 
sobie pytanie: "Jak będzie wyglądało życie, 
które czeka nas po śmierci? 
2 Kto nie zastanawiał się - jakkolwiek by nie 
wierzył - czy nie ma w nim czegoś, co 
przetrwałoby sprawę ciała? Zaprawdę, mówię 
wam, nie ma nikogo, kto nie podejrzewa tej 
tajemnicy i kto ani przez chwilę nie 
zastanawiał się nad niezgłębionym... 
3 Niektórzy zadają pytania o tajemnicę życia 
duchowego, które wydaje się być odległe, ale 
które jest w rzeczywistości na twoich oczach; 
inni są zdezorientowani przez nią, a jeszcze 
inni zaprzeczają. Niektórzy mówią, bo myślą, 
że wiedzą wszystko, inni milczą i czekają; ale 
jak mało jest tych, którzy naprawdę wiedzą 
coś o zaświatach. (107, 1) 
4 W trzecim wieku wyszedłem z grobowca 
zapomnienia, do którego ludzkość mnie 
włożyła, aby dać im nowe życie, bo Ja jestem 
życiem. Nikt nie może umrzeć. nawet ten, kto 
własną ręką okrada się z egzystencji, usłyszy 
wyrzuty sumienia z powodu braku wiary. (52, 
63) 
5 Moja nauka nie polega tylko na tym, by dać 
wam siłę i pewność w waszym życiu na ziemi, 
ale by nauczyć was, jak opuścić ten świat, 
przekroczyć progi zaświatów i wejść do 
wiecznego domu. 
6 Wszystkie wyznania wzmacniają ducha w 
jego chodzeniu po tym świecie, ale jak mało 
ujawniają mu i przygotować go do wielkiej 
podróży w zaświatach! To jest powód, dla 
którego wielu postrzega śmierć jako koniec, 
nie wiedząc, że od tego momentu widzi 
nieskończony horyzont prawdziwego życia. 
(261,52 - 53) 
7 "Śmierć" jest tylko symbolem, "śmierć" 
istnieje tylko dla tych, którzy nie są jeszcze w 
stanie rozpoznać prawdy. Dla nich "śmierć" 
nadal jest obrazem grozy, za którą kryje się 
niezrozumiałość lub nicość. Mówię wam: 
Otwórzcie oczy i zrozumcie, że wy też nie 
umrzecie. Oddzielisz się od ciała, ale to nie 

oznacza, że umrzesz. Masz życie wieczne jak 
twój Mistrz. (213, 5) 
 
Przygotowanie do rozstania się z tym 
światem  
8 Musicie zrozumieć, że wy, obdarzeni 
duchem, jesteście najbardziej ukochanym 
dziełem Ojca w stworzeniu, ponieważ On 
umieścił w was duchową istotę, duchowe 
atrybuty i nieśmiertelność. 
9 Dla ducha nie ma śmierci - śmierci, jak 
bierzesz ją, to znaczy, że przestaje istnieć. 
Śmierć ciała nie może być śmiercią ani końcem 
dla ducha. To właśnie wtedy otwiera swoje 
oczy na wyższe życie, a jego powłoka zamyka 
je na zawsze w stosunku do świata. To tylko 
chwila przejścia na ścieżce prowadzącej do 
doskonałości. 
10 Jeśli jeszcze nie zrozumieliście tego w ten 
sposób, to dlatego, że nadal macie wielką 
miłość do tego świata i czujecie się z nim ściśle 
związani. Uciska was opuszczenie tego domu, 
ponieważ uważacie się za właścicieli tego, co 
w nim posiadacie; a niektórzy z nich mają 
nieokreślony obraz mojej Boskiej 
sprawiedliwości i boją się wejść do świata 
duchowego. 
11 Ludzkość za bardzo kochała ten świat - za 
bardzo, ponieważ ich miłość była błędna. Ilu z 
nich zginęło na niej z tego powodu! Jak bardzo 
zmaterializowały się istoty duchowe z tego 
samego powodu! 
12 Tylko wtedy, gdy poczuliście w pobliżu 
kroki śmierci, gdy byliście poważnie chorzy, 
gdy cierpieliście, tylko wtedy przypomnieliście 
sobie, że jesteście tylko jeden krok od 
zaświatów, od tej sprawiedliwości, której 
obawiacie się tylko w tak krytycznych 
momentach; a potem składacie śluby Ojcu i 
przysięgacie kochać Go na ziemi, służyć Mu i 
być Mu posłuszni. (146, 46 - 49) 
13 Mężczyzn pokochało to życie tak bardzo, że 
kiedy godzina jest bliska opuszczenia go, 
buntują się wbrew mojej woli i nie chcą 
słyszeć wezwania, które do nich wysyłam 
Gardzą oni pokojem mojego królestwa i proszą 
Ojca o kolejny okres czasu na ziemi, aby nadal 
posiadał swoje doczesne dobra. 
14 Stańcie się wrażliwi, abyście mieli 
wyobrażenie o życiu duchowym i nie byli 
zadowoleni z początku swojego rozwoju - bo 
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takie jest życie - ponieważ ponad nim istnieją 
wyższe dzieła stworzenia. 
15 Nie starajcie się odrzucić śmierć, gdy 
przychodzi do was zgodnie z moją wolą, ani 
nie proście naukowca, aby dokonał cudu dla 
was, aby oprzeć się mojej radzie i przedłużyć 
swoje życie, ponieważ oboje będziecie gorzko 
żałować tego błędu. Przygotujcie się w tym 
życiu, a nie będziecie mieli powodu obawiać 
się waszego wejścia w zaświaty. (52, 55 - 57) 
16 Kochajcie to, co należy do świata, dopóki 
żyjecie na nim, do pewnego stopnia, abyście 
wiedzieli, jak wypełniać jego prawa; lecz 
zawsze pielęgnujcie wysoki cel mieszkania w 
wysokich światach życia duchowego, aby wasz 
duch nie został zakłócony, kiedy pozbędzie się 
pokrywy ciała, ani nie był kuszony przez to, co 
kochał na tej planecie, bo wtedy pozostanie 
związany i przykuty do świata, do którego już 
nie należy i którym nie może się już w żaden 
sposób cieszyć. (284, 5) 
17 Zlitujcie się nad sobą. Nikt nie wie, kiedy 
nadejdzie moment, kiedy jego duch zostanie 
oddzielony od materii. Nikt nie wie, czy 
następnego dnia jego oczy otworzą się jeszcze 
na światło. Wszyscy należycie do jednego 
właściciela wszystkich stworzonych rzeczy i nie 
wiecie, kiedy zostaniecie odwołani. 
18 Uważajcie, że nawet włosy waszej głowy 
nie są wasze, ani kurz, po którym chodzicie; że 
wy sami nie jesteście wasi, że nie 
potrzebujecie dóbr nietrwałych, ponieważ 
wasze królestwo nie jest z tego świata. 
19 Spirytualizujcie się, a będziecie mieli 
wszystko ze sprawiedliwością i miarą, jak 
długo będziecie ich potrzebować. Wtedy, gdy 
nadejdzie moment wyrzeczenia się tego życia, 
wzniesiecie się przepełnieni światłem i 
weźmiecie w posiadanie to, co nadchodzi do 
was na drugim świecie. (5, 95 - 97) 
 
Przejście do drugiego świata 
20 O każdej godzinie mój głos wzywa was na 
dobrą drogę, gdzie jest pokój; lecz wasze ucho 
głuche ma tylko chwilę wrażliwości na ten 
głos, i ta chwila jest ostatnią w waszym życiu, 
kiedy agonia ogłasza wam bliskość śmierci 
fizycznej. Wtedy chętnie rozpoczniesz życie na 
nowo, aby naprawić swoje błędy, ukoić 
swojego ducha w obliczu wyroku sumienia i 
zaoferować Panu coś cennego i zasłużonego. 
(64, 60) 

21 Jeśli dążysz do nieśmiertelności Ducha, nie 
obawiaj się przyjścia śmierci, która kładzie kres 
ludzkiemu życiu Spodziewaj się go 
przygotowanego, jest pod moim 
dowództwem, i dlatego zawsze przychodzi we 
właściwym czasie i słusznie, nawet jeśli ludzie 
często uważają, że jest odwrotnie. 
22 The hard thing is not that a man dies, but 
that his spirit, when he leaves the body, lacks 
light, and he cannot see the truth. Nie chcę 
śmierci grzesznika, ale jego skruchy. Kiedy 
jednak śmierć raz staje się konieczna - czy to 
dla uwolnienia ducha, czy też dla 
powstrzymania upadku człowieka w ruinę - 
wtedy moja boska sprawiedliwość przecina nić 
linii życia tej ludzkiej egzystencji. (102, 49 - 50) 
23 Wiedzcie, że w księdze waszego 
przeznaczenia dzień i godzina są zapisane, 
kiedy bramy zaświatów zostaną otwarte, aby 
przyjąć waszego ducha. Stamtąd zobaczysz 
całą swoją pracę na ziemi, całą swoją 
przeszłość. Z pewnością nie usłyszysz wtedy 
głosów składających się z wyrzutów lub skarg 
na ciebie, ani nie zobaczysz tych, którzy 
nazywają cię inicjatorami swojego zła! (53, 49) 
24 Ponieważ masz przed sobą długą drogę, nie 
zatrzymuj się i myśl, że nigdy nie dotrzesz do 
celu. Idź naprzód, nawet przez straconą chwilę 
twój duch będzie płakał później. Kto ci 
powiedział, że cel jest na tym świecie? Kto cię 
nauczył, że śmierć jest końcem i że w tej chwili 
możesz dotrzeć do mojego królestwa? 
25 Śmierć jest jak krótki sen, po którym duch, 
pod pieszczotą mojego światła, obudzi się z 
odnowioną siłą, jak na nowy dzień, który 
zaczyna się dla niego. 
26 Śmierć jest kluczem, który otwiera przed 
tobą bramy więzienia, w którym byłeś 
przetrzymywany tak długo, jak długo byłeś 
związany z materią ciała, a także jest kluczem, 
który otwiera przed tobą bramy do wieczności 
27 Ta planeta, która została zamieniona w 
dolinę pokuty przez niedoskonałości 
człowieka, była niewolą i wygnaniem dla 
ducha. 
28 Zaprawdę, powiadam wam, życie na ziemi 
jest kolejnym krokiem na drabinie życia. 
Dlaczego nie weźmiesz go w ten sposób, aby 
móc wykorzystać wszystkie jego lekcje? 
Powodem, dla którego wielu musi do niego 
wracać raz za razem, jest to, że nie zrozumieli 
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go i nie skorzystali z poprzedniego życia. (167, 
22 - 26) 
29 Musicie wiedzieć, że Duch otrzymuje 
gruntowne przygotowanie przed jego 
wcieleniem na ziemi, ponieważ ma on być 
poddany długiej i czasami ciężkiej próbie. Ale 
dzięki temu przygotowaniu nie przeszkadza 
mu to, że wkracza w to życie. Zamknął oczy na 
przeszłość, aby otworzyć je na nową 
egzystencję, i tak dostosowuje się do świata, 
do którego przyszedł od pierwszej chwili. 
30 Jakże inny jest sposób, w jaki twój duch 
stawia się przed progami życia duchowego, 
gdy tylko opuścił swoje ciało i świat Ponieważ 
nie otrzymał prawdziwego przygotowania do 
powrotu do domu, jest zdezorientowany, 
wciąż zdominowany przez uczucia 
materialnego ciała, nie wie, co robić, ani gdzie 
się zwrócić. 
31 Wynika to z tego, że nie nauczył się, że w 
ostatniej chwili trzeba zamknąć oczy także na 
ten świat; tylko w ten sposób będzie mógł je 
ponownie otworzyć w świecie duchowym, 
który opuścił, gdzie cała jego przeszłość czeka 
na zjednoczenie z nowym doświadczeniem, a 
wszystkie jego dotychczasowe zasługi zostaną 
dodane do nowych. 
32 Gruba zasłona zakrywa jego umysł, gdy 
odzyskuje on światło; uporczywy wpływ 
wszystkiego, co po sobie zostawił, nie pozwala 
mu odczuć wibracji jego sumienia; ale gdy jego 
cienie rozpuszczają się, by zjednoczyć się z 
jego prawdziwą istotą - ileż rozproszenia, ileż 
bólu! 
33 Czy jest ktoś, kto słysząc lub czytając to 
przesłanie, odrzuca je jako bezużyteczną lub 
fałszywą naukę? Mówię wam, że tylko ten, kto 
jest na poziomie ekstremalnego materializmu 
lub ślepej nieosiągalności, może odrzucić to 
światło bez głębokiego poruszenia jego 
umysłu. (257,20 - 22) 
  
"Sen śmierci" 
34 Nie ma czegoś takiego jak duchowy 
odpoczynek, który wasza ziemska natura 
rozumie i postrzega. Reszta, której duch 
oczekuje, to aktywność, to mnożenie w 
czynieniu dobra, to korzyść każdej chwili. 
Wtedy duch odzyskuje, pozbywa się 
samozagłady i cierpienia, odzyskuje się czyniąc 
dobro, odzyskuje się kochając swojego 
Stwórcę i jego braci i siostry. 

35 Zaprawdę, powiadam wam, gdybym miał 
uczynić waszego ducha bezczynnym, aby 
odpocząć, jak wyobrażacie sobie odpoczynek 
na ziemi, ciemności rozpaczy i strachu by go 
objęły; albowiem życie i światło ducha i jego 
największe szczęście to praca, walka, 
nieustanna aktywność 
36 Duch, który powraca z ziemi do "duchowej 
doliny", przynosząc ze sobą znużenie ciała i 
szukając zaświatów jako miejsca spoczynku, 
zapomnienia, zatarcia śladów walki o życie - 
będzie czuł się najbardziej nieszczęśliwą istotą 
i nie znajdzie ani pokoju, ani błogości; dopóki 
nie obudzi się z letargu, nie uświadomi sobie 
swojego błędu i nie podniesie się do życia 
duchowego, które jest, jak właśnie wam 
powiedziałem - miłością, aktywnością, 
nieustanną walką na drodze, która prowadzi 
do doskonałości. (317, 12 - 14) 
  
Reunion w zaświatach  
37 Chcę, abyście byli wierzącymi, abyście mieli 
wiarę w życie duchowe. Kiedy widzieliście, jak 
wasi bracia odchodzą w zaświatach, nie 
myślcie, że są daleko od was, ani że straciliście 
ich na zawsze. Jeśli chcesz się z nimi 
zjednoczyć, pracować, zdobywać zasługi, a 
kiedy przyjdziesz do zaświatów, znajdziesz je 
tam czekając na ciebie, aby nauczyć cię żyć w 
duchowej dolinie. (9,20) 
38 Któż nie martwi się o życie w zaświatach? 
Któż z tych, którzy stracili ukochaną osobę na 
tym świecie, nie poczuł tęsknoty za tym, by 
zobaczyć ją ponownie, a przynajmniej by 
wiedzieć, gdzie ona jest? Przeżyjesz to 
wszystko, zobaczysz je ponownie. 
39 Ale zarobićwać zasługi teraz, tak, że kiedy 
opuścić tę ziemię i zapytać w Duchowej 
Dolinie, gdzie są ci, których masz nadzieję 
znaleźć, może nie być powiedziane, że nie 
można ich zobaczyć, ponieważ są na wyższym 
poziomie. Nie zapominajcie, że już dawno 
wam mówiłem, że w domu Ojca jest wiele 
mieszkań. (61, 31) 
 
Osąd ducha przez własne sumienie  
40 Kiedy duch każdego wielkiego grzesznika 
oddziela się od tego życia materialnego, aby 
wejść do duchowej doliny, jest zdumiony, że 
piekło, jak sobie wyobrażał, nie istnieje; i że 
ogień, o którym opowiadano mu w 
przeszłości, nie jest niczym innym, jak 
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duchowym skutkiem jego dzieł, kiedy staje 
przed nieubłaganym sędzią, który jest jego 
sumieniem. 
41 Ten inny światowy sąd, ta jasność, która 
śwituje pośród ciemności, która otacza tego 
grzesznika, pali więcej niż najgorętszy ogień, 
jaki można sobie wyobrazić. ale nie jest to 
tortura przygotowana z góry jako kara dla 
tego, który mnie skrzywdził. Nie, ta udręka 
wynika z wiedzy o popełnionych 
wykroczeniach, o cierpieniu z powodu 
zranienia tego, który dał mu życie, o złym 
wykorzystaniu czasu i wszystkich dóbr, które 
otrzymał od swego Pana. 
42 Czy uważasz, że powinienem ukarać tego, 
kto mnie skrzywdził przez swoje grzechy, 
mimo że wiem, że grzech boli bardziej, kto go 
popełnia? Czy nie widzisz, że to grzesznik sam 
sobie robi zło i że za jego karę nie chcę 
pomnażać tego nieszczęścia, które 
spowodował? Pozwalam mu tylko zobaczyć 
siebie samego, usłyszeć nieubłagany głos 
sumienia, zadać sobie pytanie i odpowiedzieć 
sobie, odzyskać pamięć duchową, którą stracił 
przez materię i przypomnieć sobie swoje 
pochodzenie, przeznaczenie i śluby; i tam, w 
tym wyroku, musi doświadczyć działania 
"ognia", który eliminuje jego zło, który topi go 
na nowo jak złoto w tyglu, aby usunąć z niego 
to, co szkodliwe, bezużyteczne i wszystko, co 
nie jest duchowe. 
43 Gdy duch wstrzymuje się, aby usłyszeć głos 
i osąd jego sumienia - zaprawdę powiadam 
wam, w tej godzinie jest w mojej obecności 
44 Ten moment odpoczynku, spokoju i 
jasności nie przychodzi do wszystkich istot 
duchowych jednocześnie. Niektórzy szybko 
wchodzą w tę swoją własną próbę i w ten 
sposób oszczędzają sobie wielu cierpień. Bo 
gdy tylko obudzą się do rzeczywistości i 
uświadomią sobie swoje błędy, przygotowują 
się i zabierają się do zadośćuczynienia za 
swoje złe uczynki do końca. 
45 Inni, którzy są zaślepieni - czy to przez 
wadę, czy przez jakąś urazę, czy też dlatego, że 
prowadzili życie pełne grzechów - potrzebują 
długiego czasu, aby wyjść ze swojej ślepoty. 
46 Jeszcze inni, którzy są niezadowoleni, 
ponieważ uważają, że zostali zabrani z ziemi 
zbyt wcześnie, kiedy wszystko jeszcze się do 
nich uśmiechało, przeklinając i bluźniercząc, 
opóźniając w ten sposób możliwość wyjścia z 

ich zaburzonego stanu; i podobnie jak te, 
istnieje ogromna liczba przypadków znanych 
tylko mojej mądrości. (36, 47 - 51) 
47 Za wszystko będziecie musieli 
odpowiedzieć sobie sami, a zgodnie z naturą 
waszych złych uczynków otrzymacie przez 
siebie najsurowsze sądy. bo ja cię nie 
osądzam, to jest złe To twój własny duch w 
swoim stanie jasności jest twoim strasznym 
oskarżycielem i strasznym sędzią. Ja natomiast 
bronię was przed zamieszaniem, uniewinniam 
was i odkupiam was, ponieważ jestem 
miłością, która oczyszcza i przebacza. (32, 65) 
48 Zastanówcie się, że bardzo szybko 
znajdziecie się w duchowości i będziecie 
musieli zebrać to, co zasialiście na tej ziemi. 
Krok od tego życia do drugiego pozostaje 
poważnym i surowym sądem dla ducha. Nikt 
nie ucieka od tego wyroku, nawet jeśli uważa 
się za najbardziej godnego z moich sług. 
49 Moja wola jest taka, że od chwili wejścia do 
tego nieskończonego Domu nie będziecie już 
odczuwać lęku przed ziemią i zaczniecie 
odczuwać szczęście i błogość, że wspięliście się 
na kolejny stopień. (99, 49 - 50) 
50 Sąd Ostateczny, w interpretacji ludzkości, 
jest błędem. Mój osąd nie jest ani godziną, ani 
dniem. Waży się na tobie już od jakiegoś 
czasu. 
51 Ale zaprawdę, powiadam wam, umarli są 
przeznaczeni i podążają za swoim 
przeznaczeniem, aby połączyć się z 
odpowiadającym im królestwem natury; 
albowiem to, co jest z ziemi, powróci na 
ziemię, tak jak duchowy będzie dążył do 
swego domu, który jest łonem moim. 
52 Ale mówię wam też, że będziecie własnymi 
sędziami w waszym wyroku; dla waszego 
sumienia, samowiedzy i intuicji powie wam, 
do jakiego punktu macie być chwaleni, a w 
jakim domu duchowym musicie mieszkać 
Jasne jest, że zobaczysz drogę, którą musisz 
podążać, bo kiedy otrzymasz światło mojej 
boskości, rozpoznasz swoje czyny i ocenisz 
swoje zasługi. 
53 W "duchowej dolinie" znajduje się wiele 
zdezorientowanych i zaniepokojonych istot. 
Przynieś im moją wiadomość i moje światło, 
gdy raz do niego wejdziesz. 
54 Już teraz możesz korzystać z tej formy 
miłosierdzia poprzez modlitwę, dzięki której 
możesz wejść z nimi w kontakt. Twój głos 
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zabrzmi tam, gdzie mieszkają i obudzi ich z 
głębokiego snu. Będą płakać i oczyszczać się 
łzami skruchy. W tym momencie otrzymają 
promień światła, ponieważ wtedy zrozumieją 
swoją przeszłą próżność, swoje błędy, swoje 
grzechy. 
55 Jak wielki jest ból ducha, gdy sumienie 
sprawia, że się obudził! Jakżeby się wtedy 
uniżył przed obliczem najwyższego sędziego! 
Jakże pokornie prośby o przebaczenie, śluby, 
błogosławieństwa mojego imienia wypływają z 
najskrytszej części jego istoty! 
56 Teraz Duch uświadamia sobie, że nie może 
zbliżyć się do doskonałości Ojca i dlatego 
zwraca swoje spojrzenie na ziemię, gdzie nie 
był w stanie wykorzystać czasu i prób, które 
były okazją do zbliżenia się do celu, i prosi o 
inne ciało, aby odpokutowało za grzechy i 
wypełniło niedokończone zadania. 
57 Kto wtedy wymierzył sprawiedliwość? Czyż 
to nie sam Duch zachował sąd nad sobą? 
58 Duch mój jest lustrem, w którym musicie 
spojrzeć na siebie, a On wam ujawni stopień 
czystości, jaki macie (240, 41 - 46) 
59 Kiedy duch wasz opuszcza ludzką skorupę i 
wycofuje się do swojej najgłębszej istoty w 
sanktuarium życia duchowego, aby sprawdzić 
jego przeszłość i jego żniwo, wiele z jego dzieł, 
które okazały się dla niego doskonałe tutaj na 
świecie i godne być wniesiona przed Pana i 
godne nagrody, wydadzą się ubogie w 
chwilach tego samozadowolenia. Duch 
zrozumie, że znaczenie wielu czynów, które 
wydawały mu się dobre na świecie, było tylko 
wyrazem próżności, fałszywej miłości, miłości, 
która nie pochodziła z serca. 
60 Kto, jak myślisz, dał Duchowi oświecenie 
doskonałego sędziego, aby sądzić samego 
siebie? Sumienie, które w tej godzinie 
sprawiedliwości da ci wrażenie, że świeci się z 
niespotykaną dotąd jasnością i to ono będzie 
mówiło wszystkim, co było dobre, słuszne, 
prawdziwe, co czynił na ziemi, a co było złe, 
złe i nieczyste, co siał na swój sposób. 
61 Sanktuarium, o którym wam właśnie 
mówiłem, jest sanktuarium sumienia - ta 
świątynia, której nikt nie może sprofanować, 
ta świątynia, w której mieszka Bóg i z której 
rozbrzmiewa jego głos, i z której wyłania się 
światło. 
62 Na świecie nigdy nie byliście gotowi wejść 
do tego wewnętrznego sanktuarium, 

ponieważ wasza ludzka osobowość zawsze 
stara się znaleźć sposoby i środki, aby uniknąć 
mądrego głosu, który mówi w każdym 
człowieku. 
63 Mówię ci: Kiedy twój duch zostanie 
uwolniony z jego przykrycia, w końcu zatrzyma 
się i zbierze przed progiem tego sanktuarium, 
aby wejść do niego i uklęknąć przed tym 
ołtarzem Ducha Świętego, aby usłyszeć siebie 
samego, aby zbadać swoje uczynki w tym 
świetle, które jest sumieniem, aby usłyszeć 
głos Boga mówiącego w sobie jako Ojciec, jako 
Mistrz i jako Sędzia. 
64 Żaden śmiertelnik nie może sobie 
wyobrazić tej chwili w całej jej powszechności, 
którą wy wszyscy musicie przeżyć, aby 
rozpoznać to, co macie w sobie do 
zachowania, a także to, co musicie odrzucić od 
siebie, ponieważ nie wolno wam już dłużej 
trzymać tego w duchu. 
65 Gdy wtedy duch czuje, że jest 
skonfrontowany ze swoim sumieniem i że 
sumienie pamięta o sobie z jasnością prawdy, 
że czuje się zbyt słaby, by słuchać samego 
siebie, chce nigdy nie istnieć; bo w jednej 
chwili całe jego życie mija jego świadomość - 
to, co pozostawił po sobie, to, co posiadał i to, 
co było jego własne, i z czego musi teraz 
wreszcie zdać sprawę. 
66 Uczniowie, ludzie, przygotujcie się już w 
tym życiu na tę chwilę, abyście nie zamienili 
tej świątyni w trybunał, gdy wasz duch pojawi 
się przed progiem świątyni sumienia; bo 
wtedy ból duchowy będzie tak wielki, że nie 
będzie żadnego fizycznego bólu, który można 
by z nim porównać. 
67 Chcę, abyście zastanowili się nad tym 
wszystkim, co powiedziałem wam w tej nauce, 
abyście mogli zrozumieć, jak w duchowym 
waszym osądzie jest dokonywany w ten 
sposób sprawisz, że zniknie z twojej wyobraźni 
obraz, na którym wyobrażasz sobie sąd 
sprawiedliwości, prowadzony przez Boga w 
postaci starego człowieka, który sprawia, że 
dobre dzieci przechodzą na jego prawej ręce, 
aby cieszyć się niebem, i który umieszcza złych 
po jego lewej stronie, aby skazać ich na 
wieczną karę. 
68 Nadszedł czas, aby światło dotarło do 
najwyższego królestwa waszego ducha i 
umysłu, aby prawda świeciła w każdym 
człowieku i aby przygotował się on do 
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godnego wejścia do życia duchowego. (334, 
5m. - 11, 14 - 15) 
 
Odzyskana świadomość duchowa  
69 Nie ma nic w moim stworzeniu, co, 
podobnie jak śmierć fizyczna, nie jest w stanie 
pokazać każdemu duchowi wysokości rozwoju, 
do której doszedł za życia, i nic tak pomocnego 
jak moje Słowo, aby wznieść się do 
doskonałości. To jest powód, dla którego moje 
prawo i moje nauczanie zawsze i nieugięcie 
starają się przeniknąć do serc i dlatego ból i 
cierpienie radziły ludziom opuścić te drogi, 
które zamiast podnosić ducha, prowadzą go w 
otchłań. 
70 Jakże szczęśliwy będzie twój duch w 
zaświatach, gdy jego sumienie powie mu, że 
zasiał ziarno miłości na ziemi! Cała przeszłość 
pojawi się na twoich oczach, a każdy widok 
tego, czym były twoje dzieła, da ci 
nieskończoną błogość. 
71 Przykazania moich praw, których nie 
zawsze była w stanie zachować twoja pamięć, 
będą również przechodzić przez twój umysł 
pełen jasności i światła. Zdobądźcie zasługi, 
które pozwolą wam przeniknąć w nieznane z 
oczami otwartymi na prawdę. 
72 Istnieje wiele tajemnic, które człowiek 
nadaremnie próbował rozwikłać; ani ludzka 
intuicja, ani nauka nie były w stanie 
odpowiedzieć na wiele pytań, które ludzie 
sobie zadawali, a to dlatego, że istnieją 
odkrycia, które są przeznaczone tylko dla 
ducha, gdy wszedł on do "duchowej doliny". 
Te niespodzianki, które go czekają, te cuda, te 
objawienia będą częścią jego nagrody. Ale 
zaprawdę, mówię wam, kiedy duch wejdzie do 
świata duchowego z bandażem przed oczami, 
nie zobaczy nic, ale nadal będzie widział tylko 
tajemnice wokół siebie - tam, gdzie wszystko 
powinno być jasne. 
73 Ta Niebiańska Nauka, którą wam dziś 
przynoszę, odsłania przed wami wiele piękna i 
przygotowuje was tak, że gdy pewnego dnia 
staniecie przed Sprawiedliwością Wiecznego w 
duchu, będziecie w stanie znieść cudowną 
rzeczywistość, która będzie was otaczać od tej 
chwili. (85, 42 + 63 - 66) 
74 Przyjmijcie moje światło, aby oświetliło 
waszą drogę życia i abyście zostali uwolnieni z 
obłoku świadomości w godzinie śmierci. 
Wtedy, gdy przekroczysz progi tego, co poza 

tobą, będziesz wiedział, kim jesteś, kim byłeś i 
kim będziesz. (100, 60) 
75 Podczas gdy wasze ciała są opuszczone na 
ziemię, w której łonie są zmieszane z nią, aby 
uczynić ją żyzną - bo nawet po śmierci będą 
nadal mocą i życiem - wasze sumienie, które 
jest ponad waszą istotą, nie pozostanie na 
ziemi, ale pójdzie z Duchem, aby pokazać się 
jej jako księga, której głębokie i mądre nauki 
są studiowane przez Ducha. 
76 Wtedy wasze duchowe oczy otworzą się na 
prawdę, a za chwilę będziecie wiedzieć, jak 
interpretować to, czego nie byliście w stanie 
zrozumieć w życiu. Tam zrozumiesz, co to 
znaczy być dzieckiem Bożym i bratem swojego 
bliźniego. Tam zrozumiecie wartość 
wszystkiego, co posiadacie, będziecie 
odczuwać żal i wyrzuty sumienia za 
popełnione błędy, stracony czas, a 
najpiękniejsze postanowienia o naprawie i 
zadośćuczynieniu narodzą się w was. (62, 5) 
77 Już teraz wszyscy dążycie do tego samego 
celu, godząc i harmonizując swoje życie 
duchowe Niech nikt nie myśli, że jest na 
lepszej drodze niż jego brat, ani nie myśli, że 
jest na wyższym poziomie niż inni. Mówię 
wam, w godzinie śmierci to mój głos będzie 
mówił wam prawdę o waszym poziomie 
rozwoju. 
78 Tam, w tej krótkiej chwili oświecenia przed 
sumieniem, wielu otrzymuje swoją nagrodę; 
ale wielu widzi również, jak ich wielkość znika. 
79 Czy chcecie się uratować? Potem przyjdź 
do mnie na drodze braterstwa. Tylko on, nie 
ma innego, to on jest napisany w moim 
najwyższym przykazaniu, które mówi wam: 
"Miłujcie się wzajemnie" (299,40 - 42). 
 

Rozdział 29 - Oczyszczanie i 
wskrzeszanie istot duchowych w 
zaświatach  
 
Wyrzuty sumienia, wyrzuty sumienia i 
samooskarżenia  
1 Nie chcę, aby twój duch był zbezczeszczony, 
ani aby umarł w prawdziwym życiu. Dlatego 
nawiedzam cię moją sprawiedliwością, gdy 
spotykam cię oddaną szkodliwym 
przyjemnościom i przyjemnościom. Twój duch 
musi być czysty na moim łonie, jak z niego 
wyrósł. 
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2 Wszyscy ci, którzy opuszczają swoje ciało na 
ziemi i odłączają się od tego świata w stanie 
rozproszenia, gdy widzą moją obecność, która 
objawia się w świetle wieczności, które 
oświeca ducha, budzą się z głębokiego snu pod 
gorzką łzą i w rozpaczy samouzdrowienia. Tak 
długo, jak trwa ból dziecka, aby uwolnić się od 
jego cierpień, cierpi również Ojciec. (228, 7 - 8) 
3 Błagania i męki sumienia wynikające z braku 
wiedzy - cierpienie, ponieważ brakuje 
duchowości, aby cieszyć się tym życiem, to i 
więcej jest zawarte w zadośćuczynieniu 
duchowych istot, które osiągają progi życia 
duchowego, splugawione lub bez 
przygotowania. 
4 Uświadomić sobie, że nie mogę brać 
grzechu, niedoskonałości lub korupcji ludzi 
jako zniewagi zadanej Ojcu, ponieważ wiem, 
że ludzie robią sobie zło (36, 56) 
5 Jak wypełnione światłem byłoby twoje życie, 
i jak wielka i przełomowa byłaby twoja nauka, 
jeśli chcesz kochać bliźniego i wykonywać wolę 
Ojca twego - jeśli chcesz poświęcić część 
swojej wolności woli i pracować zgodnie z 
tym, co nakazuje ci twoje sumienie. Wasza 
nauka dotknęłaby wtedy nadprzyrodzonego, 
gdy przekroczyłaby granice materiału, bo do 
tej pory nie zbliżyła się nawet do tych granic. 
6 Co przeraża ducha naukowca czuje, gdy 
opuszcza ten świat i wreszcie staje twarzą w 
twarz z boską prawdą! Tam ze wstydu 
opuszcza twarz i prosi o wybaczenie za swoją 
arogancję. Wierzył, że wie i jest w stanie zrobić 
wszystko, zaprzeczając, że istnieje coś, co jest 
poza jego wiedzą lub zrozumieniem. Ale teraz, 
gdy stoi przed Księgą Życia, przed 
nieskończonym dziełem Stwórcy, musi 
rozpoznać swoją nędzę i pokornie owinąć się 
w pokorę przed Tym, który jest absolutną 
mądrością. (283, 48 - 49) 
7 Nie bój się, gdy przychodzisz na świat 
duchowy, że musisz myśleć o tym, co 
zgrzeszyłeś na ziemi Jeśli pozwolicie, aby 
wasze serca zostały obmyte bólem i pokutą, 
jeśli będziecie walczyć o zadośćuczynienie za 
wasze przewinienia, wejdziecie w moją 
obecność godni i czysty i nikt, nawet wasze 
sumienie, nie odważy się wspomnieć o 
waszych przeszłych niedoskonałościach. 
8 W doskonałym domu jest miejsce dla 
każdego ducha, który czeka na przyjście swego 
właściciela w czasie lub w wieczności. Na 

drabinie miłości, miłosierdzia, wiary i zasług 
wejdziesz do królestwa mojego jeden po 
drugim. (81, 60 - 61) 
 
Poetycka sprawiedliwość  
9 Miałem tylko kilku uczniów na tym świecie, a 
w jeszcze mniejszej liczbie tych, którzy byli jak 
obraz Boskiego Mistrza. Z drugiej strony, w 
Dolinie Duchowej mam wielu uczniów, 
ponieważ tam osiągają oni największe postępy 
w przyswajaniu moich nauk. Tam moje małe 
dzieci, te, które głodują i pragną miłości, 
otrzymują od swego Pana to, czego ludzkość 
im odmówiła. Tam, gdzie przez swoją cnotę 
świecą ci, którzy byli ignorowani na ziemi z 
powodu swojej pokory, i gdzie płaczą smutni i 
skruszeni, którzy świecili na tym świecie 
fałszywym światłem. 
10 W zaświatach, gdzie Ja was przyjmuję, jak 
nie mieliście nadziei na to na ziemi, gdy 
byliście we łzach, ale błogosławcie mi, 
odpuszczając wasze winy. nie ma znaczenia, że 
podczas swojej życiowej podróży miałeś 
chwilę zaciętej rebelii Wezmę pod uwagę, że 
miałeś dni wielkiego bólu, a w nich okazałeś 
uległość i pobłogosławiłeś moje imię. Wy 
również, w granicach swojej małości, 
doświadczyliście trochę Golgoty, nawet jeśli 
były one spowodowane waszym 
nieposłuszeństwem. 
11 Oto przez kilka chwil wierności i miłości do 
Boga będziecie mieli życie i łaskę w 
zaświatach. W ten sposób moja odwieczna 
miłość zwraca krótkotrwałą miłość człowieka. 
(22,27 - 29) 
12 Każdy dobry uczynek znajduje swoją 
nagrodę, która nie jest przyjęta na ziemi, ale w 
zaświatach. Ale jak wielu chciałoby cieszyć się 
tym szczęściem już tu na ziemi, nie wiedząc, że 
ten, kto nie robi nic dla swojego duchowego 
życia, będzie bez zasług, gdy do niego wejdzie, 
a jego wyrzuty sumienia będą wtedy wielkie. 
(1,21) 
13 Któremu świat pragnie zaszczytów i 
uwielbienia, może być mu dane tutaj; ale będą 
one krótkotrwałe i nie będą mu przydatne w 
dniu jego wejścia do świata duchowego Ten, 
kto szuka pieniędzy, może dostać swoją 
nagrodę tutaj, bo to było to, czego szukał. Ale 
kiedy nadejdzie ta godzina, w której musi 
zostawić wszystko, aby osiedlić się w 
zaświatach, nie będzie miał najmniejszego 
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prawa domagać się jakiejkolwiek nagrody za 
swojego ducha, nawet jeśli uważa, że zrobił 
wiele dla dobra miłości. 
14 Z kolei ten, kto zawsze odrzucał 
pochlebstwa i łaski, kto kochał bliźnich 
czystym sercem i bezinteresownie, a także 
odrzucał wszelkie nagrody materialne, kto był 
zajęty wysiewaniem nasion dobra i lubił 
wykonywać dzieła miłości - nie będzie myślał o 
nagrodach, bo nie będzie żył dla własnej 
satysfakcji, ale dla satysfakcji bliźnich. Jakże 
wielki będzie jego pokój i szczęście, gdy będzie 
wtedy na łonie swego Pana! (253, 14) 
15 Przynoszę wam w tym czasie czystą i 
doskonałą naukę, dlatego mówię wam, że pod 
koniec waszej pracy będziecie mieli uznanie 
tylko za to, co zrobiliście w życiu z prawdziwą 
miłością, ponieważ to udowodni, że znaliście 
prawdę. (281, 17) 
16 Nie myśl - ponieważ wykonujesz dobrą 
pracę w momencie jej wykonywania, nie znasz 
jej wartości - że nigdy nie poznasz dobra, które 
zrobiłeś. Mówię ci, że żadne z twoich dzieł nie 
będzie bez nagrody. 
17 Gdy znajdziecie się kiedyś w sferze 
duchowej, zobaczycie, jak często małe dzieło, 
pozornie mało istotne, było początkiem 
łańcucha dobroczynności - łańcucha, który inni 
robili coraz dłużej, ale który na zawsze dawał 
będzie satysfakcję temu, kto go rozpoczął. 
(292, 23 - 24) 
18 Inspiruję was, abyście zasłużyli na zasługi; 
lecz nie powinniście być poruszeni 
samolubnym pragnieniem własnego 
zbawienia, lecz powinniście wykonywać swoje 
dzieła z myślą o bliźnich waszych, z myślą o 
przyszłych pokoleniach, których radość będzie 
bardzo wielka, gdy znajdą drogę wybrukowaną 
przez "pierwszych". Wtedy wasze szczęście 
będzie bezgraniczne, ponieważ radość i pokój 
waszych braci i sióstr dotrze również do 
waszego ducha. 
19 Jakże inaczej jest z tymi, którzy szukają 
tylko własnego zbawienia i własnego 
szczęścia; albowiem gdy przychodzą na 
miejsce, które uczynili dla siebie przez swoje 
dzieła, nie mogą mieć ani chwili spokoju, ani 
radości, gdy widzą tych, których zostawili, a 
którzy dźwigają ciężki ciężar swoich cierpień. 
20 Zaprawdę powiadam wam, prawdziwi 
uczniowie tej nauki będą sprawiedliwi i czyści 

w swoich uczynkach, jako duch ich, który jest 
moją własną światłem (290,76 - 77) 
21 Jeśli jesteś pokorny, twoje duchowe 
bogactwo będzie wzrastać w życiu, które czeka 
na ciebie. Wtedy będziecie mieli spokój, który 
da wam najpiękniejsze odczucie waszego 
istnienia. I w waszym duchu rodzi się tęsknota 
za tym, by służyć Ojcu, będąc wiernym 
strażnikiem wszystkiego, co stworzyłem, i 
pocieszeniem dla cierpiących i pokojem dla 
pozbawionych pokoju. (260, 29) 
 
Wstąpienie Duchów do Królestwa Bożego  
22 Jest to "trzeci wiek", w którym wasz duch 
może zacząć marzyć o bardzo wysokich 
poziomach życia i bardzo wielkiej wiedzy już 
na ziemi. Kto bowiem oddziela się od tego 
świata i już teraz zabiera ze sobą w swoim 
duchu wiedzę o tym, co znajdzie i rozwijanie 
swoich darów duchowych, ten przejdzie przez 
wiele światów, nie mieszkając w nich, aż 
dotrze do tego, na którym ze względu na 
swoje zasługi ma prawo mieszkać. 
23 On będzie w pełni świadomy swojego stanu 
duchowego, będzie w stanie wykonywać 
swoje zadanie, gdziekolwiek jest. Zrozumie 
język miłości, harmonii i sprawiedliwości i 
będzie w stanie komunikować się z jasnością 
duchowego języka, którym jest myśl. Nie 
będzie dla niego klifów, rozproszenia uwagi 
ani łez, a on będzie doświadczał coraz więcej 
niezmierzonej radości z zbliżania się do 
domów, które do niego należą, ponieważ są 
one jego wiecznym dziedzictwem. (294, 55) 
24 Na boskiej niebiańskiej drabinie znajduje 
się nieskończona liczba istot, których duchowa 
doskonałość pozwala im przyjmować różne 
poziomy w zależności od stopnia rozwoju, jaki 
osiągnęły. Twój duch został stworzony z 
odpowiednimi cechami, aby rozwijać się na tej 
drabinie doskonałości i osiągać cele określone 
w wysokich radach Stwórcy. 
25 Nie znacie przeznaczenia tych duchowych 
istot, ale mówię wam, że jest ono doskonałe 
jak wszystko, co stworzyłem 
26 Nadal nie rozumiesz darów, które Ojciec 
dał ci. Ale nie martwcie się, bo później 
staniecie się ich świadomi i doświadczycie ich 
pełnego przejawu. 
27 Nieskończona liczba istot duchowych, 
które, tak jak wy, zamieszkują różne poziomy 
życia, są zjednoczone między sobą wyższą 
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mocą, którą jest miłość. Zostały one 
stworzone do walki, do ich wyższego rozwoju, 
a nie do stagnacji. Ci, którzy wypełnili moje 
przykazania, stali się wielcy w Bożej Miłości. 
28 Ale przypominam wam, że nawet gdy wasz 
duch osiągnie wielkość, moc i mądrość, nie 
stanie się wszechmocny, ponieważ jego 
atrybuty nie są nieskończone, jak są w Bogu. 
Niemniej jednak wystarczą one, aby 
doprowadzić was na szczyt waszej 
doskonałości na prostej drodze, którą miłość 
waszego Stwórcy wyznaczyła dla was od 
pierwszej chwili. (32,34 - 37) 
29 Siedem duchowych etapów rozwoju, przez 
które musi przejść twój duch, aby osiągnąć 
swoją doskonałość. Dzisiaj, kiedy jeszcze 
żyjecie na ziemi, nie wiecie na jakim etapie 
niebiańskiej drabiny jesteście. 
30 Chociaż znam odpowiedź na to pytanie 
twojego umysłu, nie mogę ci powiedzieć w tej 
chwili (133, 59 - 60) 
31 Każdy szczebel, każdy krok, każdy poziom 
życia oferuje duchowi większe światło i 
doskonalszą błogość. Ale najwyższy pokój, 
doskonałe szczęście ducha jest poza 
wszystkimi tymczasowymi mieszkaniami. 
32 Ile razy będziesz myślał, że z góry poczujesz 
doskonałe szczęście na łonie Boga, nie zdając 
sobie sprawy, że to szczęście nie jest 
przedsmakiem świata, który ma nadejść, gdzie 
będziesz musiał iść po tym życiu. (296, 49 - 50) 
33 Ileż to marzeń o umieraniu w oczekiwaniu, 
że ta chwila przyniesie ich do Mnie, tak że 
będą mnie czcić wiecznie w niebie, nie 
wiedząc, że droga jest nieskończenie dalsza niż 
sądzili Aby wspiąć się choćby na jeden stopień 
drabiny niebios, która zaprowadzi cię do Mnie, 
trzeba było we właściwy sposób żyć ludzkim 
życiem. Ignorancja jest powodem, dla którego 
wiele osób źle rozumie znaczenie moich nauk. 
(164,30) 
34 Przez człowieka zostały uwolnione siły 
zniszczenia. Wojna zasiała swoje ziarno we 
wszystkich sercach. Jak wiele bólu doznała 
ludzkość! Ile opuszczenia, nieszczęścia, 
spustoszenia i żalu zostawił na swojej drodze! 
Czy uważasz, że istoty duchowe tych, którzy 
polegli w walce, zginęły, czy też że ta część 
życia, wieczność, która mieszka w człowieku, 
już nie istnieje? 
35 Nie, ludzie. Duch przeżył wojnę i śmierć. Ta 
część mojego własnego ducha zrodziła się z 

pól bólu i na mojej drodze szukam nowego 
horyzontu, aby dalej żyć, rozwijać się i 
rozwijać. (262, 26 - 27) 
36 Dałem wam ziemię, abyście wszyscy 
posiadali ją po równo, abyście żyli w pokoju i 
używali jej jako tymczasowego domu, w 
którym możecie rozwijać swoje zdolności i 
przygotować swojego ducha do wstąpienia do 
nowego domu. 
37 Mówiłem wam: "W domu Pana jest wiele 
mieszkań. Będziesz je znał, gdy powstaniesz. 
Każdy z nich przybliży was do Mnie w coraz 
większym stopniu i będą one przez was 
osiągane według waszych uczynków, 
ponieważ wszystko podlega Boskiemu 
porządkowi i sprawiedliwości. 
38 Nikt nie będzie w stanie przeszkodzić wam 
w przejściu z jednego poziomu życia na drugi, 
a na końcu każdego z nich będzie radość i 
świętowanie w waszym duchu, a także w 
moim. 
39 Więc przygotowuję was, abyście wiedzieli, 
że droga, którą musicie przebyć, jest długa i 
nie będziecie zadowoleni z waszych 
pierwszych prac, myśląc, że otworzą wam już 
drzwi do tych domów. 
40 Ale mówię wam również, że jest piękna i 
wystarczająca, aby duch doszedł do końca 
etapu rozwoju i zatrzymał się, aby spojrzeć 
wstecz na drogę pokrytą wielkimi zmaganiami, 
dniami goryczy i godzinami pokoju po 
pokonaniu niezliczonych przeszkód. 
41 Wreszcie, triumf, nagroda i sprawiedliwość, 
które świecą wokół ciebie, i Duch Ojca 
waszego - obecny, chwalebny, błogosławiąc 
Syna i odpoczywając go na łonie, aż będzie 
przygotowany do następnego etapu jego 
życia. Idzie więc od jednego do drugiego, aż w 
końcu osiągnie najwyższe spełnienie, aby 
zamieszkać ze mną na zawsze. (315, 34 - 36) 
42 Iskra ducha, która upodabnia człowieka do 
jego Stwórcy, będzie coraz bliżej 
nieskończonego płomienia, z którego zrodziła 
się, a iskra ta będzie istotą świetlistą - 
świadomą, promieniującą miłością, pełną 
wiedzy i mocy. Ta istota cieszy się stanem 
doskonałości, w którym nie ma najmniejszego 
bólu ani potrzeby, w którym panuje doskonała 
i prawdziwa błogość. 
43 Gdyby nie był to cel waszego ducha - 
zaprawdę powiadam wam, nie ujawniłbym 
wam mojej nauki poprzez tak wiele nauk, bo 



140 
 

wtedy prawo "Pierwszego Czasu" 
wystarczyłoby wam do życia w pokoju na 
ziemi. 
44 Lecz gdy weźmiecie pod uwagę, że żyłem 
wśród ludzi i obiecałem im nieskończenie 
lepszy świat poza tym życiem, a ponadto gdy 
przypomnicie sobie, że obiecałem wrócić w 
innym czasie, aby dalej z wami rozmawiać i 
wyjaśniać wszystko, czego nie zrozumieliście, 
dojdziecie do wniosku, że duchowe 
przeznaczenie człowieka jest wyższe, znacznie 
wyższe niż wszystko, czego możecie się 
spodziewać, a obiecana błogość jest 
nieskończenie większa niż to, co możecie 
podejrzewać lub sobie wyobrażać. (277,48-49) 
 

Rozdział 30 - Rozwój umysłu poprzez 
reinkarnacje  
 
Prawo rozwoju  
1 Mówię wam, człowiek musi wiedzieć, że jego 
duch przybył na ziemię wiele razy i nadal nie 
był w stanie wspiąć się drogą mojego prawa, 
aby dotrzeć na szczyt góry (77,55) 
2 Skoro człowiek jest świadkiem rozwoju nauki 
i odkrycia tego, w co nie wierzyłby wcześniej, 
to dlaczego opiera się naturalnemu rozwojowi 
ducha? Dlaczego on uparcie opiera się temu, 
co go zatrzymuje i usypia? Bo on unika 
perspektywy życia wiecznego! (118, 77) 
3 Rozumie: Chociaż tworzenie jest pozornie 
zakończone, wszystko wciąż ewoluuje, 
przekształcając i doskonaląc wszystko. Czy 
twój duch może wymknąć się temu boskiemu 
prawu? Nie, moje dzieci. Nikt nie może 
powiedzieć ostatniego słowa o tym, co 
duchowe, o nauce, czy o życiu, ponieważ są to 
moje dzieła, które nie mają końca. (79, 34) 
4 Jak wielu ludzi myśli, że posiada duchową 
wielkość z powodu wiedzy, którą osiągnęli, a 
jednak dla mnie są to nie więcej niż niektóre 
dzieci, które zatrzymały się na drodze rozwoju 
Ponieważ muszą wziąć pod uwagę, że to nie 
tylko rozwój ich intelektu, poprzez który mogą 
osiągnąć rozwój swojego ducha w górę, ale 
musi to nastąpić poprzez rozwój całej ich 
istoty, a w człowieku jest wiele zdolności, 
które muszą być rozwinięte, aby osiągnąć 
doskonałość. 
5 To jest powód, dla którego ja - jako jedno z 
moich praw miłości i sprawiedliwości - 

wykorzystałem wcielenie Ducha Świętego, aby 
dać mu dłuższą drogę, dając mu wszystkie 
niezbędne możliwości osiągnięcia Jego 
doskonałości. 
6 Każda ziemska egzystencja jest krótką lekcją, 
ponieważ w przeciwnym razie możliwości 
człowieka, aby zrobić wypełnienie mojego 
prawa byłyby zbyt małe. Trzeba jednak 
koniecznie rozpoznać cel tego życia, aby 
odebrać mu sens i osiągnąć jego harmonię, 
która jest podstawą ludzkiej doskonałości. 
Żebyście mogli przejść na wyższy plan 
egzystencji, dopóki nie osiągniecie duchowego 
życia, gdzie mam dla was tyle gotowych lekcji, 
których wciąż muszę wam udzielić i tyle 
objawień, których wciąż muszę udzielić. (156, 
28 - 29) 
7 Podczas gdy wszystkie rzeczy stale rosną, 
zmieniają się, udoskonalają i rozwijają, 
dlaczego twój umysł miałby pozostać 
nieruchomy przez wieki? 
8 Jak odkryliście i nauczyliście się wielu rzeczy 
poprzez naukę, nie jesteście nieświadomi 
niekończącego się rozwoju, który istnieje we 
wszystkich istotach stworzenia. Dlatego chcę, 
abyście zrozumieli, że nie wolno wam 
zostawiać waszego ducha w tym opóźnieniu i 
w tym zastoju, w którym od dawna go 
sprowadzacie, i że powinniście dążyć do 
osiągnięcia harmonii ze wszystkim, co was 
otacza, tak aby nadszedł dzień dla ludzi, kiedy 
natura, zamiast ukrywać swoje tajemnice, 
ujawni je i zamiast sił natury będących dla was 
wrogami, staną się oni sługami, 
współpracownikami, braćmi. (305, 6, 8) 
 
Zmartwychwstanie ciała" - właściwie 
zrozumiałe. 
9 Teraz świat ma poznać prawdę o 
"zmartwychwstaniu ciała", które jest 
reinkarnacją ducha. 
10 Reinkarnacja oznacza: powrót do świata 
materialnego, aby na nowo narodzić się jako 
istota ludzka; zmartwychwstanie istoty 
duchowej w ciele ludzkim, aby kontynuować 
swoją misję. Taka jest prawda o 
"zmartwychwstaniu ciała", o którym mówili 
twoi przodkowie, dając tak samo pokręcone 
jak i absurdalne interpretacje. 
11 Wcielenie jest darem, który Bóg dał 
waszemu duchowi, aby nigdy nie ograniczał 
się do nędzy materii, do jej ulotnego istnienia 
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na ziemi, do jej naturalnych wad, lecz duch - 
ponieważ pochodzi z wyższej natury - może 
używać tyle ciał materii, ile potrzebuje do 
wykonywania swoich wielkich zadań w 
świecie. 
12 Przez ten dar Duch ukazuje swoją 
niezmierzoną wyższość nad "ciałem", nad 
śmiercią i nad wszystkim, co ziemskie, 
pokonując śmierć, jedno ciało za drugim i 
przeżywając wszystko, niezależnie od tego, jak 
wiele zostało mu powierzonych. On jest 
zdobywcą czasu, oporów i pokus. (290, 53 - 
56) 
13 Jak mogliście uwierzyć, że w dniu sądu ciała 
zmarłych zostaną wskrzeszone i będą 
zjednoczone z ich istotami duchowymi, aby 
wejść do królestwa Bożego? Jak można w ten 
sposób interpretować to, czego cię uczono w 
innych czasach? 
14 Ciało jest z tego świata, a w nim trwa, 
podczas gdy duch swobodnie wstaje i powraca 
do życia, z którego przyszedł. "To, co zrodziło 
się z ciała, jest ciałem, a to, co zrodziło się z 
mojego ducha, jest duchem." 
Zmartwychwstanie ciała" jest ponownym 
wcieleniem Ducha i jeśli niektórzy z was 
wierzą, że jest to teoria ludzka, a inni, że jest 
to nowe objawienie - zaprawdę, powiadam 
wam, zacząłem objawienie to ujawniać światu 
od początku istnienia ludzkości! Dowód na to 
można znaleźć w tekście Pisma Świętego, 
które jest świadectwem moich dzieł.  
Wyrażenie to, znane ze starego wyznania 
chrześcijańskiego, zostało sformułowane na 
Soborze w Nicei, tj. w czasie, gdy doktryna o 
reinkarnacji, która do tego czasu była 
częściowo uznawana, została potępiona przez 
cesarza Justyniana jako błędna doktryna (!). W 
ten sposób odrodzenie się ducha w "ciele" 
stało się "zmartwychwstaniem ciała". 
15 Ale w tym czasie to objawienie przyszło do 
waszego ducha, gdy był on na wyższym etapie 
rozwoju, i wkrótce zostanie sprawiedliwie 
przyjęte jako jedno z najbardziej 
sprawiedliwych i kochających praw Stwórcy. 
Odrzućcie myśl o "Dniu Sądu", ponieważ nie 
jest to jeden z waszych dni, ponieważ jest to 
okres czasu, a "koniec świata" nie jest końcem 
planety, na której żyjecie, lecz końcem 
egoistycznego życia, które na niej 
stworzyliście. (76, 41 - 43) 

16 Tajemnica "zmartwychwstania ciała" 
została rozwiązana przez objawienie wcielenia 
Ducha. Dziś wiecie, że znaczenie tego prawa 
miłości i sprawiedliwości polega na tym, że 
Duch doskonali samego siebie, że nigdy się nie 
zgubi, ponieważ zawsze znajdzie otwarte 
drzwi jako okazję do swego zbawienia, 
ofiarowanego mu przez Ojca. 
17 Mój sąd na każdego ducha przez to prawo 
jest doskonały i niemiłosierny. 
18 Tylko ja wiem, jak cię osądzać, bo każdy los 
jest niezrozumiały dla mężczyzn. Dlatego nikt 
nie jest narażony ani zdradzony wobec innych. 
19 Po tym, jak zgubili drogę w swoich 
grzechach, po tylu zmaganiach i wędrówkach 
oraz po długich wędrówkach, przyjdą do mnie 
pełni mądrości z powodu swoich doświadczeń, 
oczyszczeni z bólu, podnieceni swoimi 
zasługami, zmęczeni długą pielgrzymką, ale 
prości i radośni jak dzieci (1, 61 -64)x  
 
Różne etapy rozwoju istot duchowych  
20 Dawno temu wasz duch wyszedł ze mnie; 
nadal nie wszyscy z was postępowali w ten 
sam sposób na duchowej drodze rozwoju. 
21 Wszystkie losy są różne, choć mają ten sam 
cel. Dla niektórych są to próby, dla innych są 
to próby zastrzeżone. Jedno stworzenie 
przechodzi przez jedną drogę, drugie podąża 
za drugim. Nie wszyscy weszliście w życie w 
tym samym momencie, ani nie wrócicie 
wszyscy w tym samym czasie. Niektórzy są z 
przodu, inni z tyłu, ale cel czeka na was 
wszystkich. Nikt nie wie, kto jest blisko, a kto 
daleko, ponieważ jesteście jeszcze zbyt 
niedojrzali, by posiadać tę wiedzę; jesteście 
ludźmi, a wasza próżność doprowadziłaby was 
do ruiny. (10, 77 - 78) 
22 We wszystkich czasach, nawet w odległych 
czasach historii ludzkości, mieliście przykłady 
ludzi wysokiego ducha. Jak mógłbyś wyjaśnić, 
że nawet w najwcześniejszych czasach byli 
ludzie rozwiniętego ducha, jeśli nie 
przechodzili przez kolejne reinkarnacje, które 
pomagały mu rozwijać się w górę? 
23 Powodem tego jest to, że duch nie 
powstaje w tym samym czasie, co powłoka 
ciała, ani początek rodzaju ludzkiego nie 
pokrywa się z początkiem ducha. Zaprawdę, 
powiadam wam, nie ma ani jednego ducha, 
który przyszedł na świat bez istnienia 
wcześniej w zaświatach. Kto z was może 
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zmierzyć lub poznać czas, w którym żył w 
innych sferach, zanim przyszedł na tę ziemię? 
(156, 31- 32) 
 
Wiedza o wcześniejszym życiu na ziemi i o 
własnym poziomie rozwoju  
24 Dopóki duch jest ściśle związany z duszą, 
nie zna ani nie może znać zasług, które nabył 
w swoim dawnym życiu. Ale teraz doświadcza, 
że jego życie to wieczność, ciągły rozwój w 
dążeniu do osiągnięcia szczytu. Ale dziś jeszcze 
nie wiesz, na jaką wysokość się znalazłeś. (190, 
57) 
25 Twój umysł nie odbiera wrażeń ani 
wspomnień z przeszłości twojego ducha, 
ponieważ ciało jest jak gruba zasłona, która 
nie pozwala wejść do życia ducha. Który mózg 
mógłby otrzymać obrazy i wrażenia, które 
umysł otrzymał w trakcie swojej przeszłości? 
Jaka inteligencja mogłaby uchwycić to, co jest 
dla niej niezrozumiałe w związku z ludzkimi 
ideami? 
26 z powodu tego wszystkiego nie pozwoliłem 
wam jeszcze wiedzieć, kim jesteście duchowo, 
ani jaka była wasza przeszłość (274, 54 - 55) 
27 Wszystkie moje prace zostały spisane 
przeze mnie w książce zwanej "życiem". Liczba 
jego stron jest niezliczona, jego nieskończona 
mądrość nie będzie mogła być osiągnięta 
przez nikogo poza Bogiem, który jest jego 
autorem. Ale w nim, na każdej jego stronie, 
znajduje się krótkie podsumowanie, w którym 
ojciec przedstawił każdą ze swoich prac w 
zrozumiały sposób, aby uczynić ją zrozumiałą 
dla każdego intelektu. 
28 Wy też nieustannie piszecie książkę 
swojego życia, w której będą zapisywane 
wszystkie wasze prace i wszystkie wasze kroki 
na całej drodze rozwoju. Ta książka zostanie 
zapisana w waszym sumieniu i będzie 
światłem wiedzy i doświadczenia, dzięki 
któremu jutro będziecie mogli oświecić drogę 
waszym młodszym braciom i siostrom. 
29 Nie jesteś jeszcze w stanie nikomu pokazać 
swojej książki, ponieważ nawet ty nie znasz jej 
treści. Wkrótce jednak stanie się ona światłem 
w waszej istocie i będziecie mogli pokazać 
swoim bliźnim strony, które mówią o waszym 
rozwoju, waszym odkupieniu i waszych 
doświadczeniach. Będziesz wtedy otwartą 
książką dla mężczyzn. 

30 Błogosławieni, którzy czynią swoją misję 
własną. Będą czuć, że wspinają się po drabinie, 
którą Jakub widział we śnie, który jest ścieżką 
duchową, która prowadzi istoty do obecności 
Stwórcy. (253, 6 - 8) 
 
Miłość jako konieczność dla rozwoju 
duchowego  
31 Tak jak twoje ciało, aby żyć, potrzebuje 
powietrza, słońca, wody i chleba, tak i duch 
potrzebuje środowiska życia, światła i 
pokarmu, które są zgodne z jego naturą. Kiedy 
zostaje pozbawione wolności, by wzbić się w 
powietrze w poszukiwaniu pożywienia, staje 
się słabe, kłębie i nudne; tak jak gdyby dziecko 
było zmuszone pozostać w swojej kołysce na 
zawsze i zostać zamknięte w swojej komnacie. 
Jego kończyny stałyby się kulawe, blada, 
zmysły stępiłyby się, a zdolności usychałyby. 
32 Wiedzieć że nawet duch może być kulawy. 
Mogę ci nawet powiedzieć, że świat jest pełen 
duchowo kulawy, ślepy, głuchy i chory. Duch, 
który żyje w więzieniu i bez wolności rozwoju, 
jest istotą, która nie rośnie - ani w mądrości, 
ani w sile, ani w cnocie. (258, 62 - 63) 
33 Zaprawdę, powiadam wam, co może was 
podnieść, to miłość, bo macie w sobie 
mądrość, uczucie i uniesienie. Miłość jest 
podsumowaniem wszystkich cech boskości i 
Bóg rozpalił ten płomień w każdym duchowym 
stworzeniu. 
34 Ile lekcji dałem wam, abyście nauczyli się 
kochać! Ileż możliwości, żyć i reinkarnacji ma 
wam dane Boskie Miłosierdzie! Lekcja była 
powtarzana tak często, jak było to konieczne, 
aż do momentu, gdy się jej nauczono. Raz 
spełniony, nie ma potrzeby go powtarzać, bo 
nie można o nim zapomnieć. 
35 Gdybyście szybko nauczyli się moich lekcji, 
nie musielibyście już więcej cierpieć, ani 
płakać nad wadami. Istota na ziemi, która 
korzysta z lekcji, które na niej otrzymała, może 
wrócić na świat, ale zawsze będzie to miało 
miejsce z większą dojrzałością i w lepszych 
warunkach życia. Między jednym życiem a 
drugim zawsze będzie okres odpoczynku, 
który jest niezbędny do przemyślenia i 
odpoczynku przed rozpoczęciem nowego dnia 
pracy. (263, 43 - 45) 
 
Różne powody reinkarnacji  
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36 Zaprawdę powiadam wam, że w żadnej 
epoce ludzkiego życia człowiekowi nie 
brakowało znajomości Mojego Zakonu; 
albowiem z Boskiej Iskry, która jest jego 
sumieniem, nigdy nie było w jego duchu 
promykiem Światła, natchnieniem w jego 
umyśle, ani podarunkiem w jego sercu. 
37 Jeszcze twój duch powrócił do zaświatów z 
ciemnym bandażem przed twoimi oczami, i 
mówię ci Kto nie korzysta z lekcji, jaką zawiera 
życie na tym świecie, w tej dolinie prób, musi 
do niej powrócić, aby dokończyć jej 
zadośćuczynienie i przede wszystkim nauczyć 
się (184, 39) 
38 Na innych światach istoty duchowe 
podobnie cieszą się wolnością woli i grzechu i 
błądzą, albo wytrwają w dobru i w ten sposób 
osiągają rozwój w górę, jak wy na ziemi. Ale 
kiedy nadejdzie wyznaczony czas, ci, którzy 
mają żyć na tym świecie, zejdą do niego, aby 
wykonać szlachetne zadanie, a inni, aby 
wypełnić swój obowiązek pokuty. 
39 Ale w zależności od tego, jak będą widzieć 
tę ziemię, będzie ona przedstawiona 
niektórym jako raj, a innym jako piekło. 
Dlatego też, gdy ci rozumieją miłosierdzie 
swego Ojca, widzą tylko cudowne życie, 
zasiane błogosławieństwami i życiowymi 
naukami dla Ducha - drogę, która przybliża ich 
do Ziemi Obiecanej. 
40 Niektórzy odchodzą od tego świata z 
pragnieniem powrotu; inni czynią to z obawy 
przed koniecznością powrotu. Powodem tego 
jest to, że wasza ludzka natura nie była jeszcze 
w stanie uchwycić harmonii, w której macie 
żyć z Panem. (156, 33 -34) 
41 Nikt nie buntuje się przeciwko idei powrotu 
na tę planetę w innym ciele, ani nie sądzisz, że 
reinkarnacja jest karą dla ducha. Wszystkie 
istoty duchowe, które są przeznaczone do 
życia na ziemi, musiały przejść przez prawo 
reinkarnacji, aby móc osiągnąć swój wyższy 
rozwój i wykonać zadanie, które im 
powierzyłem. 
42 Nie tylko słabiej rozwinięte istoty duchowe 
muszą wcielać się ponownie, lecz także 
nadrzędne istoty duchowe powracają raz po 
raz, aż zakończą swoją pracę. 
43 Eliasz jest największym z proroków, którzy 
przyszli na ziemię; ale pomimo wielkich dzieł, 
które uczynił i wielkich dowodów, które dał, 

musiał wrócić na ten świat w innym czasie, w 
innym ciele i z innym imieniem. 
44 To prawo miłości i sprawiedliwości było 
nieznane ludziom przez długi czas, bo gdyby 
wiedzieli o tym wcześniej, mogliby być 
zdezorientowani. Mimo to Ojciec dał wam 
pewne objawienia i wskazówki, które były 
światłem poprzedzającym tym razem 
oświecenie wszystkich tajemnic. (122, 25 - 28) 
 
Droga do doskonałości  
45 Daleko jest droga, przez którą dojdziesz do 
pełni światła. Żadna istota nie ma dłuższej 
drogi niż droga Ducha, w której Ojciec, Boski 
rzeźbiarz, który tworzy i wygładza twojego 
ducha, nadaje mu doskonałą formę. (292, 26) 
46 Zaprawdę powiadam wam, abyście 
osiągnęli zupełną czystość, wasz duch będzie 
musiał być jeszcze bardzo oczyszczony na tym 
świecie i w duchu. 
47 Tak często, jak będzie to dla was konieczne, 
będziecie musieli wracać na tę planetę i im 
częściej będziecie tracić możliwości, jakie daje 
wam ojciec, tym bardziej będziecie opóźniać 
swoje ostateczne wejście w prawdziwe życie i 
przedłużać swój pobyt w dolinie łez. 
48 Każdy duch musi pokazać postęp i owoce 
swojego rozwoju w każdym ziemskim 
istnieniu, czyniąc za każdym razem stanowczy 
krok naprzód. 
49 Bądźcie świadomi, że jedynym dobrem, 
które jest dla waszego własnego dobra, jest to, 
co pochodzi z prawdziwej miłości i 
miłosierdzia wobec innych, i to, co jest 
bezinteresowne. (159, 29 - 32) 
50 W człowieku istnieją dwie siły, które są 
zawsze w walce: jego ludzka natura, która jest 
przemijająca, i jego duchowa natura, która jest 
wieczna. 
51 Ta wieczna istota wie bardzo dobrze, że 
bardzo długie okresy czasu muszą upłynąć, 
zanim będzie mogła osiągnąć swoją duchową 
doskonałość. Podejrzewa, że ma wiele 
ludzkich żyć i że musi przejść przez wiele prób 
w nich, zanim osiągnie prawdziwe szczęście. 
Duch podejrzewa, że po łzach, bólu i po 
wielokrotnym przejściu przez śmierć fizyczną, 
osiągnie ten szczyt, którego zawsze poszukiwał 
w swojej tęsknocie za doskonałością. 
52 Ciało [dusza] natomiast, to co kruche i 
małe, płacze, podnosi się i czasami odmawia 
podążania za wezwaniami ducha, a dopiero 
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gdy duch się rozwinął, jest silny i 
doświadczony w walce z "ciałem" i wszystkim, 
co je otacza, udaje mu się kontrolować ciało i 
przejawiać się przez nie. 
53 Długa jest pielgrzymka Ducha, długa jest 
jego podróż, wiele i różne są jego sposoby 
bycia, a każda chwila jest innym rodzajem 
próby. Ale gdy je mija, wstaje, oczyszcza się, 
doskonali się. 
54 Na swojej drodze przez życie pozostawia 
ślad światła; dlatego też wysoki duch często 
nie dba o to, by jego ciało płakało, ponieważ 
wie, że ono przemija i nie może pozwolić, by 
wydarzenia, które wydają mu się małe, 
zatrzymały go na jego drodze. 
55 Na chwilę zwraca uwagę na słabości 
swojego "ciała", ale wie, że nie może kochać 
zbytnio czegoś, co żyje tylko krótko i wkrótce 
znika wewnątrz ziemi. (18, 24, 27 - 28) 
 
Uniwersalna szkoła życia  
56 Od początku istnienia ludzkości, wcielenie 
Ducha Świętego istnieje jako prawo miłości i 
sprawiedliwości oraz jako jeden ze sposobów, 
w jaki Ojciec objawił swoją nieskończoną 
łaskę. Wcielenie nie jest tylko kwestią tego 
czasu, ale wszystkich czasów i nie powinniście 
myśleć, że dopiero teraz ujawniłem wam tę 
tajemnicę. Już w najwcześniejszych czasach 
istniała w człowieku intuicyjna wiedza o 
reinkarnacji ducha. 
57 Ale ci ludzie, którzy szukali nauk 
materialistycznych i skarbów świata, pozwolili 
się zdominować przez namiętności ciała, 
utwardzając te włókna ludzkiego serca, z 
którym postrzega się duchowe, tak że ludzie 
stali się głusi i ślepi na wszystko, co należy do 
ducha. (105, 52) 
58 Przed waszym stworzeniem byliście we 
Mnie; potem, jako istoty duchowe, byliście w 
miejscu, gdzie wszystko wibruje w doskonałej 
harmonii, gdzie jest istotą życia i źródłem 
prawdziwego Światła, z którego was karmię. 
59 Ból nie został stworzony przez ojca. w 
czasach, kiedy do was mówię, nie mieliście 
powodów do wzdychania, nie mieliście na co 
narzekać, czuliście w sobie niebo, bo w 
waszym doskonałym życiu byliście symbolem 
tego istnienia. 
60 Ale kiedy opuściłeś ten dom, dałem 
twojemu duchowi szatę i zatonąłeś coraz 
głębiej. Potem wasz duch rozwijał się krok po 

kroku, aż dotarł na płaszczyznę istnienia, gdzie 
jesteście teraz i gdzie świeci światło Ojca. 
(115, 4 - 5) 
61 Celem każdego ducha jest połączenie się z 
boskością po jej oczyszczeniu i doskonałości. 
do tego zalewam waszą drogę światłem i daję 
siłę waszemu duchowi, abyście wznosili się 
krok po kroku W zależności od poziomu 
rozwoju, który osiągnąłeś opuszczając ten 
świat, duchowy dom, w którym będziesz w 
zaświatach. Wszechświat został bowiem 
stworzony jako szkoła doskonałości dla ducha. 
(195, 38) 
- Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują 
się w fragmentach tekstu rozdz. 23,69, i rozdz. 
58, 46! 
62 Gdybym dał ci wszystko w tym życiu, nie 
miałbyś już chęci, by przejść na wyższy 
poziom. Ale to, czego nie osiągnęliście w 
jednym istnieniu, do którego dążycie w innym, 
a czego nie osiągnęliście w tym jednym, 
obiecuje wam inne, wyższe, i tak trwa to krok 
po kroku na niekończącej się drodze rozwoju 
ducha aż do całej wieczności. 
63 Kiedy słyszysz moje słowo, wydaje ci się 
niemożliwe, aby twój duch mógł osiągnąć tak 
wielką doskonałość; ale mówię ci, że wątpisz 
tylko w wysokie przeznaczenie ducha, 
ponieważ patrzysz tylko na to, co widzisz 
swoimi materialnymi oczami: nędzę, 
ignorancję, złośliwość. Ale tylko dlatego, że 
duch jest chory w jednych, sparaliżowany w 
innych; inni są ślepi, a niektórzy są duchowo 
martwi. W obliczu takiej duchowej nędzy 
musisz wątpić w przeznaczenie, jakie ma dla 
ciebie wieczność. 
64 I tak żyjecie w tym czasie miłości do świata i 
materializmu. Lecz już światło mojej prawdy 
dotarło do was i wypędziło ciemności nocy 
czasu, który już minął i zapowiedziało wraz z 
jej świtem nadejście wieku, w którym duch 
otrzyma oświecenie poprzez moją naukę. 
(116, 17 - 18) 
65 Wielu z was nie będzie miało nowej 
możliwości powrotu na ziemię, aby naprawić 
swoje przewinienia. Nie będziesz już miał tego 
narzędzia, które masz dzisiaj, czyli swojego 
ciała, na którym się opierasz. Musisz 
zrozumieć, że przyjście na świat jest 
przywilejem dla ducha, ale nigdy karą. Dlatego 
musisz użyć tej łaski. 
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66 Po tym życiu pójdziesz do innych światów, 
aby otrzymać nowe lekcje, a tam znajdziesz 
nowe możliwości, aby kontynuować 
wznoszenie się i doskonalenie siebie. Kiedy 
wykonałeś swoje obowiązki jako człowiek, 
opuścisz ten świat z satysfakcją, ponieważ 
wypełniłeś swoje zadanie, i będzie pokój w 
twoim duchu. (221,54 - 55) 
67 Mój głos wzywa obecnie wielkie tłumy 
ludzi, ponieważ dla wielu istot duchowych 
zbliża się koniec ich pielgrzymki po ziemi. 
68 Ta pokora, to wstręt, ten smutek, który 
mają w sercu, są dowodem, że już teraz 
tęsknią za wyższym domem, za lepszym 
światem. 
69 Lecz konieczne jest, aby żyli ostatnim 
etapem, który podejmują na świecie w 
posłuszeństwie instrukcji swojego sumienia, 
aby ślad ich ostatnich kroków na ziemi był 
błogosławiony dla pokoleń, które po nich 
przychodzą, aby wykonywać różne zadania na 
świecie. (276, 4) 
70 Ten świat nie jest wieczny, ani nie musi być. 
Gdy ten dom nie będzie już spełniał celu 
istnienia, który ma teraz, zniknie. 
71 Kiedy twój umysł nie potrzebuje już lekcji, 
których to życie daje tutaj, ponieważ oczekuje 
innych, wyższych na innym świecie, to z 
powodu światła zdobytego w tej ziemskiej 
walce powie: "Z jaką jasnością rozumiem 
teraz, że wszystkie wzloty i upadki tego życia 
były tylko doświadczeniami i lekcjami, których 
potrzebowałem, aby lepiej zrozumieć. Jak 
długo wydawała mi się ta podróż życia, tak 
długo jak cierpienie mnie przygnębiało. Ale 
teraz, kiedy wszystko się skończyło, jak krótkie 
i ulotne wydaje mi się to w obliczu wieczności. 
(230, 47 u.) 
72 Radujcie się, ludzie, myślcie, że latacie ptaki 
na tym świecie pełnym łez, nędzy i cierpienia! 
Cieszcie się, bo to nie jest wasz dom na 
wieczność, czekają na was lepsze światy! 
73 Więc kiedy rozstaniesz się z tą ziemią, zrób 
to bez żalu, wtedy westchnienia bólu, kłopoty, 
łzy zostaną tutaj pozostawione. Pożegnasz się 
z tym światem i wzniesiesz się do tych, którzy 
czekają na ciebie na wysokościach nieba. 
Stamtąd będziecie widzieć Ziemię jako punkt 
w przestrzeni, który będziecie wspominać z 
miłością. (230, 51) 
 
Przekonywująca siła doktryny reinkarnacji 

74 Światło spirytyzmu objawia teraz światu 
prawdę, sprawiedliwość, rozum i miłość, które 
są nieodłącznie związane z duchową 
zdolnością do reinkarnacji. Niemniej jednak, 
świat na początku będzie uparcie sprzeciwiał 
się temu objawieniu i nadawał mu pozory 
dziwnej i fałszywej doktryny, aby zaszczepić 
nieufność do ludzi dobrej wiary. 
75 Bezużyteczne i daremne będą wysiłki 
podejmowane przez wyznania, aby utrzymać 
swoich wyznawców w zakorzenionych śladach 
starych przekonań i przestarzałych systemów 
przekonań. Nikt bowiem nie będzie w stanie 
zatrzymać boskiego światła, które przenika na 
dno ludzkiego myślenia i budzi ducha na czas 
objawień, Bożego natchnienia, oświecenia 
wątpliwości i tajemnic, duchowego 
wyzwolenia. 
76 Żaden człowiek nie będzie w stanie 
powstrzymać potopu, który będzie tworzył 
ludzkość, gdy wyruszy w pragnieniu wolności 
myśli, ducha i wiary. (290, 57 – 59) 
 
Ścieżki reinkarnacji ducha  
77 Wzywam wszystkich pielgrzymów na ziemi, 
aby usłyszeli mój głos zapraszający ich do 
wznoszenia się i posiadania życia wiecznego. 
78 W tym dniu, kiedy "Słowo Boże" się 
ukazuje, użyj jego słowa i bądź przez nie 
oświecony; albowiem w znajomości jest 
światło i wasze zbawienie. 
79 Jeśli moje prawo uczy was moralności, 
sprawiedliwości i porządku we wszystkich 
aktach waszego życia, to dlaczego szukacie 
przeciwnych dróg, którymi sprawiacie sobie 
ból? Ale kiedy wyruszacie w zaświaty i 
opuszczacie swoje ciało na ziemi, płaczecie, bo 
za bardzo kochaliście tę skorupę. 
80 Kiedy czujesz, że ciało nie należy już do 
ciebie i że musisz podążać ścieżką rozwoju, aż 
przyjdziesz do mnie, mówię ci: "moje dziecko, 
co masz mi pokazać? Czy żyłeś na ziemi 
wypełniając moje przykazania?" 
81 Ale wy - zawstydzeni i przygnębieni, bo nie 
macie daru miłości dla Tego, który tak bardzo 
was kocha i obdarzył was tak wieloma 
rzeczami - wykuliście łańcuchy, które 
przygnębiają waszego ducha, a on wydaje się 
bez światła, płacząc i lamentując nad sobą, bo 
stracił łaskę. Słyszy tylko głos Ojca, który go 
wzywa. Ale ponieważ nie rozwinął się i nie 
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czuje się godny przyjść do Niego, zatrzymuje 
się i czeka. 
82 Czas mija, a Duch ponownie słyszy ten głos, 
a on, całkowicie wypełniony swoim 
cierpieniem, pyta, kto do niego mówi, a ten 
głos mówi mu: "Obudźcie się! Nie wiesz, skąd 
przyszedłeś i dokąd idziesz?" Następnie 
podnosi oczy i widzi niezmiernie wielkie 
światło, przy którego blasku słabo się czuje. 
Zdaje sobie sprawę, że zanim został posłany 
na ziemię, już istniał, był już kochany przez 
Ojca, z którego emanował głos, a który teraz, 
widząc go w tym żałosnym stanie, cierpi z jego 
powodu. Uznaje, że został wysłany do różnych 
domów, aby przejść przez drogę bitwy i 
otrzymać Jego nagrodę poprzez swoje zasługi. 
83 A dziecko pyta: "Jeśli przed zesłaniem na 
ziemię byłem twoim bardzo ukochanym 
stworzeniem, to dlaczego nie stałem twardo w 
cnocie i nie upadłem, nie cierpiałem i nie 
pracowałem, aby do ciebie powrócić? 
84 Głos mu odpowiedział: „Wszystkie istoty 
duchowe zostały poddane prawu rozwoju i w 
ten sposób duch mój strzeże je na zawsze, a 
on ma upodobanie w dobrych uczynkach 
dzieci. Jednak wysłałem cię na ziemię, abyś 
mógł się wydostać. czynicie pole bitwy 
duchowej doskonałości, a nie pole bitwy 
wojny i bólu. 
85 Mówiłem ci, że powinieneś się rozmnażać, 
że nie powinieneś być bezowocny ale kiedy 
wracasz do "duchowej doliny", nie przynosisz z 
powrotem żniwa, tylko lamentujesz i 
przychodzisz bez łaski, którą ci obdarzyłem. 
Dlatego posyłam was jeszcze raz i mówię 
wam: "Oczyśćcie się, szukajcie tego, co 
straciliście i pracujcie na wasze duchowe 
wyniesienie". 
86 Duch powraca na ziemię, szukając małego i 
delikatnego ciała ludzkiego, aby odpocząć i 
rozpocząć nową drogę życiową Znajduje 
przypisane mu ciało małego dziecka i używa go 
do odpokutowania za złamanie mojego prawa. 
Z wiedzą o sprawie, duch przychodzi na 
ziemię, wie, że jest tchnieniem ojca i zna 
prowizję, którą od niego przynosi. 
87 W pierwszych latach jest niewinny i 
zachowuje swoją czystość, pozostaje w 
kontakcie z życiem duchowym. Potem zaczyna 
poznawać grzech, widzi z bliska pychę, 
arogancję i niesubordynację ludzi wobec 
prawych praw Ojca, a niesforne z natury 

"ciało" zaczyna być splugawione złem. 
Próbując upaść, zapomina o misji, którą 
przywiózł na ziemię i wyrusza na roboty 
niezgodne z prawem. Umysł i ciało [dusza] 
smakują zakazane owoce, a gdy popadną w 
zgubę, zaskakuje ich ostatnia godzina. 
88 Znowu duch jest w siedlisku duchowym, 
zmęczony i zgięty przez ciężar swojej winy. 
Tam pamięta głos, który kiedyś do niego 
przemawiał i wciąż go woła, a po tym, jak 
przelał wiele łez, bo czuje się zagubiony nie 
wiedząc, kim jest, pamięta, że był już 
wcześniej w tym miejscu. 
89 Ojciec, który stworzył go z tak wielką 
miłością, pojawia się na jego drodze i mówi do 
niego: "Kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd 
idziesz? 
90 Syn rozpoznaje w tym głosie Słowo Tego, 
który dał mu istotę, inteligencję i zdolności - 
Ojca, który przebacza mu raz po raz, oczyszcza 
go, zabiera go z ciemności i prowadzi go do 
światła. Drży, bo wie, że stoi przed Sędzią i 
mówi: "Ojcze, moje nieposłuszeństwo i moja 
wina z Tobą są bardzo wielkie i nie mogę 
spodziewać się żyć w Twoim królestwie, bo nie 
mam żadnych zasług. Dzisiaj, kiedy wróciłem 
do "Doliny Duchowej", widzę, że 
nagromadziłem tylko poczucie winy, które 
muszę odpokutować". 
91 Ale kochający Ojciec wskazuje mu drogę 
jeszcze raz, wraca do ciała i ponownie należy 
do ludzkości. 
92 Ale teraz już doświadczony duch sprawia, 
że fizyczna powłoka [dusza] staje się potężniej 
zgodna z Boskimi rozkazami. Rozpoczyna się 
walka, walczy z grzechami, które sprowadzają 
człowieka na ziemię i chce skorzystać z okazji, 
która została mu dana dla jego odkupienia. 
Człowiek walczy od początku do końca, a kiedy 
białe włosy na jego skroniach zaczynają 
błyszczeć, a jego niegdyś odporne i silne ciało 
zaczyna zginać się pod ciężarem lat i traci 
swoją siłę, duch czuje się silny, bardziej 
dojrzały i doświadczony. Jak wielki i odrażający 
grzech wydaje mu się! Odwraca się od niej i 
osiąga swój cel. Teraz tylko czeka na moment, 
kiedy Ojciec go wzywa, ponieważ doszedł do 
wniosku, że prawo Boże jest sprawiedliwe, a 
wola Boża doskonała, że ten Ojciec żyje, aby 
dać życie i zbawienie swoim dzieciom. 
93 Kiedy nadszedł ostatni dzień, poczuł śmierć 
w swoim ciele i nie czuł bólu Odszedł po cichu 
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i pobożnie. Widział siebie w duchu i jak gdyby 
miał przed sobą lustro, widział siebie pięknego 
i promiennego światłem. Wtedy głos 
przemówił do niego i powiedział mu: "Synu, 
gdzie idziesz?" I on, wiedząc, kim był, poszedł 
do Ojca, pozwalając, aby Jego światło weszło 
do Jego istoty, i tak powiedział: "O Stwórco, o 
wszechogarniająca miłości, przychodzę do 
Ciebie, aby odpocząć i dać Ci spełnienie". 
94 Rachunek został rozliczony, a duch był 
zdrowy, czysty i bez łańcuchów grzechu, i 
zobaczył przed nim wielką nagrodę, która 
czekała na niego. 
95 Potem poczuł, że łączy się ze światłem tego 
Ojca, że jego błogość wzrasta, i zobaczył 
miejsce pokoju, świętą ziemię, poczuł głęboką 
ciszę, i "spoczął na łonie Abrahama". (33, 14 - 
16) 
 

Rozdział 31 - Zbawienie, odkupienie i 
zbawienie wieczne  
 
Korekta błędnych przekonań na temat 
zbawienia  
1 Wielu ludzi wierzyło, że wszystkie łzy tego 
świata zostały spowodowane przez grzech 
pierwszych mieszkańców ziemi. W ich 
niezdolności do interpretacji przypowieści, w 
końcu powiedział, że Chrystus przyszedł, aby 
zmyć każdą plamę z Jego krwią. Jeśli to 
twierdzenie było słuszne, to dlaczego ludzie 
nadal grzeszą i cierpią, mimo że ta ofiara 
została już złożona? 
2 Jezus przyszedł na ziemię, aby pokazać 
ludziom drogę do doskonałości - drogę, której 
nauczał swoim życiem, swoimi czynami i 
swoimi słowami. (150, 43 - 44) 
3 Wszyscy osiągniecie cel, wypełniając swoje 
zadanie. Dałem wam moje nauki, które są 
niewyczerpane, abyście mogli wspiąć się po 
drabinie waszego rozwoju. To nie moja krew 
cię zbawia, ale moje światło w twoim duchu 
cię zbawi. (8, 39) 
4 W trzecim wieku zostanie mi dany nowy 
krzyż. nie będzie to widoczne dla śmiertelnych 
oczu, ale z jego wysokości wyślę moje 
przesłanie miłości do ludzkości, a moja Krew, 
która jest duchową istotą mojego Słowa, 
zostanie przemieniona w światło dla ducha 

5 Ci, którzy mnie osądzali w tamtych czasach, 
dziś przynoszą światło do serc ludzi z ich 
duchem pokuty, aby nadrobić swoje winy 
6 Aby moja nauka triumfowała nad 
niegodziwością ludzi, musi ona być najpierw 
biczowana i wyśmiewana jak Chrystus w 
filarze Maryi. Z każdej rany musi wylewać się 
moje światło, aby oświetlać ciemności tego 
świata bez miłości. Konieczne jest, aby moja 
niewidzialna krew spadła na ludzkość, aby 
pokazać jej jeszcze raz drogę do jej 
odkupienia. (49, 17 - 19) 
7 Mówię wam jeszcze raz, że we Mnie cała 
ludzkość będzie zbawiona; Ja jestem tym, 
który was zbawi. Ta krew przelana na Golgocie 
to życie dla każdego ducha. Ale to nie sama 
Krew, ponieważ wpadła w proch ziemi, ale 
symbolizowana w niej Boska Miłość. Za 
każdym razem, gdy mówię ci o mojej krwi, 
teraz wiesz, co to jest i jakie ma znaczenie. 
8 Wielu ludzi przelało swoją krew w służbie 
swojemu Panu i z miłości bliźnich, ale to nie 
ucieleśniało Bożej miłości, ale tylko duchową, 
ludzką miłość. 
9 Ale krew Jezusa jest wcieleniem Boskiej 
miłości, bo nie ma na nim wady. W Mistrzu 
nigdy nie było żadnego grzechu, a On dał ci 
swoją krew do ostatniej kropli, abyś zrozumiał, 
że Bóg jest wszystkim dla swoich stworzeń, że 
daje się im całkowicie, bez zastrzeżeń, bo 
kocha je nieskończenie. 
10 Kiedy proch ziemi wchłonął tę ciecz, która 
była życiem w ciele Mistrza, to było tak, że 
można zrozumieć, że moje nauki miały uczynić 
życie ludzi owocne przez Boskie nawadnianie z 
Jego miłości, mądrości i sprawiedliwości. 
11 Świat - niewiarygodny i sceptyczny wobec 
słów i przykładów Mistrza - walczy z moimi 
naukami i mówi, że chociaż Jezus przelał swoją 
krew, aby zbawić ludzi od grzechu, to jednak 
świat nie został zbawiony; że z każdym dniem 
grzeszy bardziej, choć jest bardziej rozwinięty. 
12 Gdzie jest moc tej krwi odkupienia, ludzie 
zadają sobie pytanie, podczas gdy ci, którzy 
mieli pokazać prawdziwe podstawowe idee 
mojej nauki nie są w stanie zaspokoić pytania 
tych, którzy głodują światła i poznania prawdy. 
13 Mówię wam, że w tym czasie pytania tych, 
którzy nie wiedzą, mają większą głębię i 
większą treść niż odpowiedzi i wyjaśnienia 
tych, którzy twierdzą, że znają prawdę. 
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14 Ale przyszedłem do was na nowo i oto 
moje słowo dla tych, którzy uważają, że ta 
krew była rzeczywiście skuteczna w ratowaniu 
grzeszników z boskiej sprawiedliwości - 
wszystkich tych, którzy zostali straceni i 
skazani na ciężką karę 
15 Mówię ci: Gdyby Ojciec, który zna 
wszystkie rzeczy, uwierzył, że ludzie nie będą 
stopniowo używać i rozumieć wszystkich nauk, 
które Jezus dał im w swoich słowach i 
uczynkach - zaprawdę, nigdy by Go nie posłał; 
bo Stwórca nigdy nie uczynił niczego 
bezużytecznego - niczego, co nie byłoby 
przeznaczone do wydania owoców. Ale jeśli 
posłał Go, aby narodził się wśród ludzi, aby 
wzrastał, cierpiał i umarł, to dlatego, że 
wiedział, że to promieniujące i owocne życie 
Mistrza, poprzez Jego dzieła, wyznaczy 
nieusuwalną ścieżkę, ścieżkę niezniszczalną; że 
wszystkie Jego dzieci mogą znaleźć drogę, 
która doprowadzi je do prawdziwej miłości i, 
podążając za Jego nauką, do domu, gdzie ich 
Stwórca czeka na nich. 
16 Wiedział też, że ta Krew, która świadczy o 
szczerości, o nieskończonej miłości i została 
przelana aż do ostatniej kropli, będzie uczyć 
ludzi, aby wypełniali zadanie z wiarą w swego 
Stwórcę, który podniesie ich do Ziemi 
Obiecanej, gdzie będą mogli ofiarować mi 
wypełnienie swego zadania, a następnie 
powiedzieć: "Panie, wszystko się spełnia". 
17 Teraz mogę wam powiedzieć, że godzina, w 
której przelano moją krew na krzyżu, nie była 
tą, która wskazywała godzinę odkupienia 
człowieka. Krew Moja pozostała tutaj, obecna 
w świecie, żywa, świeża i naznaczona 
krwawym śladem Męki Mojej drogą do 
waszego odkupienia, która sprawi, że 
dotrzecie do domu, który obiecał wam Ojciec 
wasz. 
18 I rzekł do was: "Ja jestem źródłem życia; 
przyjdźcie i oczyścijcie się z waszych plam, 
abyście mogli swobodnie i bezpiecznie iść do 
Ojca waszego i Stwórcy. 
19 Moim źródłem jest miłość, niewyczerpana i 
nieograniczona. To właśnie chce ci powiedzieć 
moja krew przelana w tym czasie. To 
przypieczętowało moje słowo, potwierdziło 
moje nauczanie. (158,23 - 33) 
20 Dzisiaj, wiele wieków od tego wydarzenia, 
mówię wam, że chociaż przelałem swoją krew 
za całą ludzkość, tylko ci, którzy podążali 

drogą, której nauczał was Jezus, byli w stanie 
uzyskać zbawienie ich ducha; podczas gdy 
wszyscy ci, którzy pozostali w niewiedzy, w 
fanatyzmie, w błędzie lub w grzechu, nie są 
jeszcze zbawieni. 
21 Mówię wam, nawet gdybym stał się 
człowiekiem po tysiąckroć i umarł po 
tysiąckroć na krzyżu, dopóki ludzie nie 
zmartwychwstają, by pójść za Mną, nie 
osiągną zbawienia swojego ducha To nie mój 
krzyż ma cię odkupić, ale twój. Nosiłem Moją 
na ramionach i umarłem na niej jako człowiek, 
i od tej chwili byłem na łonie Ojca. Masz iść za 
mną w łagodności i miłości i nieść swój krzyż 
na ramionach z prawdziwą pokorą, aż 
osiągniesz ostateczny cel swojej misji, aby 
potem być z ojcem. (168, 16 - 17) 
22 Nie ma nikogo, kto nie chce znaleźć 
szczęścia, a im bardziej jest ono trwałe, tym 
lepiej; bo ja uczę was drogi, która prowadzi do 
najwyższego i wiecznego szczęścia ale - ja 
tylko pokazuję ci drogę, a potem pozwalam ci 
wybrać tę, która najbardziej ci się podoba. 
23 Pytam cię, Jeśli pragniesz szczęścia, to 
dlaczego nie zasiać go potem, by zostać 
zebranym? Jak niewielu jest tych, którzy czuli 
się zachęcani do bycia tam dla mężczyzn! (169, 
37 - 38) 
24 Fałszywe jest to, co macie na temat tego, 
czym jest życie na ziemi, czym jest duch i czym 
jest świat duchowy. 
25 Większość wierzących myśli, że jeśli żyją z 
pewną prawością, lub jeśli żałują swoich 
występków w ostatnim momencie ich życia, 
niebo jest bezpieczne dla ich ducha. 
26 Ale ten fałszywy pomysł, który jest bardzo 
przyjemny dla człowieka, jest powodem, dla 
którego nie zachowuje on uporczywie prawa 
przez całe swoje życie, a więc powoduje, że 
jego duch, gdy opuszcza ten świat i wchodzi 
do świata duchowego, aby znaleźć, że 
przyszedł do miejsca, gdzie nie widzi cudów, 
które wyobrażał sobie, ani nie odczuwa 
najwyższego błogosławieństwa, do którego 
myślał, że ma prawo. 
27 Czy wiesz, co dzieje się z tymi istotami, 
które były pewne, aby przejść do nieba, a 
które zamiast tego znalazł tylko zamieszanie? 
Ponieważ nie było ich już w domu na ziemi, 
ponieważ brakowało im podstawy ich fizycznej 
powłoki, a także ponieważ nie mogli wznieść 
się na te wysokości, na których znajdują się 
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sfery Światła Duchowego, stworzyli dla siebie - 
nie będąc tego świadomi - świat, który nie jest 
ani ludzki, ani głęboko duchowy. 
28 Wtedy istoty duchowe zaczynają się 
zastanawiać, Czy to niebo? Czy to jest ten 
dom, który Bóg dał duchowym istotom po 
tym, jak tak długo wędrowały po ziemi? 
29 Nie - powiedzmy inni - nie może to być 
"łono Pana", gdzie może istnieć tylko światło, 
miłość i czystość. 
30 Stopniowo, poprzez refleksję i ból, duch 
dochodzi do zrozumienia. Rozumie Boską 
sprawiedliwość, a oświecony światłem swego 
sumienia, osądza swoje przeszłe dzieła, 
odkrywając, że były one biedne i 
niedoskonałe, że nie były godne zasługiwać na 
to, w co wierzył. 
31 Następnie, na podstawie tej autorefleksji, 
pojawia się pokora i pojawia się pragnienie, 
aby powrócić do dróg, przez które przeszedł, 
aby wymazać plamy, naprawić błędy i dokonać 
prawdziwie zasłużonych rzeczy przed Ojcem. 
32 Trzeba oświecić ludzkość o tych 
tajemnicach, aby zrozumiała, że życie w 
materii jest dla człowieka okazją do zdobycia 
zasług dla jego ducha; zasług, które go 
wywyższają, aż zasługuje na życie w sferze 
wyższej duchowości, gdzie musi działać z 
zasługami na nowo, aby nie zostać 
pozostawionym w tyle i nadal wznosić się ze 
sceny na scenę; bo "w domu Ojca jest wiele 
mieszkań". 
33 Te zasługi nabędziecie przez miłość, jak 
nauczał was odwieczne prawo Ojca. I tak twój 
duch będzie postępował krok po kroku po 
drabinie do doskonałości, ucząc się wąskiej 
ścieżki, która prowadzi do królestwa 
niebieskiego - do prawdziwego nieba, które 
jest doskonałością ducha. (184, 40 - 45) 
34 Zaprawdę, powiadam wam, gdybym 
przyszedł o tej porze jako człowiek, wasze oczy 
musiałyby jeszcze widzieć moje rany świeże i 
krwawiące, ponieważ grzech ludzki nie ustał; 
nie chcieliby też być odkupieni na pamiątkę 
krwi przelanej przeze mnie na Kalwarii, która 
była dowodem mojej miłości do ludzkości. Ale 
przyszedłem w duchu, by oszczędzić wam 
wstydu, by patrzeć na dzieło tych, którzy mnie 
osądzali i potępiali na ziemi. 
35 Wszystko jest przebaczone, ale w każdym 
duchu jest coś z tego, co przelałem za 
wszystkich na krzyżu. nie wierzą, że ta siła 

życiowa i ta krew zostały rozpuszczone lub 
utracone Uosabiały one życie duchowe, które 
od tego momentu wylałem na wszystkich 
ludzi. Przez tę krew, która przypieczętowała 
moje słowo i potwierdziła wszystko, co 
mówiłem i robiłem na ziemi, ludzie rozwiną się 
w górę w swojej tęsknocie za odnowieniem 
ducha. 
36 Moje słowo, moje uczynki i moja krew nie 
były i nie będą na próżno. jeśli czasami wydaje 
się wam, że moje imię i moje słowo zostały 
prawie zapomniane, wkrótce zobaczycie, że 
pojawiają się one ponownie pełne krwi, życia i 
czystości jako nasienie, które, choć 
nieustannie walczyło, nigdy nie umiera. 
(321,64 - 66) 
37 Krew Jezusa, zmieniona w światło 
zbawienia, przeniknęła i nadal przenika 
wszystkie istoty duchowe jako zbawienie. 
wiecznie Duch mój daje zbawienie i światło, 
bezustannie pozwalam, by promienie mojego 
światła przenikały tam, gdzie jest ciemno, 
bezustannie wylewa się Duch mój Boski - nie 
jako ludzka krew, ale jako moc odkupieńcza, 
jako życie duchowe na wszystkie moje dzieci. 
(319, 36) 
 
Niebo" chce być wygrane  
38 Ludzie, porwani przemocą swoich 
namiętności, zatopili się tak nisko w swoich 
grzechach, że porzucili wszelką nadzieję na 
zbawienie. Ale nie ma nikogo, kto nie może 
być wyleczony. Bo Duch Święty - kiedy 
przekona się, że ludzkie burze nie ustaną, jeśli 
nie wysłucha głosu sumienia - powstanie i 
wypełni moje prawo, dopóki nie osiągnie celu 
swego przeznaczenia, które nie jest na ziemi, 
ale w wieczności. 
39 Ci, którzy wierzą, że istnienie jest 
bezużyteczne, i którzy myślą o bezużyteczności 
walki i bólu, nie wiedzą, że życie jest mistrzem, 
który tworzy, a ból jest dłutem, które 
doskonali. Nie myśl, że sprawiłem ci ból, by 
dać ci go w kielichu - nie myśl, że sprawiłem ci 
upadek. Człowiek stał się nieposłuszny z 
własnej woli i dlatego musi się wyprostować 
własnym wysiłkiem. Również nie należy 
myśleć, że tylko ból cię udoskonala; nie, 
również poprzez aktywność miłosną dotrzesz 
do mnie, ponieważ jestem miłością. (31, 54 - 
55) 
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40 Módlcie się bardziej z duchem niż z ciałem, 
bo aby uzyskać zbawienie, nie wystarczy mieć 
chwilę modlitwy lub dzień miłości, ale 
potrzeba życia pełnego wytrwałości, 
cierpliwości, hojnych uczynków i 
przestrzegania moich przykazań. Za to dałem 
ci wielkie zdolności i empatię. 
41 Moja praca jest jak arka zbawienia 
zapraszająca wszystkich do wejścia. Każdy, kto 
przestrzega moich przykazań, nie zginie. Jeśli 
pozwolicie się kierować moimi słowami, 
będziecie zbawieni. (123, 30 - 31) 
42 Pamiętaj, że tylko to, co jest doskonałe, 
przychodzi do mnie Dlatego twój duch wejdzie 
do mojego królestwa dopiero wtedy, gdy 
osiągnie doskonałość. Wyszliście ode mnie bez 
doświadczenia, ale będziecie musieli wrócić do 
Mnie ozdobieni szatą waszych zasług i cnót. 
(63, 22) 
43 Zaprawdę, powiadam wam, duchy 
sprawiedliwych, którzy mieszkają blisko Boga, 
zasłużyli sobie na prawo do zajęcia tego 
miejsca swoimi dziełami, nie dlatego, że im je 
dałem. Pokazałem im tylko drogę, a na jej 
końcu pokazałem im wielką nagrodę. 
44 Błogosławieni ci, którzy mówią do mnie: 
"Panie, Ty jesteś drogą, światłem, które ją 
oświetla, i siłą dla wędrowca". Jesteś głosem, 
który wskazuje kierunek drogi i ożywia nas na 
drodze życia; jesteś także nagrodą dla tego, 
kto osiągnie cel". - Tak, moje dzieci, jestem 
życiem i zmartwychwstaniem z martwych. (63, 
74 - 75) 
45 Dziś Ojciec nie pyta, Kto jest w stanie i chce 
zbawić rodzaj ludzki z jego krwią? Jezus nie 
odpowie też: "Panie, jestem Barankiem, który 
jest gotów utorować drogę do 
zadośćuczynienia ludzkości swoją krwią i 
swoją miłością. 
46 Nie będę też wysyłał swojego "słowa", aby 
stać się mężczyzną w tym czasie. Ten wiek jest 
dla ciebie skończony i zostawił swoje 
nauczanie i wywyższenie w twoim duchu. 
teraz zapoczątkowałem nową epokę 
duchowego postępu, w której macie być tymi, 
którzy nabywają zasługi (80, 8 - 9) 
47 Chcę widzieć was wszystkich szczęśliwych, 
żyjących w pokoju i w świetle, abyście 
stopniowo posiadali wszystkie rzeczy, nie tylko 
przez moją miłość, ale i przez wasze zasługi; 
bo wtedy wasze zadowolenie i wasze szczęście 
będzie kompletne. (245,34) 

48 Przyszedłem pokazać wam piękno życia 
wyższego od ludzkiego, natchnąć was do 
wysokich uczynków, nauczyć was Słowa, które 
budzi miłość, obiecać wam szczęście nigdy nie 
poznane, które czeka na tego Ducha, który 
mógł wejść na górę ofiary, wiary i miłości. 
49 Wszystkie te rzeczy macie rozpoznać w 
mojej nauce, abyście wreszcie zrozumieli, że 
to wasze dobre uczynki przybliżą waszego 
ducha do prawdziwego szczęścia. (287, 48 - 
49) 
50 Jeśli, aby podróżować z jednego 
kontynentu Ziemi do drugiego, musisz przejść 
przez wiele wysokich i niskich gór, mórz, 
ludów, miast i krajów, aż dotrzesz do celu 
swojej podróży, pamiętaj, że aby dotrzeć do 
tej Ziemi Obiecanej, musisz także pokonać 
długie dystanse, aby zdobyć doświadczenie, 
wiedzę, rozwijać się i rozwijać ducha w tej 
długiej podróży. Będzie to owoc Drzewa Życia, 
którym w końcu będziesz się cieszyć po wielu 
zmaganiach i płaczu, aby do niego dotrzeć. 
(287, 16) 
51 Jesteście dziećmi Ojca Światłości; lecz jeśli z 
powodu waszej słabości wpadliście w 
ciemności życia pełnego trudów, błędów i łez, 
te cierpienia przeminą, ponieważ 
powstaniecie na Moje wezwanie, gdy wołam 
was i powiem wam: "Oto Ja, oświecając wasz 
świat, zapraszam was do wejścia na górę, na 
której znajdziecie na ziemi cały pokój, 
szczęście i bogactwo, które chcieliście 
zgromadzić na próżno;" Ja jestem Ojcem 
Światłości, Ojcem Światłości i Ojcem dzieci 
świata. (308, 5) 
52 Każdy świat, każdy plan egzystencji, został 
stworzony, aby istoty duchowe mogły na nim 
ewoluować i zrobić krok w kierunku swego 
Stwórcy, a tym samym, posuwając się coraz 
dalej drogą doskonałości, mogły mieć 
możliwość osiągnięcia, nieskazitelnie, czysto i 
dobrze uformowanego, celu swej drogi, 
szczytu duchowej doskonałości, który jest 
właśnie mieszkaniem w królestwie Bożym. 
53 Komu przecież wydaje się niemożliwe 
zamieszkanie "na łonie Boga"? O wy biedni, 
wyrozumiali ludzie, którzy naprawdę nie 
umiecie myśleć! Zapomniałeś już, że 
powstałeś z mojego łona, to znaczy, że 
istniałeś w nim już wcześniej? Nie ma nic 
dziwnego w tym, że wszystko, co pochodzi ze 
Źródła Życia, wraca do niego w swoim czasie. 
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54 Każdy duch był dziewicowo czysty, gdy 
wyszedł ze mnie na jaw; ale potem wielu 
zostało zbezczeszczonych na swój sposób. 
Niemniej jednak, ponieważ wszystko zostało 
przewidziane przeze mnie w mądry, kochający 
i sprawiedliwy sposób, natychmiast 
przystąpiłem do zapewnienia wszelkich 
niezbędnych środków dla ich zbawienia i 
odnowienia, na drodze, którą musiały przejść 
moje dzieci. 
55 Chociaż to duchowe dziewictwo zostało 
splugawione przez wiele istot, nadejdzie dzień, 
w którym oczyszczą się one ze wszystkich 
swoich występków i w ten sposób odzyskają 
swoją pierwotną czystość. Oczyszczenie będzie 
bardzo zasłużone w moich oczach, ponieważ 
Duch wygrał je przez wielkie i ciągłe próby 
Jego wiary, miłości, wierności i cierpliwości. 
56 Wszyscy poprzez pracę, walkę i ból 
powrócicie do królestwa światła, gdzie nie 
będziecie już musieli wcielać się w ludzkie 
ciało, ani żyć w świecie materii, ponieważ do 
tego czasu wasza duchowa zdolność do 
działania pozwoli wam już teraz przesyłać i 
uzmysławiać sobie swój wpływ i wasze światło 
z jednego planu istnienia na drugi. (313, 21 - 
24) 
 
Najpotężniejsza siła dla zbawienia  
57 Oto jest droga, idźcie w niej, a będziecie 
zbawieni. Zaprawdę, powiadam wam, nie jest 
konieczne, abyście mnie w tej chwili usłyszeli, 
aby uzyskać zbawienie. każdy, kto ćwiczy w 
życiu moje boskie prawo miłości i przekształca 
tę miłość inspirowaną przez Stwórcę w miłość, 
jest zbawiony On daje mi świadectwo w 
swoim życiu i w swoich dziełach. (63, 49) 
58 Jeżeli słońce promieniuje światłem życia 
całą naturę i wszystkie istoty, a gwiazdy 
również promieniują światłem na ziemię, to 
dlaczego Duch Boży nie miałby promieniuć 
światłem na ducha człowieka? 
59 Teraz mówię wam: ludzie, idźcie w was, 
niech światło sprawiedliwości, które ma swój 
początek w miłości, rozprzestrzeni się na 
świecie. dajcie się przekonać mojej prawdzie, 
że bez prawdziwej miłości nie osiągniecie 
swojego zbawienia. (89, 34 - 35) 
60 Światło moje jest dla wszystkich moich 
dzieci, nie tylko dla was, którzy mieszkacie na 
tym świecie, ale dla wszystkich istot 
duchowych, które żyją na różnych 

płaszczyznach istnienia. Wszyscy oni zostaną 
wyzwoleni i zmartwychwstaną do życia 
wiecznego, gdy wypełnią moje Boże 
przykazanie, które wymaga od was, abyście się 
wzajemnie miłowali, z ich dziełami miłości do 
swoich braci i sióstr. (65, 22) 
61 Ukochanych ludzi, to jest "trzeci dzień", w 
którym daję nowe życie mojemu słowu wśród 
"umarłych". To jest "Trzeci raz", kiedy 
pojawiam się przed światem w sposób 
duchowy, by powiedzieć mu: "oto ten sam 
Chrystus, którego widzieliście, umiera na 
krzyżu i On przemawia do was teraz, bo On 
żyje i będzie żył i zawsze będzie". 
62 Z drugiej strony, widzę, że ludzie mają w 
swoich ciałach serce, które jest martwe pod 
względem wiary, miłości i światła, chociaż 
twierdzą, że głoszą prawdę w swoich 
wspólnotach religijnych. Myślą, że 
zabezpieczyli swoje zbawienie, gdy modlą się 
w swoich kościołach i uczestniczą w swoich 
obrzędach. Ale mówię wam, że świat musi 
nauczyć się, że zbawienie Ducha jest osiągane 
tylko poprzez wykonywanie uczynków miłości 
i miłosierdzia. 
63 Miejsca zbiórki to tylko jedna szkoła. 
Kościoły nie powinny ograniczać się do 
wyjaśniania prawa, ale powinny zapewnić, aby 
świat zrozumiał, że życie jest sposobem 
stosowania tego, co zostało nauczone z 
Bożego prawa poprzez praktykowanie mojej 
nauki miłości. (152, 50 - 52) 
64 Chrystus stał się człowiekiem, aby objawić 
Boską Miłość przed światem. Ale ludzie mają 
twarde serca i wiedzą - wszystko - umysł; 
szybko zapominają o otrzymanej nauce i źle ją 
interpretują. Wiedziałem, że krok po kroku 
ludzie będą mylili sprawiedliwość i miłość z 
zemstą i karą. Dlatego ogłosiłem wam czas, 
kiedy duchowo wrócę na świat, aby wyjaśnić 
ludziom nauki, których nie rozumieli. 
65 Ten obiecany czas jest tym, w którym 
żyjesz, a ja dałem ci moją naukę, aby moja 
sprawiedliwość i Boska mądrość zostały 
objawione jako doskonała nauka o wzniosłej 
miłości twojego Boga. Czy myślisz, że 
przyszedłem, bo obawiam się, że ludzie w 
końcu zniszczą dzieła swego Pana, a nawet 
samo życie? Nie, przychodzę tylko z miłości do 
moich dzieci, które chcę widzieć pełne światła 
i spokoju. 
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66 Czyż nie jest słuszne i właściwe, abyś i ty 
przychodził do mnie tylko z miłości? Ale nie z 
miłości do siebie, ale w miłości do Ojca i do 
swoich bliźnich. Czy uważasz, że ten, kto unika 
grzechu tylko z obawy przed piekielnymi 
mękami, czy też ten, kto czyni dobre uczynki 
tylko myśląc o nagrodzie, którą może 
otrzymać przez ich czynienie, aby zyskać 
miejsce w wieczności, jest natchniony Boską 
Miłością? Ten, kto tak myśli, nie zna mnie, ani 
nie przychodzi do mnie z miłości. On działa 
tylko z miłości do siebie. (164, 35 - 37) 
67 Całe moje prawo jest streszczone w dwóch 
przykazaniach: miłości Boga i miłości bliźniego. 
To jest droga. (243, 4) 
 
Zbawienie i odkupienie dla każdego ducha  
68 Teraz nie przychodzę, by fizycznie 
wskrzeszać zmarłych, jak to zrobiłem z 
Łazarzem w drugim wieku. Dzisiaj moje 
światło przychodzi, aby obudzić ducha, który 
należy do mnie. A to powstanie do życia 
wiecznego przez prawdę mego słowa; 
albowiem twoim duchem jest Łazarz, którego 
nosisz w swojej istocie obecnie i którego ja 
wskrzeszę z martwych i uzdrawię. (17, 52) 
69 Nawet życie duchowe jest rządzone przez 
prawa, a kiedy od nich odejdziesz, bardzo 
szybko poczujesz bolesne konsekwencje tego 
nieposłuszeństwa. 
70 Wiedz, jak wielkie jest moje pragnienie, aby 
cię uratować. Dzisiaj, jak wtedy, wezmę na 
siebie Krzyż, aby podnieść cię do prawdziwego 
życia 
71 Jeżeli Krew Moja przelana na Golgocie 
zatrzęsła sercami ludzi i nawróciła ich na Moją 
Naukę, to w tym czasie będzie to Moja Boska 
Światłość, która wstrząsnęła duchem i duszą, 
aby sprowadzić was z powrotem na 
prawdziwą ścieżkę 
72 Chcę, aby ci, którzy umarli, żyli w łasce na 
wieki. Nie chcę, żeby twój duch mieszkał w 
ciemności. (69, 9 - 10) 
73 Wiedzcie, ilu z waszych bliźnich, pośród ich 
bałwochwalczych czynów, czeka na przyjście 
Mesjasza. Zastanówcie się, ilu z nich w swojej 
ignorancji myśli, że przyjdę tylko po to, aby 
wykonać swój sąd na złych, aby zbawić dobro i 
zniszczyć świat, nie wiedząc, że jestem wśród 
ludzi jako Ojciec, Mistrz, brat lub przyjaciel, 
pełen miłości i pokory, wyciągając moją 

pomocną dłoń, aby zbawić, pobłogosławić i 
przebaczyć wszystkim. (170, 23) 
74 Nikt nie rodzi się przypadkowo i bez 
względu na to, jak mało znaczący, 
niekompetentny i nędzny człowiek może 
myśleć sam o sobie, został stworzony przez 
łaskę Najwyższej Istoty, która kocha go tak 
bardzo, jak istoty, które uważa za wyższe, i ma 
przeznaczenie, które doprowadzi go, jak 
wszystkich, na łono Boga. 
75 Czy widzisz tych ludzi, którzy chodzą po 
ulicach jako wyrzutków, niosąc ze sobą wady i 
nędzę, nie wiedząc, kim są i gdzie idą? Czy 
wiesz o ludziach, którzy nadal mieszkają w 
lasach, czających się pośród drapieżników? 
Nikt nie jest zapomniany przez moją ojcowską 
miłość, wszyscy oni mają zadanie do 
wykonania, wszyscy posiadają nasienie 
rozwoju i są na drodze, gdzie zasługa, wysiłek i 
walka przyniesie mi ducha krok po kroku. 
76 Gdzie jest ktoś, kto choćby tylko przez 
chwilę nie tęsknił za moim pokojem i nie chciał 
być wolny od ziemskiego życia? Każdy duch 
tęskni za światem, który wcześniej 
zamieszkiwał, za domem, w którym się urodził. 
Ten świat czeka na wszystkie moje dzieci i 
zaprasza je do korzystania z życia wiecznego, 
które jedni tęsknią, a inni tylko czekają na 
śmierć, tylko po to, by przestać nim być, 
ponieważ mają zdezorientowanego ducha i 
żyją bez nadziei i bez wiary. Co mogłoby 
zmotywować te istoty do walki o ich odnowę? 
Co mogłoby obudzić w nich tęsknotę za 
wiecznością? Wszystko, czego oczekują, to nie 
być już dłużej, cisza i koniec. 
77 Ale "światło świata" powróciło, "droga i 
prawda", aby podnieść cię do życia przez jego 
przebaczenie, aby pieścić twoje zmęczone 
oblicze, aby pocieszyć twoje serce i sprawić, że 
ten, kto nie uważał się za godnego istnienia, 
usłyszy mój głos mówiący: Kocham cię, przyjdź 
do Mnie. (80, 54 - 57) 
78 Człowiek może upaść i zostać wrzucony w 
ciemność i dlatego czuć się daleko ode mnie; 
może uwierzyć, że kiedy umrze, wszystko 
będzie dla niego skończone Dla mnie, z drugiej 
strony, nikt nie umiera, nikt nie jest stracony. 
79 Jak wielu jest na świecie, którzy byli 
uważani za istoty zdegenerowane i którzy są 
pełni światła dzisiaj! Ilu z tych, którzy odeszli, 
jako ślad, plamy swoich grzechów, wad i 
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zbrodni, osiągnęło już swoje oczyszczenie! 
(287, 9 - 10) 
80 Choć wielu splugawił ich ducha, ale nie 
potępiać ich, bo nie wiedzą, co robią. Uratuję 
też ich, niezależnie od tego, że na razie o mnie 
zapomnieli lub zastąpili mnie fałszywymi 
bogami, których stworzyli na świecie. 
Wprowadzę ich również do mojego królestwa, 
nawet jeśli teraz - ponieważ podążają za 
fałszywymi prorokami - zapomnieli o dobrym 
Chrystusie, który złożył za nich swoje życie, 
aby nauczyć ich Jego nauki o miłości. 
81 Dla Ojca nikt nie jest "zły", nikt nie może 
być, ponieważ jego pochodzenie jest we Mnie 
Zagubieni, niewidomi, gwałtowni, buntownicy 
- tak wiele z moich dzieci stało się z powodu 
wolnej woli, z jaką zostały obdarzone. Ale w 
każdym z nich stanie się ona światłem, a 
miłosierdzie moje poprowadzi ich na drogę ku 
ich odkupieniu. (54, 45 - 46) 
82 Ty jesteś całym moim nasieniem, a Mistrz 
je zbiera. Kiedy wśród dobrego nasienia 
przychodzi kąkol, biorę go też z miłością w 
swoje ręce, aby przemienić go w złotą 
pszenicę. 
83 Widzę w sercach ziarno chwastów, błota, 
zbrodni, nienawiści, a jednak żnę i kocham 
was Pielęgnuję i oczyszczam to ziarno, aż 
świeci jak pszenica na słońcu 
84 Czy uważasz, że moc mojej miłości nie jest 
w stanie cię odkupić? Posieję cię, po tym jak 
cię oczyściłem, w Moim ogrodzie, gdzie 
będziesz rodzić nowe kwiaty i nowe owoce; 
Posieję cię w Moim ogrodzie, gdzie będziesz 
rodzić nowe kwiaty i nowe owoce. To część 
mojego boskiego zadania, by uczynić cię 
godnym mnie. (256, 19 - 21) 
85 Jak duch może być dla mnie nieodwracalnie 
stracony, kiedy nosi w sobie iskrę mojego 
światła, które nigdy nie gaśnie i jestem z nim 
na wszystkie sposoby? Bez względu na to, jak 
długo może trwać jego niesubordynacja lub 
jak długo trwa jego zamieszanie - nigdy te 
ciemne moce nie wytrzymają mojej 
wieczności. (255, 60) 
86 Dla mnie jest tak samo zasłużony, gdy 
istota poplamiona śladem najcięższych 
wykroczeń jest zainspirowana wysokim 
ideałem oczyszczenia się, jak wtedy, gdy 
istota, która niezłomnie pozostała czystą 
walką aż do końca, aby nie poplamić się, 

ponieważ kochała światło od samego 
początku. 
87 Jakże daleko od prawdy są ci, którzy myślą, 
że duchy zamieszania mają inną naturę niż 
duchy światła! 
88 Ojciec byłby niesprawiedliwy, gdyby to było 
prawdą, tak jak nie byłby już Wszechmogący, 
gdyby brakowało mu mądrości i miłości, aby 
zbawić zbłąkanych, nieczystych, 
niedoskonałych, i nie mógłby zjednoczyć ich ze 
wszystkimi sprawiedliwymi w jednym i tym 
samym domu. (295, 15 - 17) 
89 Zaprawdę, powiadam wam, nawet te 
istoty, które nazywacie kusicielami lub 
demonami, są tylko zmieszanymi lub 
niedoskonałymi istotami, których Ojciec 
mądrze używa do wykonywania Jego wysokich 
rad i planów. 
90 Ale te istoty, których duchy są dziś 
otoczone ciemnością, a wielu z nich źle 
wykorzystało zdolności, które im dałem, 
zostaną przeze mnie zbawione, gdy nadejdzie 
dla nich czas. 
91 Dla the moment przychodzić, O Izrael, gdy 
wszystkie the istota the Pański chwalić Me na 
zawsze. Nie byłbym już Bogiem, gdybym nie 
mógł zbawić ducha swoją mocą, swoją 
mądrością i miłością. (302, 31) 
92 Kiedy rodzice na ziemi kochali tylko dobre 
dzieci i nienawidzili złych? Ileż to razy 
widziałem ich z największą miłością i 
ostrożnością wobec tych, którzy cierpią i 
sprawiają, że cierpią najbardziej! Jak to 
możliwe, że mógłbyś dokonać większych dzieł 
miłości i przebaczenia niż moje? Czy 
kiedykolwiek doświadczyliście, że Mistrz musi 
uczyć się od uczniów? 
93 Wiedzcie więc, że nie uważam nikogo za 
niegodnego Mnie i że droga do zbawienia 
zaprasza was do kroczenia nią na zawsze, tak 
jak bramy mojego królestwa, które są 
światłem, pokojem i dobrem, są otwarte na 
zawsze w oczekiwaniu na przyjście tych, którzy 
byli daleko od prawa i od prawdy. (356, 18 - 
19) 
 
Chwalebna przyszłość dzieci Bożych  
94 Nie pozwolę, aby jedno z moich dzieci 
zbłądziło, a nawet zgubiło się. 
Przetransformuję pasożytnicze rośliny na 
owocne, ponieważ wszystkie stworzenia 
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zostały powołane do życia, aby osiągnąć cel 
doskonałości. 
95 Chcę, żebyś się ze mną radował w mojej 
pracy. Już wcześniej pozwoliłem ci wziąć udział 
w moich atrybutach, ponieważ jesteś częścią 
mnie. Ponieważ wszystko należy do mnie, 
robię z was również właścicieli mojej pracy. (9, 
17 - 18) 
96 Nie wątp w moje słowa. W "Pierwszych 
dniach" wypełniłem moją obietnicę, że 
uwolnię Izrael z niewoli egipskiej - co 
oznaczało bałwochwalstwo i ciemność - i 
zaprowadzę was do Kanaanu, ziemi wolności i 
kultu Boga żywego. Tam moje przyjście jako 
człowieka został ogłoszony do Ciebie, a 
proroctwo zostało spełnione słowo w słowo w 
Chrystusie. 
97 Ja, ten Mistrz, który mieszkał w Jezusie i 
miłował Cię w Nim, obiecałem światu, że będę 
mówił do niego w innym czasie i objawię się w 
Duchu. A oto spełnienie mojej obietnicy. 
98 Ogłaszam wam dzisiaj, że zarezerwowałem 
dla waszego ducha wspaniałe regiony, 
rezydencje, duchowe domy, w których 
możecie znaleźć prawdziwą wolność kochania, 
czynienia dobra i szerzenia mojego światła. 
Możesz w to wątpić po tym, jak spełniłem 
swoje wcześniejsze obietnice? (138, 10 - 11) 
99 Moim boskim pragnieniem jest ocalić was i 
poprowadzić do świata światła, piękna i 
miłości, gdzie wibrujecie radośnie z powodu 
wywyższenia ducha, wielkoduszności emocji, 
ideału doskonałości. Ale czy nie rozpoznajecie 
miłości mojego Ojca w tym boskim 
pragnieniu? Bez wątpienia ten, kto tak nie 
rozumie, musi być ślepy. (181, 13) 
100 Pamiętaj: wszystkie piękności tego świata 
mają zniknąć, aby kiedyś ustąpić miejsca 
innym. Ale wasz duch będzie żył wiecznie i 
widział Ojca w całej swojej chwale - Ojca, z 
którego łona się narodziłeś. Wszystkie 
stworzone rzeczy muszą wrócić do miejsca, z 
którego przyszły. (147, 9) 
101 Ja jestem wieczną światłością, wiecznym 
pokojem i wiecznym szczęściem, a ponieważ 
jesteście moimi dziećmi, moją wolą i 
obowiązkiem jest uczynić was uczestnikami 
mojej chwały; i dlatego uczę was Prawa jako 
drogi, która prowadzi Ducha na wyżyny tego 
Królestwa (263,36) 
102 Yawsze być świadomym, że duch, który 
osiąga wysokie stopnie dobroci, mądrości, 

czystości i miłości jest ponad czasem, bólem i 
odległością On nie ogranicza się do mieszkania 
w jednym miejscu, może być wszędzie i może 
znaleźć we wszystkich miejscach najwyższą 
błogość w istnieniu, odczuwaniu, poznawaniu, 
kochaniu i byciu kochanym. To jest niebo 
ducha. (146,70-71) 
 

VIII Człowiek  
 

Rozdział 32 - Wcielenie, natura i misja 
człowieka  
 
Wcielenie na ziemi 
1 Płaczesz, gdy jeden z twoich wychodzi do 
"duchowej doliny", zamiast czuć się w pokoju, 
ponieważ rozumiesz, że robi kolejny krok w 
kierunku swego Pana. Z drugiej strony, 
obchodzicie uroczystość, kiedy nowa istota 
przychodzi do waszego domu, nie myśląc w tej 
godzinie, że ta duchowa istota przyszła do 
ciała, aby dokonać przebłagania w tej dolinie 
łez; wtedy powinniście opłakiwać ją. (52, 58) 
2 Spłodzacie dzieci z waszego ciała, ale to ja 
rozdaję istoty duchowe wśród rodzin, 
plemion, narodów i światów, a w tej 
sprawiedliwości, niedostępnej dla ludzi, 
objawia się moja miłość (67,26) 
3 Żyjecie w teraźniejszości i nie wiecie, co 
ustaliłem dla waszej przyszłości. Przygotowuję 
wielkie legiony duchowych istot, które będą 
mieszkać na ziemi, niosąc ze sobą trudną 
misję; i musicie wiedzieć, że wielu z was 
będzie rodzicami tych istot, w których moi 
posłannicy będą wcieleni. Waszym 
obowiązkiem jest przygotować się 
wewnętrznie, abyście mogli je przyjąć i 
prowadzić. (128, 8) 
4 Chcę porozmawiać z wami na wiele 
duchowych tematów, ale nie jesteście jeszcze 
w stanie ich zrozumieć. Gdybym miał wam 
ujawnić, po jakie mieszkania zeszliście już na 
ziemię, nie bylibyście w stanie zrozumieć, jak 
żyliście w takich miejscach. 
5 Dzisiaj możecie zaprzeczyć, że znacie "Dolinę 
Duchową", ponieważ wasz duch, gdy jest 
wcielony, nie ma dostępu do jej przeszłości, 
tak aby nie stała się daremna lub 
przygnębiona, lub rozpaczać w obliczu jej 
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nowego istnienia, w którym musi zacząć 
wszystko od nowa, jak w nowym życiu. 
6 Nawet gdybyście chcieli, nie pamiętalibyście. 
Pozwalam wam tylko na to, byście zachowali 
w sobie to, co wam tutaj ujawniam, abyście 
wytrwali w walce życiowej i chętnie znosili 
próby. 
7 Możecie wątpić we wszystko, co wam 
powiem, ale naprawdę ten świat duchów był 
naprawdę waszym domem tak długo, jak 
długo byliście istotami duchowymi. byliście 
mieszkańcami tego Domu, w którym nie było 
smutku, w którym czuliście chwałę Ojca w 
waszej istocie, ponieważ nie było w nim skazy. 
8 Ale nie mieliście żadnych zasług, a więc 
konieczne było, abyście opuścili to niebo i 
zeszli na dół do świata, aby wasz duch mógł 
przez swój wysiłek odzyskać to królestwo. 
9 Ale zatonąłeś coraz bardziej moralnie, aż 
poczułeś się bardzo daleko od boskiego i 
duchowego, twojego pochodzenia. (114, 35 - 
36) 
10 Gdy Duch przychodzi na ziemię, jest on 
wypełniony najlepszymi intencjami, aby 
poświęcić swoją istotę Ojcu, aby zadowolić go 
we wszystkim, aby być użytecznym dla 
bliźniego. 
11 Ale gdy tylko widzi siebie uwięzionego w 
ciele, wypróbowanego na tysiąc sposobów i 
wystawionego na próbę na swojej drodze 
życiowej, staje się słaby, poddaje się impulsom 
"ciała", ulega pokusom, staje się samolubny, a 
wreszcie kocha samego siebie ponad wszystko 
i tylko na chwile daje ucho swojemu sumieniu, 
w którym zapisane jest przeznaczenie i śluby. 
12 Moje słowo pomaga ci zapamiętać swoje 
duchowe przymierze i pokonać pokusy i 
przeszkody. 
13 Nikt nie może powiedzieć, że nigdy nie 
zboczył z drogi, którą wyznaczyłem ale 
wybaczam ci, żebyś nauczył się wybaczać 
swoim bliźnim (245, 47 - 48) 
14 Potrzebna jest wielka duchowa nauka, aby 
człowiek mógł żyć w harmonii z głosem swego 
sumienia. Bo choć wszystko jest przesiąknięte 
Bożą miłością, mądrze stworzoną dla dobra i 
szczęścia człowieka, to jednak materia, która 
go otacza w świecie, jest próbą dla ducha od 
chwili, gdy zamieszkuje on świat, do którego 
nie należy i łączy go z ciałem, którego natura 
jest inna od jego własnej. 

15 W tym można zobaczyć powód, dla którego 
duch zapomina o swojej przeszłości. Od 
momentu wcielenia się i połączenia z 
nieświadomym stworzeniem, które właśnie się 
narodziło, rozpoczyna życie ściśle związane z 
tym ciałem. 
16 Z ducha, tylko dwie cechy pozostają 
obecne: sumienie i intuicja; ale osobowość, 
dokonane dzieła i przeszłość pozostają ukryte 
na pewien czas. Tak właśnie zamierza Ojciec. 
17 Co by się stało z duchem, który przyszedł ze 
światła wysokiej ojczyzny, aby żyć w nędznych 
okolicznościach tego świata, jeśli miałby 
pamiętać o swojej przeszłości? A jaka próżność 
byłaby wśród ludzi, gdyby objawiła się im 
wielkość, która istniała w ich duchu w innym 
życiu? (257, 18 - 19) 
 
Prawidłowa ocena ciała i jego prowadzenia 
przez umysł 
18 Mówię wam nie tylko o oczyszczeniu 
waszych umysłów, lecz również o 
wzmocnieniu waszych ciał, aby nowe 
pokolenia, które z was wyjdą, były zdrowe, a 
ich duchy mogły wykonywać swoją trudną 
pracę. (51, 59) 
19 Zwracaj uwagę na zdrowie swojego ciała, 
dbaj o jego utrzymanie i witalność. Moja 
nauka radzi wam, abyście troszczyli się z 
miłością o wasz umysł i o wasze ciało, 
ponieważ obydwoje uzupełniają się i 
potrzebują siebie nawzajem w powierzonej im 
trudnej duchowej misji. (92,75) 
20 Nie przywiązuj większej wagi do swojego 
ciała niż ma w rzeczywistości, ani nie pozwól 
mu zająć miejsca, które jest dane tylko 
twojemu duchowi. 
21 Zrozumcie, że powłoka ciała jest tylko 
narzędziem, którego potrzebujecie, aby 
zamanifestować ducha na ziemi. (62, 22 - 23) 
22 Zobaczcie, jak ta nauka jest korzystna dla 
waszego ducha; bo gdy materia ciała zbliża się 
do łona ziemi z każdym dniem, który mija, 
duch z drugiej strony zbliża się coraz bardziej 
do wieczności. 
23 The ciało być the podstawa na che the duch 
spocząć tak długo jak ono mieszkać na ziemia. 
Po co pozwalać mu na to, by stał się 
łańcuchem, który łączy, czy lochem, który 
trzyma więźniów? Po co pozwalać, by to było 
kontrolowanie twojego życia? Czy niewidomy 
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ma prawo prowadzić tego, którego oczy 
widzą? (126, 15 - 16) 
24 Ta nauka jest prosta jak wszystkie rzeczy 
czyste, boskie, a więc łatwe do zrozumienia. 
Ale czasami trudno jest to wprowadzić w 
życie. Wysiłki twojego umysłu wymagają 
wysiłku, wyrzeczenia się lub poświęcenia ze 
strony twojego ciała, a jeśli brakuje ci 
wykształcenia lub dyscypliny duchowej, 
będziesz cierpiał. 
25 Od początku czasów trwa walka między 
duchem a "ciałem" [duszą] w celu zrozumienia 
tego, co jest właściwe, dozwolone i dobre, aby 
prowadzić życie zgodne z prawem danym 
przez Boga. 
26 W tej ciężkiej walce, wydaje ci się, że 
dziwna i złowroga siła nieustannie prowadzi 
cię do odwrócenia się plecami do walki, 
zapraszając cię do skorzystania z twojej 
wolności woli i kontynuowania drogi 
materializmu. 
27 Mówię wam, że nie ma większej pokusy niż 
słabość waszego ciała: wrażliwe na wszystko, 
co je otacza; wystarczająco słabe, aby ustąpić; 
łatwe do opuszczenia i oszukania. Ale ten, kto 
nauczył się panować nad popędami, 
namiętnościami i słabościami ciała, pokonał 
pokusę, którą niesie w sobie. (271, 49 - 50) 
28 Ziemia jest polem bitwy, jest tam wiele do 
nauczenia się. Gdyby tak nie było, 
wystarczyłoby wam kilka lat życia na tej 
planecie i nie zostalibyście posłani, aby 
narodzić się ponownie i znowu. Nie ma coraz 
ciemniejszej jaskini pochówku dla ducha niż 
własne ciało, jeśli do niego dołącza się brud i 
materializm. 
29 Słowo moje podnosi was z tego grobu i 
daje wam skrzydła, abyście potem wznieśli się 
do regionów pokoju i duchowego światła. 
(213, 24 - 25) 
  
Znaczenie / zadanie duszy, ducha i sumienia 
u ludzi  
30 Ciało mogłoby istnieć bez ducha, tylko 
poprzez ożywione życie fizyczne; ale wtedy nie 
byłoby człowiekiem. Posiadałaby duszę i była 
bez ducha, ale nie byłaby wtedy w stanie sama 
siebie prowadzić, ani nie byłaby to najwyższa 
istota, która uznaje prawo przez sumienie, 
odróżnia dobro od zła i otrzymuje każde 
Boskie objawienie. (59, 56) 

31 Sumienie oświeci ducha, a duch będzie 
prowadził ciało (nad duszą). (71, 9) 
32 Podczas gdy na świecie niektórzy idą za 
fałszywą wielkością, inni mówią, że człowiek 
jest istotą nieistotną przed Bogiem, a są nawet 
ci, którzy porównują się do robaka ziemi. 
Oczywiście, twoje materialne ciało może 
wydawać ci się małe w środku mojego 
stworzenia, ale nie jest dla mnie z powodu 
mądrości i umiejętności, z którymi je 
stworzyłem. 
33 Ale jak można oceniać wielkość swojej 
istoty po miarach swojego ciała? Czy nie 
czujesz w nim obecności Ducha? On jest 
większy niż twoje ciało, jego istnienie jest 
wieczne, jego sposób jest nieskończony, nie 
jesteś w stanie rozpoznać koniec jego rozwoju, 
bardziej niż można rozpoznać jego 
pochodzenie. Nie chcę cię widzieć małej, 
stworzyłem cię, by osiągnąć wielkość. Wiesz, 
kiedy uważam człowieka za małego? Kiedy 
zdegenerowany w grzechu, bo wtedy stracił 
swoją szlachetność i swoją godność. 
34 Przez długi czas już nie trzymałeś się mnie, 
nie wiesz już, czym naprawdę jesteś, ponieważ 
pozwoliłeś na wiele cech, zdolności i darów, 
które twój Stwórca umieścił w tobie, aby 
drzemać bezczynnie w swoim byciu. Śpisz w 
stosunku do ducha i sumienia, a dokładnie w 
ich duchowych cechach leży prawdziwa 
wielkość człowieka. Żyjecie jak istoty, które są 
z tego świata, ponieważ powstają i umierają w 
nim. (85, 56 - 57) 
35 Słowem miłości mojej udowadniam wam 
wartość, jaką ma dla mnie duch wasz. nie ma 
nic w materialnym stworzeniu większego niż 
twój duch; ani królewskie ciało niebieskie z 
jego światłem, ani ziemia ze wszystkimi jego 
cudami, ani nic innego stworzonego nie jest 
większe niż Duch, który ci dałem, ponieważ 
jest boską cząstką, jest płomieniem, który 
wyłonił się z Ducha Bożego. 
36 Oprócz Boga, tylko duchy posiadają 
duchową inteligencję, świadomość, wolę i 
wolność woli. 
37 Nad instynktami i skłonnościami "ciała" 
[duszy] wznosi się światło, którym jest twój 
duch, a nad tym światłem - przewodnik, 
podręcznik i sędzia, którym jest sumienie. (86, 
68) 
38 Ludzkość w swoim materializmie mówi mi: 
"Czy królestwo ducha w ogóle istnieje? Ale ja 
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wam odpowiadam: O niewierni, jesteście 
Tomaszem z "Trzeciego Wieku". Uczucia 
współczucia i miłosierdzia, czułość, dobroć i 
hojność nie są cechami ciała, tak samo jak 
dary łaski, które nosisz ukryte w sobie. 
Wszystkie te uczucia, które są odciśnięte w 
twoim sercu i umyśle, wszystkie te zdolności 
należą do ducha, i nie wolno zaprzeczać. Ciało" 
jest tylko ograniczonym narzędziem, ale duch 
nie jest: jest wielkie, ponieważ jest atomem 
Boga. 
39 Szukajcie siedziby ducha waszego w sercu 
waszego jestestwa i wielkiej mądrości w 
chwale miłości. (147, 21 - 22) 
40 Zaprawdę, powiadam wam, od 
najwcześniejszych dni ludzkości, człowiek 
posiadał intuicyjną wiedzę, by nieść w sobie 
istotę duchową - istotę, która, choć 
niewidoczna, objawiła się w różnych dziełach 
jego życia. 
41 Twój Pan od czasu do czasu objawił ci 
istnienie Ducha, jego natury i jego ukrytej 
istoty. Bo choć nosisz go w sobie, zasłona, w 
której twoja materializacja obejmuje cię jest 
tak gruba, że nie jesteś w stanie rozpoznać 
tego, co najszlachetniejsze i najczystsze w 
twoim byciu. 
42 Wiele prawd człowiek odważył się 
zaprzeczyć. Niemniej jednak - wiara w 
istnienie jego ducha nie była jedną z tych 
rzeczy, z którymi walczył najbardziej, ponieważ 
człowiek czuł i w końcu zrozumiał, że 
zaprzeczanie jego duchowi będzie tym samym, 
co zaprzeczanie samemu sobie. 
43 Gdy ciało ludzkie zdegenerowane z powodu 
swoich namiętności, wad i zmysłowych 
przyjemności, stało się łańcuchem, ciemną 
opaską na oczy, więzieniem i przeszkodą w 
rozwoju ducha Niemniej jednak, w swoich 
godzinach próby, człowiekowi nigdy nie 
brakowało iskry wewnętrznego światła, które 
mogłoby mu pomóc. 
44 Zaprawdę, powiadam wam, najwyższym i 
najczystszym wyrazem Ducha jest Sumienie, to 
wewnętrzne Światło, które czyni człowieka 
pierwszym, najwyższym, największym i 
najszlachetniejszym ze wszystkich stworzeń, 
które go otaczają. (170, 56 - 60) 
45 Mówię wszystkim ludziom, że najwyższy i 
najpiękniejszy tytuł, jaki posiada człowiek, to 
tytuł bycia "dzieckiem Bożym", choć trzeba na 
niego zapracować. 

46 Celem prawa i nauki jest objawienie wam 
znajomości mojej prawdy, abyście stali się 
godnymi synami tego Boskiego Ojca, który jest 
najwyższą doskonałością. (267, 53) 
47 Wiesz, że zostałeś stworzony "na mój obraz 
i podobieństwo"; ale kiedy to mówisz, myślisz 
o swojej ludzkiej formie. Mówię ci, nie ma 
mojego wizerunku, ale w twoim duchu, który - 
aby stać się podobnym do mnie - musi się 
doskonalić przez ćwiczenie cnót. 
48 Ja jestem drogą, prawdą i życiem, jestem 
sprawiedliwością i dobrem, a wszystko to 
pochodzi z Boskiej miłości. Czy teraz 
rozumiesz, jak musiałbyś być "na mój obraz i 
podobieństwo"? (31,51 - 52) 
49 Macie w sobie odbicie Boskości, Ja jestem 
naprawdę w tobie inteligencja, wola, 
zdolności, zmysły i cnoty, które posiadacie, 
świadczą o wyższej naturze bytu, do którego 
należycie i są żywym świadectwem Ojca, z 
którego się wyłaniacie 
50 Czasami wy, przez nieposłuszeństwo i 
grzech, plugawicie i bezcześcicie obraz, który 
macie o Mnie w swoim byciu Wtedy nie jesteś 
taki jak ja, bo nie wystarczy mieć ludzkie ciało i 
ducha, aby być obrazem Stwórcy. Prawdziwe 
podobieństwo do mnie polega na twoim 
światłości i na twojej miłości do wszystkich 
sąsiadów. (225, 23 - 24) 
51 Stworzyłem cię "na mój obraz i 
podobieństwo", a ponieważ jestem 
jednocześnie Trójkowym i Jedynym, ta Trójca 
również istnieje w tobie. 
52 Twoje materialne ciało reprezentuje 
twórczość dzięki swojemu doskonałemu 
wzornictwu i harmonii. Twój wcielony duch 
jest odbiciem "Słowa", które stało się 
człowiekiem, aby zostawić ślad miłości w 
ludzkim świecie; a twoje sumienie jest 
promienną iskrą Boskiego Światła Ducha 
Świętego. (220, 11 - 12) 
53 Jaką zasługę miałby twój duch, gdyby 
pracował w ciele bez woli i bez skłonności 
własnych? Walka ducha z jego powłoki ciała 
[duszy] jest walka mocy z mocą. Tam znajduje 
kamień węgielny, dzięki któremu musi 
udowodnić swoją wyższość i duchową 
wielkość. Jest to próba, w której duch często 
poddaje się na chwilę pokusom, do których 
sprowadza go świat przez "ciało". Tak wielka 
jest przemoc, jaką te (pokusy) wywołują na 
Duchu, że w końcu odnosi się wrażenie, iż 
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nadprzyrodzona i złośliwa moc wciągnęła cię 
do ruiny i zniszczyła w pasjach. 
54 Jak wielka jest odpowiedzialność Ducha 
przed Bogiem! Ciało nie wzięło na siebie tej 
odpowiedzialności. Zobacz, jak spoczywa na 
zawsze w ziemi, gdy nadchodzi śmierć. Kiedy 
zdobędziesz zasługi, aby twój duch stał się 
godnym zamieszkiwania w domach 
doskonalszych niż ten, w którym mieszkasz? 
55 Świat oferuje wam korony, które świadczą 
tylko o próżności, dumie i fałszywej wielkości. 
Dla ducha, który wie, jak przejść przez te 
próżności, inna korona jest zarezerwowany w 
zaświatach, że z mojej mądrości. (53, 9 - 11) 
56 Niech życie objawia się bardziej w duchu 
niż w ciele. Jak wielu żyło na tym świecie; ale 
jak niewielu żyło duchowo, wyrażając łaskę, 
która istnieje w każdym człowieku, w tej 
Boskiej Iskrze, którą Stwórca umieścił w 
człowieku. 
57 Jeśli mężczyźni byli w stanie zachować 
jasnowidzenie w ich umysłach, mogli zobaczyć 
przez to swoją przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość. 
58 Duch jest jak moja księga boskiej mądrości. 
Ile ona zawiera! Raz po raz ma ci coś do 
ujawnienia - czasami objawienia tak głębokie, 
że są dla ciebie niezrozumiałe. 
59 Ta iskra światła, która jest obecna w 
każdym człowieku jest więź, która wiąże 
człowieka z duchowym, jest to, co przynosi mu 
kontakt z zaświatami i z Ojcem. (201, 37 - 40) 
60 Ach, gdyby tylko twoja materialna natura 
mogła otrzymać to, co twój duch otrzymuje 
poprzez swój widzialny dar! Bo twój duch 
nigdy nie przestaje widzieć, nawet jeśli ciało, z 
racji swojej materialnej natury, nie postrzega 
żadnego z nich. Kiedy będziesz w stanie 
zrozumieć swojego ducha? (266, 11) 
61 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, co miałoby 
prawdziwą wartość. 
62 Sumienie jest tym, co podnosi ducha do 
życia wyższego od materii [duszy] i jej 
namiętności. Spirytualizacja sprawi, że 
poczujesz wielką miłość Boga, jeśli uda ci się ją 
urzeczywistnić. Wtedy zrozumiesz sens życia, 
zobaczysz jego piękno i odkryjesz jego 
mądrość. Wtedy będziesz wiedział, dlaczego 
nazwałem to "życiem". 

63 Kto odważy się odrzucić tę naukę, mówiąc, 
że nie jest ona prawdziwa, po tym, jak ją 
poznał i zrozumiał? 
64 Gdy zrozumiecie, że wasza prawdziwa 
wartość jest ugruntowana w waszym 
sumieniu, będziecie żyć w harmonii ze 
wszystkim, co zostało stworzone przez 
waszego Ojca. 
65 Wtedy sumienie uczyni ubogie życie ludzkie 
pięknym; ale przedtem człowiek musi 
odwrócić się od wszelkich namiętności, które 
oddzielają go od Boga, aby podążać drogą 
sprawiedliwości i mądrości. Wtedy rozpocznie 
się dla was prawdziwe życie, życie, na które 
dziś patrzycie z obojętnością, ponieważ nie 
wiecie czym gardzicie i nie macie pojęcia o 
jego doskonałości. (11, 44 - 48) 
 
Świątynia Boga w człowieku 
66 Koncepcja, jaką ludzkość ma o Mnie, jest 
dziecinna, ponieważ nie rozumieli objawień, 
które im nieustannie dawałem. dla tego, który 
wie, jak się przygotować, jestem widoczny i 
dotykalny i obecny wszędzie; ale dla tego, 
który nie ma wrażliwości, ponieważ 
materializm go utwardził, jest prawie 
niemożliwe do zrozumienia, że istnieję i czuje, 
że jestem niezmiernie daleko, że jest 
niemożliwe, że można mnie poczuć lub 
zobaczyć w jakikolwiek sposób 
67 Człowiek musi wiedzieć, że nosi Mnie w 
sobie, że ma w swoim duchu i w świetle swego 
sumienia czystą obecność Bożą. (83, 50 - 51) 
68 Cierpienie, które uciska ludzi tego czasu, 
prowadzi ich krok po kroku, nie zdając sobie z 
tego sprawy, do bram wewnętrznego 
sanktuarium, w obliczu którego będą prosić, 
nie mogąc iść dalej, "Panie, gdzie jesteś? A z 
wnętrza świątyni będzie słychać łaskawy głos 
Mistrza, który powie im: "Jestem tu, gdzie 
zawsze mieszkałem - w waszym sumieniu". 
(104, 50) 
69 Urodziłeś się we mnie. Duchowe i 
materialne życie, które otrzymałeś od Ojca. I w 
przenośni mogę ci powiedzieć, że w tym 
samym czasie, kiedy ty urodziłeś się we mnie, 
ja urodziłem się w tobie. 
70 Urodziłem się w waszym sumieniu, 
wzrastam w waszym rozwoju i objawiam się w 
pełni w waszych uczynkach miłości, abyście 
mogli powiedzieć z radością: "Pan jest ze 
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mną"; jestem z wami w waszych uczynkach 
miłości. (138, 68 - 69) 
71 Dzisiaj jesteście jeszcze uczniami dzieci i nie 
zawsze możecie właściwie zrozumieć moją 
naukę; lecz na razie mówcie do Boga sercem 
waszym, myślami waszymi, a On odpowie 
wam z głębi waszego jestestwa. Jego 
przesłanie, które przemówi w waszym 
sumieniu, będzie jasnym, mądrym, 
kochającym głosem, który stopniowo 
będziecie odkrywać i do którego później 
będziecie się przyzwyczajać. (205, 47) 
72 W tym trzecim wieku wskrzeszę Kościół 
Ducha Świętego w sercu moich uczniów. 
Będzie mieszkał Bóg Stwórca, Bóg silny, Bóg, 
który stał się człowiekiem po raz drugi, Bóg 
nieskończonej mądrości. On żyje w was, ale 
jeśli chcecie Go poczuć i usłyszeć dźwięk Jego 
Słowa, musicie się przygotować wewnętrznie. 
73 Ten, kto czyni dobro, czuje moją obecność 
wewnątrz, tak jak ten, kto jest pokorny lub 
widzi w każdym z sąsiadów brata. 
74 W twoim umyśle istnieje świątynia Ducha 
Świętego. Ten obszar jest niezniszczalny, nie 
ma tu burz ani huraganów zdolnych go 
zburzyć. Jest niewidzialny i nietykalny dla 
ludzkiego spojrzenia, jego filarami powinno 
być pragnienie wzrastania w dobrym. Jego 
kopuła jest łaską, którą Ojciec obdarza swoje 
dzieci, brama jest miłością Matki Bożej; bo 
każdy, kto puka do moich drzwi, dotknie serca 
Matki Niebieskiej. 
75 Uczniowie, oto prawda, która żyje w 
kościele Ducha Świętego, abyście nie byli 
wśród tych, którzy idą na manowce przez 
fałszywe interpretacje. Kościoły z kamienia 
były tylko symbolem, a z nich żaden kamień 
nie pozostanie na innym. 
76 Chcę, aby płomień wiary płonął zawsze na 
waszym wewnętrznym ołtarzu, a wy 
zrozumcie, że swoimi dziełami kładziecie 
fundamenty, na których pewnego dnia 
spocznie wielkie sanktuarium. Sprawdzam i 
wpływam na wszystkich ludzi swoimi różnymi 
pomysłami, ponieważ pozwolę im wszystkim 
uczestniczyć w budowaniu mojej świątyni. 
(148,44-48) 
  

Rozdział 33 - Mężczyzna i żona, rodzice 
i dzieci, małżeństwo i rodzina  
 

Relacja między mężczyzną a kobietą  
1 Jeszcze zanim przyszliście na ziemię, znałem 
już waszą drogę życia i wasze skłonności; i aby 
pomóc wam w drodze waszego życia, 
umieściłem na waszej drodze serce, które 
oświetli drogę poprzez swoją miłość do was. 
To serce było zarówno męskie, jak i kobiece. 
Chciałem ci w tym pomóc, abyś stał się laską 
wiary, siły moralnej i miłosierdzia dla tych, 
którzy tego potrzebują. (256, 55) 
2 W szczęściu bycia ojcem chciałem pozwolić 
wam dzielić się z wami, więc uczyniłem was 
rodzicami ludzi, abyście nadawali formę takim 
istotom, które są podobne do was i w których 
wcielałyby się istoty duchowe, które wam 
posyłam. Ponieważ w Boskości i Wieczności 
jest miłość matczyna, chciałam, aby w życiu 
człowieka istniała istota, która ją uosabia, a tą 
istotą jest kobieta. 
3 Na początku człowiek został podzielony na 
dwie części i tak powstały dwie płcie, jedna - 
mężczyzna, druga - kobieta; w nim siła, 
inteligencja, godność; w jego czułości, łasce, 
pięknie. Jeden - nasienie, drugi - żyzna ziemia. 
Zobacz tutaj dwie istoty, które mogą czuć się 
kompletne, doskonałe i szczęśliwe tylko 
wtedy, gdy są zjednoczone. W swojej harmonii 
będą one tworzyć jedno "ciało", jedną wolę i 
jeden ideał. 
4 Gdy ten związek jest inspirowany przez 
Ducha i przez miłość, nazywa się to 
małżeństwem. (38, 29 - 31) 
5 Zaprawdę, mówię do ciebie: Widzę, że w 
tym czasie mężczyzna i kobieta zboczyli z 
drogi. 
6 Odkrywam mężczyzn, którzy nie wypełniają 
swoich obowiązków; kobiety, które unikają 
macierzyństwa, i innych, którzy przenikają do 
królestw przeznaczonych dla mężczyzn, choć 
w starożytności mówiono ci, że mężczyzna jest 
głową kobiety. 
7 Kobieta nie powinna czuć się zdegradowana 
z tego powodu; na razie mówię wam, że 
kobieta jest sercem mężczyzny 
8 Tj. właśnie dlatego zawarłem i uświęciłem 
małżeństwo Bo w zjednoczeniu tych dwóch 
istot, które są duchowo równe, ale fizycznie 
różne, istnieje stan doskonały. (66, 68 - 69) 
9 Jak mało jest tych, którzy starają się żyć w 
raju pokoju, światła i harmonii, wypełniając z 
miłością Boskie prawa! 
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10 Bardzo długa jest droga, którą przeszli 
ludzie, ale nadal wolą jeść zakazane owoce, 
które tylko kumulują cierpienie i 
rozczarowanie w ich życiu Zakazane są te 
owoce, które są dobre, ponieważ Bóg je 
stworzył, ale które mogą stać się szkodliwe dla 
człowieka, jeśli nie przygotował się właściwie 
lub używa ich w nadmiarze. 
11 Mężczyzna i kobieta bez przygotowania 
zbierają owoce życia i nie uznają swojej 
odpowiedzialności wobec Stwórcy, kiedy 
wydają nowe istoty do wcielenia na ziemi. (34, 
12-14) 
12 Niektórzy pytają mnie: "Panie, czy ludzka 
miłość jest przed Tobą nie do przyjęcia i 
obrzydliwe, a czy Ty zatwierdzasz tylko z 
miłości duchowej? 
13 Nie, ludzie. chociaż duch ma prawo do 
najwyższych i najczystszych doznań miłości, ja 
również wkładam serce do ciała ludzkiego, aby 
mogło ono kochać i daję mu uczucia, aby przez 
nie kochał wszystko, co go otacza 
14 Miłość, której korzenie znajdują się tylko w 
fizycznym, jest właściwa istotom 
nieracjonalnym, ponieważ brakuje im 
sumienia, które oświeca ich drogę. Mówię 
wam również, że dobre skojarzenia zawsze 
przynoszą dobre owoce i w nich wcielają się 
istoty światła. (127,7 - 8, 10) 
15 Nie proszę cię o nadludzkie poświęcenia. 
Nie wymagałem, aby mężczyzna przestał być 
mężczyzną, aby podążał za Mną, ani nie 
wymagałem, aby kobieta przestała być 
mężczyzną, aby wypełniała duchowe zadanie. 
Nie oddzieliłam męża od jego towarzyszki, ani 
nie usunęłam jej od męża, aby mogła mi 
służyć; nie powiedziałam też rodzicom, aby 
zostawili swoje dzieci i porzucili pracę, aby 
poszli za mną. 
16 Obaj wyraziłem się jasno, kiedy uczyniłem 
ich "robotnikami w tej winnicy", że aby być 
moimi sługami, nie przestają być ludźmi i że 
dlatego muszą zrozumieć, aby dać Bogu to, co 
jest Boże, a światu to, co należy się mu. (133, 
55 - 56) 
 
Natura i zadanie człowieka  
17 Waszym mężczyznom dałem spadek, 
dobry, żonę powierzoną wam do kochania i 
opiekowania się nią a jednak twoja 
towarzyszka przyszła do mnie i opłakiwała i 

płakała przede mną z powodu twojego braku 
zrozumienia. 
18 Powiedziałem ci, że jesteś silny, że zostałeś 
stworzony "na mój obraz i podobieństwo". Ale 
nie rozkazałem ci upokorzyć tej kobiety i 
uczynić ją twoją niewolnicą. 
19 Uczyniłem cię silnym, abyś reprezentował 
Mnie w swoim domu: silnym w cnocie, w 
obdarowaniu, i dałem ci żonę jako dopełnienie 
w twoim życiu na ziemi jako towarzyszkę, abyś 
we wzajemnej miłości znalazł siłę do stawienia 
czoła próbom i zmieniającym się losom. (6, 61) 
20 Pamiętajcie, mężczyźni, że często to wy 
ściągaliście cnotliwe kobiety w swoje sieci, 
szukając w nich wrażliwych i słabych stron. Ale 
te lustra, które były jasne i które są 
pochmurne dzisiaj, sprawisz, że będą 
ponownie odzwierciedlać czystość i piękno ich 
ducha. 
21 Dlaczego gardzisz dzisiaj tymi samymi 
ludźmi, których w przeszłości zmarnowałeś? 
Dlaczego narzekasz na degenerację kobiet? 
Zrozumcie, że gdybyście wprowadzili ją na 
drogę mojego prawa, które jest prawem serca 
i ducha, szacunku i miłości, kochając ją 
miłością, która podnosi na duchu, a nie 
namiętnością, która degraduje, nie mielibyście 
powodu do płaczu i narzekania, a ona by nie 
upadła. 
22 Mężczyzna szuka i oczekuje od kobiety 
cnoty i piękna. Ale dlaczego żądasz tego, na co 
nie zasługujesz? 
23 Widzę, że nadal masz wielkie zasługi, choć 
masz ich niewiele. Odbudźcie swoimi dziełami, 
słowami i myślami to, co zniszczyliście, i dajcie 
honor, moralność i cnotę wartości, którą 
posiadają. 
24 Jeśli podejmiecie wysiłek w ten sposób, 
ludzie, pomożecie Jezusowi w jego dziele 
zbawienia, a wasze serce będzie wypełnione 
radością, gdy zobaczycie domy uhonorowane 
przez dobre żony i honorowe matki. Twoja 
radość będzie wielka, gdy zobaczysz, że cnota 
powraca do tych, którzy ją stracili. 
25 Odkupienie jest dla wszystkich. Dlaczego 
nawet największy grzesznik nie miałby zostać 
odkupiony? Dlatego mówię wam ludzie: 
pracujcie ze Mną, aby ocalić tych, którzy 
pogrążyliście się w ruinie, dając im nową 
nadzieję w świetle mojej nauki. Niech moje 
kochające myśli dotrą do ich umysłów i serc. 
Zabierzcie moje wiadomości również do 
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więzień i szpitali, nawet do miejsc na bagnach. 
Tam bowiem będą płakać z wyrzutami 
sumienia i bólem, ponieważ nie byli 
wystarczająco silni, gdy świat z jego pokusami 
pociągał ich do ruiny. 
26 Każda kobieta była kiedyś dzieckiem, każda 
kobieta była kiedyś dziewicą, dlatego można 
było dotrzeć do jej serca z wrażliwością. 
27 Skorzystam z tych ludzi, którzy nie 
splugawili tych cnót, i dam im to zadanie. 
pamiętajcie, że powiedziałem wam: "przez 
wasze dzieła będziecie znani;" Pozwólcie 
Duchowi mówić przez ziemskie objawienie. 
28 Ale tym, którzy nie byli gotowi uszanować 
uroków, jakie w niej pokładałem, mówię: 
dlaczego mówisz, że kochasz, skoro nie czujesz 
miłości? dlaczego dajesz innym powód do 
upadku, a nic cię przed tym nie 
powstrzymuje? Zastanów się: co by czuło 
twoje serce, gdyby to, co robisz z tymi 
zbezczeszczonymi kwiatami, zostało zrobione 
twojej matce, twojej siostrze lub ukochanej, a 
zatem szanowanej żonie? Czy kiedykolwiek 
myślałeś o ranach, które zadałeś rodzicom 
tych, którzy wychowali ich z tak wielką 
miłością? 
29 Zapytaj swoje serce w prawdziwej próbie w 
świetle sumienia, czy możesz zebrać to, czego 
nie zasiałeś. 
30 Co przygotowujesz do swojego przyszłego 
życia, jeśli w dalszym ciągu krzywdzisz swojego 
sąsiada? Ile będzie twoich ofiar? Jaki będzie 
twój koniec? Zaprawdę, powiadam wam, że 
uczyniliście wiele ofiar w wirze waszych pasji; 
niektóre należą do waszej teraźniejszości, a 
inne do waszej przeszłości. 
31 Chcę, aby serce i usta, które były 
bastionem niewierności i kłamstwa, stały się 
bastionem prawdy i czystej miłości. 
32 Rozjaśnij drogę swego bliźniego słowem i 
przykładem, abyś mógł być zbawicielem 
upadłych kobiet. Oh, gdyby tylko każdy z was 
wykupił choć jednego z nich! 
33 Nie wygłaszaj złych oświadczeń o tej 
kobiecie, bo bo bolesne słowo, które boli, 
skrzywdzi wszystkich, którzy to słyszą, bo od 
tej chwili ci też staną się złymi sędziami. 
34 Szanujcie drogi i tajemnice innych, bo nie 
do was należy ich osądzanie. Wolę ludzi, 
którzy polegli w grzechu i których wzbudzę 
ponownie, od hipokrytów, którzy wykazują 
czystość, a jednak grzech; nie jestem 

hipokrytą, ale człowiekiem, który upadł w 
grzechu i którego wzbudzę. Wolę wielkiego 
grzesznika, ale który jest szczery, niż udawanie 
fałszywej cnoty. Jeśli chcesz się przyozdabiać, 
niech to będą odświętne szaty szczerości. 
35 Jeśli znajdziesz cnotliwą kobietę z wysokimi 
uczuciami i czujesz się niegodny przyjść do 
niej, nawet jeśli ją kochasz, a następnie 
upokorzyć i pogardzać nią, a po tym, jak 
cierpiałeś i widziałeś swoje winy, zwrócić się 
do niej o pocieszenie, zapukać do jej drzwi na 
próżno. 
36 Gdyby wszystkie kobiety, które odegrały 
rolę w życiu każdego mężczyzny, otrzymały od 
niego słowo i uczucie miłości, szacunku i 
zrozumienia, świat wasz nie byłby na szczycie 
grzechu, w którym on jest (235,18 - 32) 
 
Żona, żona i matka  
37 Kobiety, to wy poprzez swoją modlitwę 
podtrzymujecie ten mały pokój, który istnieje 
na ziemi - te, które jako wierne opiekunki 
domu dbają o to, by nie brakowało w nim 
ciepła miłości. W ten sposób łączycie się z 
Maryją, waszą Matką, aby złamać ludzką 
dumę. (130, 53) 
38 kobiet, które zmoczyłeś drogę tego świata 
swoimi łzami i naznaczyłeś krwią swoją drogę 
przez to życie Odpocznijcie ze Mną, abyście 
nabrali nowych sił i nadal byli twierdzą miłości, 
ogniem domu, mocnym fundamentem domu, 
który wam powierzyłem na ziemi. Żebyś i ty 
mogła nadal być skowronkiem, którego 
skrzydła zakrywają męża i dzieci. Błogosławię 
cię. 
39 Podnoszę miejsce mężczyzny i kobiety po 
prawej stronie mężczyzny. Uświęcam 
małżeństwo i błogosławię rodzinę. 
40 W tym czasie przychodzę z mieczem 
miłości, aby wszystko naprawić, ponieważ 
zostały one wcześniej poruszone przez 
człowieka (217, 29 - 31) 
41 Zaprawdę, powiadam wam, odnowa ludzka 
musi rozpocząć się od kobiety, aby jej owoce, 
które będą mężczyznami jutra, były wolne od 
skazy, które spowodowały degenerację. 
42 Następnie to od mężczyzny będzie zależało, 
czy weźmie udział w tym dziele odnowy; bo 
każdy, kto skorumpował kobietę, będzie 
musiał ją ponownie postawić. 
43 Dziś zainspirowałem cię do uratowania 
kobiety, która potknęła się na swojej drodze; a 
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potem, gdy pokażesz mi tę, którą uratowałeś, 
dam jej kwiat, błogosławieństwo i bardzo 
wielki pokój, aby nie upadła ponownie. 
44 Jeśli wykonacie to zadanie w ten sposób, te 
istoty, które zostały zranione przez świat, 
poczują miłość Jezusa wchodzącą do ich serc. 
45 Usłyszę to, kiedy powiedzą mi w swoich 
modlitwach: "Ojcze mój, nie patrz na mój 
grzech, tylko patrzeć na mój ból. nie oceniaj 
mojej niewdzięczności, patrz tylko na moje 
cierpienie". w tym momencie moje 
pocieszenie zejdzie na to udręczone serce i 
zostanie oczyszczone łzami. Gdybyś tylko 
wiedział, że modlitwa grzesznika jest silniejsza 
niż modlitwa dumnego człowieka, który uważa 
się za sprawiedliwego i czystego. (235, 16 - 17, 
43 - 45) 
46 Z miłości, z jaką dałem wam życie, 
mężczyźni wykazują tylko kilka dowodów lub 
cech. Ze wszystkich ludzkich emocji 
najbardziej podobna do Boskiej Miłości jest 
miłość macierzyńska, ponieważ jest w niej 
bezinteresowność, samozaparcie i pragnienie 
uszczęśliwienia dziecka, nawet jeśli kosztuje 
ono poświęcenie. (242, 39) 
47 Do was jałowych kobiet Mistrz mówi: 
Pragnęliście i prosiliście wiele, aby wasze ciało 
stało się źródłem życia, i mieliście nadzieję, że 
któregoś wieczoru lub ranka rozbrzmiewa w 
was czułe serce. Ale dni i noce mijały, a tylko 
szlochały z twojej piersi, bo żadne dziecko nie 
zapukało do twoich drzwi. 
48 Jak wielu z was, którzy Mnie słuchacie i 
którzy zostali pozbawieni wszelkiej nadziei 
przez naukę, będzie musiało stać się płodnymi, 
aby uwierzyć w Moją moc, i wielu pozna mnie 
przez ten cud. Obserwuj i bądź cierpliwy. Nie 
zapomnij moich słów! (38, 42 - 43) 
 
Edukacja dzieci i młodzieży  
49 Ojców rodzin, unika błędów i złych 
przykładów Nie wymagam od ciebie perfekcji, 
tylko miłości i troski o twoje dzieci. 
Przygotujcie się duchowo i fizycznie, ponieważ 
w zaświatach wielkie legiony duchowych istot 
czekają na moment, aby stać się człowiekiem 
wśród was. 
50 Chcę nowej ludzkości, nie tylko rosnącej w 
liczbie, ale także w cnotach, i wzrost liczby, tak 
aby ludzie mogli zobaczyć obiecane miasto w 
pobliżu, a ich dzieci mogą być w stanie 
mieszkać w Nowym Jeruzalem. 

51 Chcę, aby ziemia została wypełniona ludźmi 
dobrej woli, które są owocami miłości. 
52 Zniszczcie Sodomę i Gomorę tych dni, i nie 
pozwólcie, aby wasze serce przyzwyczaiło się 
do ich grzechów, i nie upodabniajcie się do ich 
mieszkańców. (38, 44 -47) 
53 Gorliwie pokażcie swoim dzieciom drogę, 
nauczcie je wypełniać prawa ducha i materii, a 
jeśli je naruszą, zganicie je, bo wy jako rodzice 
reprezentujecie mnie na ziemi Następnie 
pamiętajmy o Jezusie, który pełen świętego 
gniewu, udzielił lekcji na wszystkie czasy 
kupcom jerozolimskim, broniąc sprawy Bożej, 
niezmiennych praw. (41, 57) 
54 Dzisiaj nie jesteście już małymi dziećmi i 
możecie zrozumieć znaczenie moich nauk. 
Wiecie również, że wasz duch nie narodził się 
w tym samym czasie co ciało, które 
posiadacie, i że pochodzenie jednego nie jest 
pochodzeniem drugiego. Te małe dzieci, które 
trzymacie w swoich ramionach, noszą w 
swoich sercach niewinność, ale w swoich 
umysłach noszą przeszłość, która czasami jest 
dłuższa i bardziej złowieszcza niż ich własnych 
rodziców. Jak wielka jest odpowiedzialność 
tych, którzy mają pielęgnować te serca, aby 
ich duchy mogły rozwijać się w ich rozwoju. 
55 Nie patrzcie więc z mniejszą miłością na 
swoje dzieci. Pamiętaj, że nie wiesz, kim są i co 
zrobili. Raczej zwiększyć swoje uczucie i miłość 
do nich i dziękuję Ojcu za to, że umieścił swoje 
miłosierdzie w tobie, aby ci przewodnicy i 
doradcy do swoich duchowych braci i sióstr, 
dla których są tymczasowe rodziców w ciele i 
krwi. (56, 31 - 32) 
56 Zwracam się do ojców rodzin, aby tak jak 
oni troszczą się o materialną przyszłość swoich 
dzieci, tak i oni troszczą się o swoją duchową 
przyszłość, ze względu na misję, jaką w tym 
względzie sprowadzili na świat. (81, 64) 
57 Wiedzcie, że Duch Święty, gdy się wciela, 
niesie ze sobą wszystkie swoje zdolności, że 
jego przeznaczenie jest już zapisane, i że 
dlatego nie ma nic na świecie do przyjęcia. 
Przynosi ze sobą wiadomość lub zadanie do 
odkupienia. Czasem zbiera (dobre) ziarno, a 
innym razem spłaca dług. Ale zawsze w tym 
życiu otrzymuje lekcję miłości od swojego 
Ojca. 
58 Wy, którzy prowadzicie swoje dzieci przez 
to życie, upewnijcie się, że kiedy skończy się 
czas dziecięcej niewinności, pójdą drogą 
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mojego prawa. obudzić ich uczucia, ujawnić im 
ich zdolności i zawsze inspirować ich do 
czynienia dobra, i zaprawdę, powiadam wam, 
kogo w ten sposób przyprowadzicie do Mnie, 
zostanie on przepełniony Światłem, które 
promieniuje z tego Boskiego Ognia, które jest 
moją Miłością. (99, 64 - 65) 
59 Duchowo przebyliście już długą drogę, a 
teraz jesteście zdumieni intuicją i rozwojem, 
który nowe pokolenia ujawniają od swojego 
najczulszego dzieciństwa. Są to bowiem istoty 
duchowe, które wiele doświadczyły i teraz 
ponownie przychodzą, aby rozwijać ludzkość - 
jedne na drogach ducha, a inne na drogach 
świata, zgodnie z ich możliwościami i misją. 
Ale z nimi wszystkimi, ludzie odnajdą 
wewnętrzny spokój. Te istoty, o których wam 
mówię, będą waszymi dziećmi. (220, 14) 
60 Czy uważasz, że dziecko, w obliczu złego 
przykładu ziemskiego ojca, który jest złośliwy 
lub niegodziwy, popełnia błąd, jeśli nie podąża 
swoją drogą życia? A może uważasz, że 
dziecko jest zobowiązane do podążania 
śladami swoich rodziców? 
61 Zaprawdę, powiadam wam, sumienie i 
rozum prowadzą was na właściwą drogę. (271, 
33 - 34) 
62 Błogosławiona niewinność jest 
zainfekowana przez deprawację świata, młodzi 
ludzie podążają jej drogą w zapierającym dech 
w piersiach biegu, a dziewice również straciły 
wstyd, czystość i skromność. Wszystkie te 
cnoty zniknęły z ich serc. Odżywiają światowe 
namiętności i pragną tylko tych przyjemności, 
które prowadzą ich do ruiny. 
63 Mówię do was w całej jasności, abyście 
wyszli i zrobili stanowczy krok w rozwoju 
waszych umysłów. (344, 48) 
64 Zapalanie w młodości miłości bliźniego, 
dawanie wielkich i szlachetnych ideałów, bo to 
młodzież jutro będzie walczyć o to, by 
osiągnąć egzystencję, w której świeci 
sprawiedliwość, miłość i święta wolność 
Ducha. Przygotujcie się, na wielką bitwę, o 
której mówią proroctwa, jeszcze nie nadeszła. 
(139, 12) 
 
Słowo do dzieci i dziewic  
65 Wy, dzieci, wszyscy macie we Mnie 
Boskiego Ojca, a jeśli dałem wam ludzkich 
rodziców w życiu materialnym, to było to, aby 
dać życie waszemu ciału i reprezentować 

waszego Ojca Niebieskiego wśród was. 
Powiedziałem wam: "Będziecie kochać Boga 
bardziej niż wszystkie rzeczy stworzone", a ja 
dodałem "Będziesz szanował swojego ojca i 
matkę swoją." Więc nie zaniedbuj swoich 
obowiązków. Jeśli nie uznałeś wdzięczności za 
miłość swoich rodziców i nadal masz ją na 
świecie, pobłogosław ich i uznać ich zasługi. (9, 
19) 
66 W tym dniu zwracam się w szczególności 
do dziewcząt, które jutro, poprzez swoją 
obecność, muszą oświetlić życie nowego 
domu, wiedząc, że serce żony i matki jest 
luminarzem oświetlającym to sanktuarium, tak 
jak Duch oświeca wewnętrzną świątynię. 
67 Przygotujcie się już teraz, aby wasze nowe 
życie nie zaskoczyło; przygotujcie już teraz 
sposób, w jaki pójdą wasze dzieci - te istoty 
duchowe, które czekają na godzinę, aby zbliżyć 
się do waszego łona i nabrać kształtu, a życie 
ludzkie, aby wykonać zadanie. 
68 Bądźcie moimi współpracownikami w 
moich planach odnowy, w moich dziełach 
odnowy i prawości 
69 Odwróć się od wielu pokus, które nękają 
twoje kroki w tym czasie. Módlcie się za 
grzeszne miasta, gdzie ginie tak wiele kobiet, 
gdzie tak wiele sanktuariów jest 
zbezczeszczonych i gdzie ginie tak wiele lamp. 
70 Upowszechniaj swoim przykładem ziarno 
życia, prawdy i światła, które kładzie kres 
konsekwencjom braku uduchowienia w 
ludzkości. 
71 Dziewic tego ludu: obudźcie się i 
przygotujcie do walki. Nie dajcie się zaślepić 
namiętnościom serca, nie dajcie się zaślepić 
tym, co nierealne. Rozwijaj swoje dary intuicji, 
inspiracji, wrażliwości i czułości. Stań się silny 
w prawdzie, a wyposażysz swoją najlepszą 
broń, by stawić czoła walce tego życia. 
72 Aby przekazać miłość swoją krwią, aby 
pomóc swoim dzieciom z istotą życia, którą 
jest miłość, o której tak wiele do was mówię, 
musicie ją najpierw doświadczyć, pozwolić jej 
przeniknąć i poczuć ją głęboko. To jest to, co 
moja nauka chce zrobić w waszych sercach. 
(307, 31 - 36) 
 
Małżeństwo i rodzina  
73 Prawo małżeńskie zstąpiło jako światło, 
przemawiając przez ducha patriarchów, aby 
ich nauczyć, że związek mężczyzny i kobiety 
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jest przymierzem ze Stwórcą. Owocem tego 
zjednoczenia jest dziecko, w którym krew jego 
rodziców płynie razem jako dowód, że to, co 
jest zjednoczone przed Bogiem, nie może 
zostać zniszczone na ziemi. 
74 To szczęście, które odczuwają ojciec i 
matka, gdy urodziły dziecko, jest podobne do 
tego, którego doświadczył Stwórca, gdy stał 
się ojcem, dając życie swoim ukochanym 
dzieciom. Jeśli później dałem ci prawa przez 
Mojżesza, abyś mógł zrozumieć, jak wybrać 
swoją towarzyszkę, a nie pożądać żony 
bliźniego, to dlatego, że mężczyźni z powodu 
swojej wolności woli zeszli na drogę 
cudzołóstwa i namiętności. 
75 Po upływie tego czasu przyszedłem na 
świat w Jezusie i wzmocniłem małżeństwo, a 
wraz z nim ludzką moralność i cnotę poprzez 
moją łaskawą naukę, która zawsze jest 
prawem miłości. Mówiłem w przypowieściach, 
aby moje słowo było niezapomniane i uczynił 
małżeństwo świętą instytucją. 
76 Teraz, gdy jestem wśród was na nowo, 
proszę was, mężczyzn i kobiety Co zrobiłeś z 
małżeństwem? Jak mało kto może dać 
zadowalającą odpowiedź! Moja święta 
instytucja została sprofanowana, z tego źródła 
życia pochodzi śmierć i ból. Na czystej bieli 
tego arkusza prawa są plamy i ślady 
mężczyzny i kobiety. Owoc, który powinien 
być słodki, jest gorzki, a filiżanka, którą ludzie 
piją, jest pełna żółci. 
77 Ye odchodzić od mój prawo, i gdy ye 
potykać się, ye pytać ty niespokojnie, Dlaczego 
być tam tak dużo ból? Ponieważ żądze ciała 
zawsze podsłuchiwały głos sumienia. Teraz 
pytam ciebie: Dlaczego nie jesteś spokojny, 
skoro dałem ci wszystko, co niezbędne do 
bycia szczęśliwym? 
78 Rozłożyłem na niebie niebieską pelerynę, 
abyście mogli pod nią zbudować swoje 
"miłosne gniazda", abyście tam, z dala od 
pokus i uwikłań świata, mogli żyć z prostotą 
ptaków; bo w prostocie i szczerej modlitwie 
możecie poczuć pokój mojego królestwa i 
objawienie wielu tajemnic 
79 Każdy, kto jednoczy się w małżeństwie 
przed moją boskością - nawet jeśli jego 
związek nie jest potwierdzony przez żadnego 
duchownego - zawiera ze mną pakt, umowę, 
która pozostaje zapisana w Księdze Boga, w 
której zapisane są wszystkie losy 

80 Kto może skasować stamtąd te dwa 
splecione nazwiska? Kto może rozwiązać na 
świecie to, co zostało zjednoczone w moim 
prawie? 
81 Gdybym miał was rozdzielić, zniszczyłbym 
własną pracę jeśli prosiliście mnie o 
zjednoczenie na ziemi, a ja wam je dałem; 
dlaczego nie dotrzymacie potem swoich 
ślubów i nie zaprzeczysz przysiędze? Czy to nie 
jest kpina z mojego prawa i mojego imienia? 
(38, 32 - 37, 39 - 41) 
82 Rozmawiałem z sercem żony, matki i 
małżonki, która nie była w stanie zachować 
czystości w swoim sercu, ani dać ciepła 
czułości i zrozumienia swojemu partnerowi i 
dzieciom. 
83 Jak mężczyźni i kobiety mogliby zwiększyć 
swoją duchowość, jeśli wcześniej nie 
naprawiliby poważnych błędów, które istnieją 
w ich ludzkim życiu? 
84 Moja praca sprawia, że konieczne jest, aby 
jego uczniowie byli w stanie świadczyć o tym 
przez szczerość i prawdziwość czynów w ich 
życiu. 
85 Pytam niektórych jak inni, Masz dzieci? 
Więc zmiłuj się nad nimi. Gdybyście mogli 
choć przez chwilę zobaczyć ich duchy, nie 
czulibyście się godni, by nazywać siebie ich 
rodzicami. Nie podawaj im złych przykładów, 
uważaj, by nie wznieść w obecności dzieci 
krzyku. 
86 Wiem, że w tej chwili, jak nigdy dotąd, 
istnieją problemy w małżeństwach - problemy, 
dla których zainteresowani znajdują tylko 
jedno rozwiązanie: separacja, rozwód. 
87 Gdyby człowiek posiadał niezbędną wiedzę 
duchową, nie popełniłby tak poważnych 
błędów, gdyż znalazłby w modlitwie i 
uduchowieniu natchnienie, by rozwiązać 
najtrudniejsze splątania i zdać najtrudniejsze 
próby. 
88 Moje Światło dociera do wszystkich serc, 
nawet tych uciśnionych i przygnębionych, aby 
dać im nową odwagę do życia (312, 36 - 42) 
89 W "Drugim wieku" wszedłem do domu 
wielu par, które były małżeństwem zgodnie z 
prawem Mojżesza i czy wiesz, jak poznałem 
wiele z nich? Walcząc, niszcząc nasiona 
pokoju, miłości i zaufania. Widziałem wrogość 
i niezgodę w ich sercach, przy ich stole i w ich 
obozie. 
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90 Ja również wszedłem do domu wielu, 
którzy, bez potwierdzenia ich życia 
małżeńskiego przez prawo, kochali i żyli tak jak 
skowronki w swoim gnieździe, opiekując się i 
chroniąc swoją małą ukochaną. 
91 Ilu jest tych, którzy mieszkają pod jednym i 
tym samym dachem, a jednak się nie kochają, 
a ponieważ się nie kochają, nie są też 
zjednoczeni, ale są rozdzieleni duchowo! Ale 
oni nie pozwalają, aby ich podział był znany, z 
obawy przed karą Bożą lub praw człowieka lub 
wyrok społeczeństwa, a to nie jest 
małżeństwo; z tymi ludźmi nie ma ani komunii, 
ani prawdziwości. 
92 A jednak demonstrują swoją fałszywą 
wspólność, odwiedzają rodziny i kościoły, 
chodzą na spacery, a świat nie potępia ich, 
ponieważ wiedzą, jak ukryć swój brak miłości. 
Ilu z drugiej strony, którzy się kochają, muszą 
się ukrywać, ukrywać swoją prawdziwą 
jedność, znosić niezrozumienie i 
niesprawiedliwość? 
93 Człowiek nie rozwinął się na tyle wysoko, 
aby przejrzeć i poprawnie ocenić życie 
swojego bliźniego. Ci ludzie, którzy trzymają w 
rękach duchowe i światowe prawa, nie stosują 
prawdziwej sprawiedliwości, aby karać takie 
przypadki. 
94 Ale nadejdą te czasy zrozumienia i 
rozeznania, które wam ogłaszam, w których 
ludzkość będzie doskonalona, i wtedy 
doświadczysz, jak za czasów patriarchów 
przed Mojżeszem, że zjednoczenie 
zakochanych nastąpi tak, jak uczyniłem to 
dzisiaj z moimi dziećmi: w sposób duchowy. 
Tak więc i wy będziecie czynić w tych 
przyszłych czasach: w obecności rodziców 
tych, którzy się zjednoczą, przyjaciół i 
krewnych, w największej duchowości, 
braterstwie i radości. (357, 25 - 27) 
 

Rozdział 34 - Wolność woli i sumienia  
 
Znaczenie sumienia i wolności woli  
1 Dajcie ucho, uczniowie: człowiek ma 
wolność woli i sumienia jako dary duchowe; 
wszyscy przychodzą na świat obdarzeni 
cnotami i mogą z nich korzystać. W ich duchu 
jest światło sumienia; ale w tym samym czasie, 
gdy ciało się rozwija, rozwijają się z nim 

namiętności i złe skłonności, a te są w walce z 
cnotami. 
2 Bóg pozwala, aby tak się stało, ponieważ bez 
walki nie ma żadnej zasługi, a zatem jest to 
konieczne, aby wstąpić na drogę duchową. 
Jaka byłaby zasługa dzieci Bożych, gdyby nie 
walczyły? Co byś zrobił, gdybyś żył pełnią 
szczęścia, za którym tęsknisz w świecie? Czy w 
otoczeniu wygody i bogactwa możesz 
spodziewać się duchowego postępu? Stałbyś 
nieruchomo, bo tam, gdzie nie ma walki, nie 
ma zasług. 
3 Ale nie zrozumcie źle, bo kiedy mówię o 
walce, mam na myśli tę, którą rozwijacie, aby 
przezwyciężyć wasze słabości i namiętności. te 
zmagania są jedynymi, na które pozwalam 
ludziom robić, aby mogli opanować swój 
egoizm i swoje materialne aspiracje, aby duch, 
oświecony przez sumienie, mógł zająć jego 
prawdziwe miejsce. 
4 Popieram tę wewnętrzną walkę, ale nie to, 
co mężczyźni walczą w pragnieniu 
samouwielbienia, zaślepieni ambicją i złością. 
(9, 42 - 44) 
5 Duch zmaga się z osiągnięciem swojego 
wzniesienia i postępu, podczas gdy "ciało" 
[dusza] ciągle na nowo poddaje się popędom 
świata. Ale duch i ciało [dusza] mogłyby 
harmonizować się ze sobą, gdyby oboje 
korzystali tylko z tego, co należy do nich 
zgodnie z prawem, i to właśnie pokazuje wam 
moja nauka. 
6 Jak można wykonywać moje prawo w każdej 
chwili? Słuchając głosu sumienia, który jest 
sędzią waszych działań. Nie każę ci robić 
niczego, czego nie mógłbyś zrobić. Chcę cię 
przekonać, że Droga do Szczęścia nie jest 
fantazją, ale że istnieje i ujawniam ci tutaj, jak 
ją podróżować. 
7 Wolno wam wybrać drogę, ale moim 
obowiązkiem jako Ojca jest ukazanie wam tej 
prawdziwej, najkrótszej - tej, która jest zawsze 
oświetlona światłem boskiego światła, które 
jest moją miłością do was. Jesteście bowiem 
uczniami, którzy pragną usłyszeć coraz to 
nowe słowa, które potwierdzają waszą wiedzę 
i ożywiają waszą wiarę. (148,53 - 55) 
8 Włożyłem sumienie w waszą istotę, aby 
mogło być przewodnikiem na wszystkich 
waszych drogach, ponieważ sumienie jest w 
stanie odróżnić dobro od zła, a dobro od zła Z 
tym światłem nie dasz się zwieść ani nie 
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zostaniesz nazwany ignorantem. Jak 
duchowny może oszukiwać swojego bliźniego 
lub starać się oszukać samego siebie, gdy zna 
prawdę? (10, 32) 
9 Mężczyzna na ziemi jest księciem, któremu 
moja miłość i moja sprawiedliwość dała ten 
tytuł, a misją, którą otrzymał od początku, 
było panowanie nad ziemią. 
10 Ponad Boskim darem wolności woli 
umieściłem świecącą latarnię morską, aby 
oświetlić jego drogę życia: sumienie 
11 Wolność pracy, i światło sumienia, aby 
dokonać różnicy między dobrem a złem, są 
dwa z największych darów, które miłość 
mojego Ojca dał do swojego ducha. Są w 
człowieku jeszcze przed jego narodzinami, a 
także po jego śmierci. Sumienie prowadzi go i 
nie odłącza się od niego w rozpaczy, ani w 
utracie rozumu, ani w agonii śmierci, 
ponieważ jest głęboko zjednoczony z duchem. 
(92, 32 - 34) 
12 Duch cieszy się wolnością woli, przez którą 
ma zasługiwać, aby uzyskać zbawienie. 
13 Kto prowadzi, ukierunkowuje lub doradza 
duchowi w jego swobodny sposób rozwoju, 
aby odróżnić zgodne z prawem od bezprawia, 
a zatem nie zbłądzić? sumienia. 
14 Sumienie jest boską iskrą, jest wyższym 
światłem i mocą, która pomaga człowiekowi 
nie grzeszyć. Jakie zasługi miałby człowiek, 
gdyby sumienie posiadało moc materialną, by 
zmusić go do pozostania w dobru? 
15 Chcę, abyście wiedzieli, że zasługą jest dać 
ucho temu głosowi, mieć pewność, że nigdy 
nie kłamie ani nie myli się w tym, co mówi, i 
wiernie wypełniać jego polecenia. 
16 Jak z pewnością rozumiecie, aby móc 
wyraźnie usłyszeć ten głos, trzeba się szkolić i 
koncentrować na sobie. Który z was obecnie 
praktykuje to posłuszeństwo? Odpowiedzcie 
sobie. 
17 Sumienie zawsze objawiało się w 
człowieku, ale człowiek nie osiągnął 
koniecznego rozwoju, aby przez całe swoje 
życie kierować się tym światłem. Potrzebuje 
praw, nauk, przepisów, religii i rad. 
18 Kiedy ludzie przychodzą do kontaktu z ich 
duchem, a zamiast szukać duchowego na 
zewnątrz, szukać go na zewnątrz, będą mogli 
usłyszeć łagodny, przekonywujący, mądry i 
sprawiedliwy głos, który zawsze był żywy w 
nich bez słuchania go, i zrozumieją, że w 

sumieniu jest obecność Boga, że jest to 
prawdziwy pośrednik, przez który człowiek ma 
nawiązać kontakt ze swoim Ojcem i Stwórcą. 
(287, 26 - 30) 
19 Każdy z was ma w sobie moje światło, 
każdy duch ma tę łaskę; ale podczas gdy dla 
jednych to światło stało się coraz silniejsze, 
rośnie, wychodzi, aby się ujawnić, dla innych 
pozostaje tylko w stanie ukrytym, 
nieświadomym. Ale zaprawdę powiadam 
wam: bez względu na to, jak bardzo człowiek 
jest opóźniony duchowo, zawsze będzie w 
stanie odróżnić dobro od zła, dlatego wszyscy 
jesteście przede Mną odpowiedzialni za swoje 
czyny. 
20 Muszę wam powiedzieć, że wasza 
odpowiedzialność będzie wzrastać wraz ze 
wzrostem waszej wiedzy, ponieważ wtedy 
będziecie coraz bardziej wrażliwi na polecenia 
sumienia. (310, 69 - 70) 
21 Chcę, abyście wiedzieli, że wśród 
wszystkich stworzeń tego świata jesteście 
istotą preferowaną, obdarzoną duchem i 
sumieniem. Dałem wam wolność woli, abyście 
z własnej woli obrali właściwą drogę, która 
prowadzi do mnie. To nie jest kwiecista 
ścieżka, którą wam proponuję, ale ścieżka 
modlitwy, pokuty i walki, a na tej drodze 
wasze sumienie będzie was prowadzić. (58, 
42) 
22 Co by się stało z Duchem, gdyby został 
zabrany z jego wolności woli? Po pierwsze, nie 
byłby duchem i dlatego nie byłby stworzeniem 
godnym Najwyższego. Byłby czymś w rodzaju 
tych maszyn, które robisz, czymś bez własnego 
życia, bez inteligencji, bez woli, bez dążenia. 
(20, 37) 
23 Dałem człowiekowi wolność woli. Ale kiedy 
on w swojej ślepocie posunie się tak daleko, że 
będzie mi to wyrzucać, powiem mu, że dałem 
mu też siłę woli i intelekt. Jednocześnie 
objawiłem mu moje prawo, które jest drogą, 
by się nie potknąć ani nie zgubić, i rozpaliłem 
w nim światło sumienia, które jest 
wewnętrznym światłem oświetlającym drogę 
ducha i prowadzącym go do życia wiecznego. 
24 Dlaczego grzech jest tam, a zło przeważa, a 
wojny są tworzone? Ponieważ człowiek nie 
wsłuchuje się w głos sumienia i źle 
wykorzystuje swoją wolność woli. (46, 63 - 64) 
25 świat mnie nie słyszy, ponieważ głos tych 
ciał, przez które się ogłaszam, ma tylko mały 
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zasięg Dlatego właśnie to głos sumienia, który 
jest moją mądrością, przemawia do ludzi i 
zaskakuje wielu, którzy pod zaklęciem swego 
egoizmu są głusi na wezwania tego głosu, 
zwracając jedynie uwagę na pochlebstwa i 
ziemski prestiż oraz odurzeni swoją pozycją 
społeczną i mocą. (164, 18) 
 
Nadużywanie wolności woli  
26 Spotykam dziś ludzkość, która jest 
duchowo osłabiona w wyniku nadużyć, jakich 
dopuściła się z darem wolności woli 
Nakreśliłem drogę sprawiedliwości, miłości, 
miłosierdzia i dobroci. Człowiek stworzył 
kolejne pozorne światło, które doprowadziło 
go do ruiny. 
27 Na moje ponowne przyjście moje słowo 
pokaże wam samą drogę, którą nie chcieliście 
iść, i byłoby niesprawiedliwe i nierozsądne 
powiedzieć, że ta nauka sprawi, że będziecie 
zdezorientowani lub obojętni. (126, 5 - 6) 
28 Spójrzcie na ludzi, jak niszczą i nienawidzą 
się nawzajem, przejmując władzę od siebie 
nawzajem, nie kurcząc się od zbrodni, 
oszustwa lub zdrady. Są ludzie, którzy 
umierają w swoich milionach jako ofiary 
swoich bliźnich, i inni, którzy giną pod 
wpływem imadła. Czy jest w nich światło? Czy 
duch, który w nich żyje, mówi? To, co tam jest, 
to ciemność i ból, wynik nadużycia daru 
wolności woli i nie słuchania wewnętrznego 
głosu; a także dlatego, że ludzie nie zwrócili 
uwagi na światło tej Bożej iskry, którą wy 
wszyscy nosicie w swojej istocie, która jest 
Boskim promieniem światła, który wy 
nazywacie sumieniem. (79, 31) 
29 Wolność woli jest najwyższym wyrazem, 
jest najdoskonalszym darem wolności 
udzielanym człowiekowi w ciągu jego życia, 
tak aby jego wytrwałość w dobru, które 
uzyskał dzięki radzie sumienia i walce o zdanie 
egzaminów, sprawiła, że dotarł na łono Ojca. 
Ale wolność woli została zastąpiona przez 
lenistwo, sumienie jest ignorowane; słuchane 
są tylko żądania świata, a duchowość została 
zastąpiona przez materializm. 
30 W obliczu tak wielkiego zamieszania i tak 
wielu zboczeń, moje nauczanie będzie 
wydawać się absurdalne dla ówczesnych ludzi. 
ale mówię wam, że jest to właściwa nauka, 
aby ludzie uwolnili się od letargu, w który 
wpadli. (157, 15 - 16) 

31 Słowo moje jest Drogą, jest Boskim 
Prawem, które prowadzi was do doskonałości, 
jest Światłem, które podnosi Ducha, ale które 
było zamglone, gdy "ciało" [dusza] z jego 
bezkompromisowością zwyciężyło i nie 
słuchało wewnętrznego wezwania swego 
Ducha. 
32 Przed duchem, który ustąpił pod wpływem 
impulsu "ciała" i pozwolił się rządzić wpływom 
otaczającego go świata, zmieniając swoją 
pozycję lidera na bezbronną istotę, popychaną 
do i z ludzkich namiętności i słabości, jak suche 
liście, gdy są zdmuchiwane bez kierunku przez 
wiatr 
33 Człowiek, który najbardziej kocha wolność, 
boi się podporządkować woli Bożej, bo boi się, 
że jego duch ostatecznie go ujarzmia i pozbawi 
go wielu ludzkich satysfakcji, o których wie, że 
są dla niego szkodliwe; i dlatego opuszcza 
drogę, która prowadzi go do prawdziwego 
życia. (97, 36) 
34 Kończy się czas, w którym mężczyźni 
korzystali z wolności woli, aby wykorzystać ją 
dla przyjemności, podstawowych namiętności, 
wrogości i zemsty. Moja sprawiedliwość 
blokuje drogi grzechu i zamiast tego otwiera 
drogę pojednania i odnowy, aby ludzie mogli 
znaleźć drogę pokoju, której daremnie szukali 
innymi sposobami. (91, 80) 
35 Dałem wam dar wolności woli i 
uszanowałem tę błogosławioną wolność, którą 
dałem moim dzieciom. Lecz ja również 
umieszczam w waszym byciu Boskie Światło 
Sumienia, abyście kierowani przez Niego 
kierowali swoje zdolności we właściwym 
kierunku. Ale ja ci mówię: W walce pomiędzy 
duchem a ciałem [duszą], duch poniósł klęskę, 
bolesny upadek, który stopniowo oddalał go 
coraz bardziej od Źródła Prawdy, którym 
jestem. 
36 Jego porażka nie jest ostateczna, jest 
tymczasowa; albowiem wyjdzie z głębi swej 
otchłani, gdy nie będzie już mógł przyjąć głodu 
swego, pragnienia swego, nagości swej i 
ciemności swej. Ból będzie jego zbawieniem, a 
gdy wtedy usłyszy głos swego sumienia, 
podniesie się na duchu silny i promienny, 
żarliwy i natchniony, i na nowo wykorzysta 
swoje możliwości. Ale już nie z tą swobodą 
używania ich dla dobra lub zła, ale poświęcając 
je wyłącznie wypełnieniu boskich praw, co jest 
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najlepszym uwielbieniem, jakie możesz 
zaoferować mojemu Duchowi. (257, 65 - 66) 
 
Konieczna zgodność z impulsami sumienia  
37 Jakże daleko od rzeczywistości znajdują się 
obecnie miliony istot, które żyją tylko dla 
swojej materialnej obecności! Jak mogliby 
otworzyć oczy na rzeczywistość? Tylko poprzez 
słuchanie głosu sumienia - głosu, który 
potrzebuje zgromadzenia, refleksji i modlitwy, 
aby zostać usłyszanym. (169, 16) 
38 Ilekroć chcecie wiedzieć, czy sposób, w jaki 
podążacie, jest drogą rozwoju w górę, 
powinniście skonsultować się ze swoim 
sumieniem, a gdy pokój jest w nim, a miłość i 
dobra wola wobec bliźnich jest w waszym 
sercu, będziecie pewni, że wasze światło wciąż 
świeci, a wasze słowo pociesza i uzdrawia. 
39 Ale jeśli odkryjecie, że w waszym sercu 
zakorzeniła się chciwość, zła wola, materializm 
i cielesność, możecie być pewni, że wasze 
światło stało się ciemnością, oszustwem. Kiedy 
Ojciec cię wspomina, czy chciałbyś mieć 
brudne żniwo zamiast złotej pszenicy? (73,45) 
40 Uczniowie: Jeśli nie macie ochoty popełnić 
błędu lub pomyłki, zbadajcie swoje czyny w 
świetle swojego sumienia, a jeśli jest coś, co je 
zaciemnia, zbadajcie się dokładnie, a 
odkryjecie tę plamę, abyście mogli ją 
poprawić. 
41 W waszym wnętrzu znajduje się lustro, w 
którym możecie spojrzeć na siebie i zobaczyć, 
czy jesteście czyści czy nie. 
42 Spirytualista powinien być uznany przez 
jego czyny, które, aby być czyste, musi być 
podyktowane przez sumienie. Kto tak 
postępuje, poczuje, że słusznie nazywa siebie 
moim uczniem. 
43 Kto mógłby mnie oszukać? Nikt. Nie 
oceniam cię po tym, co robisz, ale po 
zamiarze, z jakim to robisz. Jestem w twoim 
sumieniu i poza nim Jak możesz wierzyć, że nie 
mogę znać twoich czynów i ich motywów? 
(180, 11 - 13) 
 
Walka między wolnością woli a sumieniem  
44 Gdy pierwsi ludzie zamieszkali na ziemi, 
Stwórca złożył w nich swoją miłość i dał im 
ducha, zapalając swoje światło w ich sumieniu, 
a jednocześnie dając im wolność woli. 
45 Ale podczas gdy niektórzy zadawali sobie 
trud pozostania wytrwałym w dobrym, 

zwalczając wszelkie pokusy z zamiarem 
pozostania czystymi, godnymi Pana i zgodnie z 
ich sumieniem, inni, od grzechu do grzechu i 
od jednego przewinienia do drugiej kończyny 
po kończynie, wykuwali łańcuch grzechów, 
kierując się jedynie głosem zmysłów, 
zdominowanych przez ich namiętności, i siali 
błąd i pokusy wśród swoich bliźnich. 
46 Ale oprócz tych zdezorientowanych istot 
duchowych, moi prorocy przyszli także jako 
aniołowie posłannicy mojej boskości, aby 
obudzić ludzkość, ostrzec ją przed 
niebezpieczeństwami i ogłosić moje przyjście 
do nich. (250, 38 - 39) 
47 Ciało" [dusza] było zbyt uparte i 
niezdyscyplinowane, by podążać za 
wskazówkami tego wewnętrznego światła, 
które nazywają sumieniem, i znacznie łatwiej 
było mu podążać za impulsami, które 
doprowadziły go do lenistwa jego instynktów i 
namiętności. 
48 Od dłuższego czasu ludzkość kroczy drogą 
życia na tej ziemi w trudnej walce między 
sumieniem, które nigdy nie milczało, a 
"ciałem", które pragnie uczynić z materializmu 
swój kult i prawo, nie zwyciężając ani materia 
[dusza], ani duch, ponieważ walka trwa nadal. 
49 Ty mnie pytasz, kto ma zwyciężyć? I mówię 
wam, że nie trwa to długo do absolutnego 
zwycięstwa sumienia, które dokonuje się za 
pomocą ducha w "ciele". 
50 Czy nie wiecie, że po tylu zmaganiach i tak 
długiej walce, ciało, które jest ludzkie i 
nietrwałe, musi ustąpić miejsca sumieniu, 
które jest moim wiecznym światłem? 
51 Rozumie, że po tak długiej walce człowiek 
w końcu osiągnie tę wrażliwość i uległość, 
której nigdy wcześniej nie miał w stosunku do 
tego głosu i tego życia duchowego, które 
wibruje i żyje w swoim byciu. 
52 Wszyscy zmierzacie do tego punktu, nie 
zdając sobie z tego sprawy. Ale kiedy pewnego 
dnia ujrzycie zwycięstwo dobra i 
sprawiedliwości na ziemi, zrozumiecie powód 
walki, bitwy i próby. (317, 21 - 26) 
53 Zobacz, jak człowiek stoi przed i ponad 
wszystko, co go otacza; że jest jedyną istotą 
obdarzoną wolnością woli i sumienia. Z tej 
wolności woli wszystkie ludzkie aberracje, 
upadki i grzechy mają swoje źródło. Ale to są 
przejściowe przewinienia przed 
sprawiedliwością i wiecznością Stwórcy. Bo 
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potem sumienie zwycięży nad słabościami 
ciała i uwodzicielstwem ducha. Wraz z nim 
nadejdzie zwycięstwo światła, które jest 
wiedzą nad ciemnością, co oznacza ignorancję. 
Będzie to zwycięstwo dobra, które jest 
miłością, sprawiedliwością i harmonią, nad 
złem, które jest samolubstwem, lenistwem i 
niesprawiedliwością. (295, 49) 
54 Nic nie jest dla mnie niemożliwe; moja 
wola była i zawsze będzie spełniona, nawet 
jeśli czasami wydaje się, że jest to wola 
człowieka, który rządzi, a nie moja 
55 Droga wolności woli człowieka, jego 
panowanie na ziemi, zwycięstwa jego pychy, 
przymus, który czasami nakłada za pomocą 
siły, są tak ulotne w porównaniu z 
wiecznością, że mogą w pewien sposób 
zmienić Boskie plany; lecz jutro lub w trakcie 
ich wykonywania wola mojego ducha będzie 
coraz bardziej ujawniona nad wszystkimi 
istotami, czyniąc dobro istniejącym i usuwając 
nieczyste. (280, 9 - 10) 
56 Nadejdzie czas, kiedy granice tego świata 
zostaną podniesione przez miłość i kiedy 
światy zbliżą się do siebie poprzez 
uduchowienie. 
57 Do tego czasu będzie trwała walka między 
sumieniem a wolnością woli, którą człowiek 
będzie wykorzystywał i wykorzystywał, aby 
uczynić ze swego życia to, co mu się podoba. 
58 Walka między tymi dwoma siłami osiągnie 
punkt kulminacyjny, a zwycięstwo będzie po 
stronie Ducha, który w absolutnym darze 
miłości do Ojca, powie mu: "Panie, wyrzekam 
się mojej wolności woli, czyń wolę Twoją tylko 
we mnie". 
59 Będę błogosławił temu, który przychodzi 
przede Mną i spowija go w Moją Światłość; ale 
dam mu znać, że nigdy nie pozbędę go tej 
błogosławionej wolności, którą otrzymał. Bo 
kto spełnia wolę swego Ojca, kto jest wierny i 
posłuszny, jest godny zaufania swego Pana. 
(213, 61 - 64) 
 
Ostrzyżenie sumienia przez nowe słowo Boże  
60 Moja nauka pełna światła i miłości 
wzmacnia ducha, aby mógł on wykonywać 
swoją władzę nad "ciałem" [duszą] i uczynić go 
tak wrażliwym, że natchnienia sumienia stają 
się dla niego coraz łatwiej dostrzegalne. 
61 Duchowość jest celem, do którego człowiek 
powinien dążyć, ponieważ pozwoli mu stać się 

w pełni zjednoczonym ze swoim sumieniem i 
ostatecznie odróżnić dobro od zła. 
62 Albowiem z powodu braku duchowego 
podniecenia człowieka, ten głęboki i mądry, 
niezachwiany i sprawiedliwy głos wewnętrzny 
nie mógł być dostatecznie usłyszany i 
zinterpretowany, a zatem człowiek nie 
osiągnął takiej wiedzy, która by mu 
rzeczywiście pozwoliła odróżnić dobro od zła. 
63 Ale nie tylko to, ale powinien on znaleźć w 
sobie siłę niezbędną do podążania za każdym 
dobrym impulsem i posłuszeństwa każdemu 
świetlistemu natchnieniu, odrzucając 
jednocześnie każdą pokusę, każdą 
niesprawiedliwą lub złą myśl albo impuls 
emocjonalny. (329, 56 - 57) 
64 Jak łatwo będzie ludziom zrozumieć siebie 
nawzajem, gdy milczą w sobie i słyszą głos 
swojego wyższego rozumu, głos tego sędziego, 
którego nie chcą słyszeć, bo wiedzą, że 
nakazuje im zrobić zupełne przeciwieństwo 
tego, co robią. 
65 Mogę wam ponadto powiedzieć, że 
gdybyście nie byli skłonni dać uszu instrukcjom 
waszego sumienia, nie bylibyście posłuszni i 
nie bylibyście gotowi wykonać mojej nauki. 
Rozpoznajesz je w teorii, ale nie stosujesz ich 
w praktyce. Przypisujesz mu boską istotę - 
mówisz, że Chrystus był bardzo wielki i że jego 
nauczanie jest doskonałe. Ale nikt nie chce być 
wielki jak Mistrz, nikt nie chce przyjść do 
niego, naprawdę biorąc go za przykład. Ale 
powinniście wiedzieć, że przyszedłem nie tylko 
po to, abyście wiedzieli, że jestem wielki, ale 
także, że wszyscy możecie być wielcy. (287, 35 
- 36) 
66 Zbiorę wszystkich ludzi i wszystkie narody 
wokół mojego nowego przesłania, będę ich 
nazywał jak pasterz nazywa swoje owce i dam 
im spokój stajni, gdzie znajdą schronienie 
przed niesprzyjającą pogodą i burzami 
67 Zobaczysz jeszcze, jak wielu, choć pozornie 
bez najmniejszego śladu wiary lub 
duchowości, zachowało w najczystszych 
umysłach nieśmiertelne zasady życia 
duchowego; zobaczysz jeszcze, jak wielu z 
tych, którzy wydają ci się nie mieć kultu 
Bożego, nadal ma w sobie niezniszczalny ołtarz 
w samej głębi swego bytu. 
68 Przed tym wewnętrznym ołtarzem ludzie 
będą musieli duchowo uklęknąć, aby płakać za 
swoje przewinienia, swoje złe uczynki i swoje 



170 
 

obelgi, w szczerej pokutie za swoje 
nieposłuszeństwo. Tam, przed ołtarzem 
sumienia, ludzka arogancja załamie się tak, że 
ludzie nie będą już uważali się za lepszych ze 
względu na swoje rasy. Potem przyjdzie 
wyrzeczenie, zadośćuczynienie i wreszcie 
pokój, jako legalny owoc miłości i pokory, 
wiary i dobrej woli. (321,9 - 11) 
 

Rozdział 35 - Siła myśli, uczuć i woli  
 
Wysyłanie i odbieranie myśli i ich skutków 
1 Istnieją siły, które - niewidoczne dla 
ludzkiego oka i niewidoczne dla ludzkiej nauki 
- stale wpływają na wasze życie. 
2 Są dobre i są złe; niektóre dają ci zdrowie, a 
inne powodują choroby; są jasne i ciemne. 
3 Skąd się biorą te uprawnienia? Od ducha, 
uczniów, od umysłu i uczuć. 
4 Każdy duch, czy to wcielony, czy też 
bezcielesny, wysyła wibracje podczas 
myślenia; każde uczucie wywiera wpływ. 
Możecie być pewni, że świat jest pełen tych 
wibracji. 
5 Teraz łatwo jest wam zrozumieć, że tam, 
gdzie ktoś myśli i żyje w dobroci, muszą istnieć 
uzdrawiające siły i wpływy, i że tam, gdzie żyje 
się poza prawami i zasadami, które 
charakteryzują dobroć, sprawiedliwość i 
miłość, muszą istnieć złowieszcze siły. 
6 Zarówno wypełniają przestrzeń, jak i walczą 
ze sobą; mają wpływ na życie emocjonalne 
mężczyzn, a kiedy są w stanie rozeznać, 
akceptują dobre inspiracje i odrzucają złe 
wpływy. Ale jeśli są słabi i nie są przeszkoleni 
w osiąganiu dobra, nie mogą się oprzeć tym 
wibracjom i są w niebezpieczeństwie stania się 
niewolnikami zła i poddania się jego 
panowaniu. (40, 58 - 63) 
7 Wszystko, co duchowe we wszechświecie 
jest źródłem światła, widzialnym lub 
niewidzialnym dla ciebie, a to światło jest 
mocą, jest potęgą, jest natchnieniem. Światło 
wypływa również z idei, słów i dzieł, zgodnie z 
ich czystością i majestatem. Im wyższa jest ta 
idea czy dzieło, tym delikatniejsze i 
delikatniejsze są jego wibracje i inspiracja, 
która z niego emanuje, chociaż niewolnikom 
materializmu trudniej jest je dostrzec. 
Niemniej jednak - efekt, jaki wysokie myśli i 
dzieła mają duchowo, jest wielki. (16, 16) 

8 Jeśli pomysł lub myśl o świetle pochodzi z 
twojego umysłu, to przyjdzie do jego celu, aby 
spełnić swój charytatywny cel. Jeśli zamiast 
myśli o dobroci, nieczyste promieniowanie 
emanuje z twojego umysłu, wyrządzi tylko 
krzywdę tam, gdzie je wysyłasz. Mówię wam, 
że myśli też działają, i jako takie pozostają 
zapisane w książce, która istnieje w waszym 
sumieniu. 
9 Czy wasze dzieła są dobre czy złe, będziecie 
wiele razy odzyskać to, co chcieliście dla 
swoich bliźnich. Lepiej byłoby dla was zrobić 
sobie zło, niż życzyć go jednemu z waszych 
sąsiadów. 
10 Dlatego powiedziałem ci w "Drugim 
czasie": "co siejesz, to żnij"; ponieważ 
konieczne jest, abyś rozpoznał swoje 
doświadczenia w tym życiu i pamiętał, że 
twoje zbiory dadzą ci to samo ziarno, które 
zasiałeś, ale w rozmnażaniu. 
11 O człowieku, nie byłeś skłonny brać pod 
uwagę, czuć lub żyć naukami swego pana (24, 
15 - 18) 
12 To jest powód, dla którego powiedziałem 
ci, że nie znałeś mocy myśli Dzisiaj mówię 
wam, że myśl jest głosem i słuchem, jest 
bronią i tarczą Tworzy, jak i niszczy. Myśl ta 
skraca dystans między odległymi 
mieszkańcami i odnajduje tych, których ślad 
utraciła. 
13 Poznaj swoją broń, zanim rozpocznie się 
walka. Kto wie, jak się przygotować, będzie 
silny i niezwyciężony. Nie będziesz musiał 
władać bronią do zabijania. Twój miecz będzie 
czystą i czystą myślą, a twoja tarcza wiarą i 
miłością. Nawet w ciszy twój głos będzie 
rozbrzmiewał jako przesłanie pokoju. (76, 34) 
14 Uważajcie, aby wasze umysły nie były 
nieczyste z nieczystymi myślami On jest 
kreatywny, a jeśli dasz schronienie złemu 
pomysłowi, to będzie on działał na niższych 
poziomach, a twój umysł będzie spowity w 
ciemności. (146, 60) 
15 Wspólne myśli wielkiej grupy ludzi będą w 
stanie obalić złe wpływy i zepchnąć bożków z 
ich cokołów. (160, 60) 
16 Dzisiaj mogę Państwa zapewnić, że w 
przyszłości komunikacja przez myśl osiągnie 
wielki rozwój; i dzięki temu sposobowi 
komunikacji zniknie wiele barier, które jeszcze 
dziś dzielą narody i światy; jestem pewien, że 
będą Państwo mogli zobaczyć, że komunikacja 
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ta będzie wielkim sukcesem Kiedy uczysz się 
łączyć z Ojcem w myślach, kiedy dochodzisz do 
duchowej komunii, co jeszcze może być 
trudnością w komunikowaniu się z braćmi, 
widzialnymi lub niewidzialnymi, obecnymi lub 
nieobecnymi, bliskimi lub dalekimi? (165, 15) 
17 Twoje myśli zawsze docierają do mnie, 
jakkolwiek niedoskonałe mogą być, a ja słyszę 
twoje modlitwy, nawet jeśli brakuje im wiary, 
którą zawsze masz w nie wkładać Powodem 
jest to, że mój duch absorbuje wibracje i 
uczucia wszystkich istot. 
18 Ale ci mężczyźni, którzy trzymają się z dala 
od siebie z powodu ich egoizmu, z dala od 
życia duchowego w wyniku materializmu, w 
którym zaplątali się w dzisiejszych czasach, nie 
są przygotowani, aby móc komunikować się ze 
sobą za pomocą swoich myśli. 
19 Jeszcze, mówię ci, że konieczne jest, abyś 
zaczął ćwiczyć swój umysł Aby to osiągnąć, 
"mów" do istot duchowych, nawet jeśli nie 
otrzymasz od nich wyraźnie wyczuwalnej 
odpowiedzi. 
20 Jutro, kiedy wszyscy nauczą się dawać, 
będą otrzymywać coraz więcej wskazówek 
duchowego zrozumienia, o jakim ludzie nigdy 
nie marzyli. (238,51) 
  
Siła uczuć, pragnień lub lęków 
21 W każdej chwili wychodzą z ciebie 
mentalne lub duchowe wibracje, ale w 
większości przypadków promieniujesz 
egoizmem, nienawiścią, przemocą, próżnością 
i podstawowymi namiętnościami. Boli was i 
czujecie, kiedy jesteście skrzywdzeni: ale nie 
kochacie i dlatego nie czujecie, kiedy jesteście 
kochani, i waszymi patologicznymi myślami 
nasycacie coraz bardziej środowisko, w którym 
żyjecie i wypełniacie swoją egzystencję 
niewygodą. Ale mówię wam: Nasycić wszystko 
spokojem, harmonią, miłością, wtedy 
będziecie szczęśliwi. (16, 33) 
22 Nigdy nie myślcie źle o tych, którzy was nie 
lubią, i nie bądźcie zgorzkniali wobec tych, 
którzy was nie rozumieją, ponieważ sami 
przekazujecie im w myślach najgłębsze 
uczucie, jakie macie wobec bliźniego. (105, 37) 
23 Czy widzisz tych mężczyzn, którzy chcą być 
potężni na siłę? Wkrótce zobaczysz ich 
skazanych za swój błąd. 
24 Udowodnię im, że tylko dzięki dobroci, 
która jest promieniowaniem miłości, można 

być naprawdę wielkim i potężnym. (211, 22 - 
23) 
25 Brakuje wam wiary, by podnieść twarz i 
uśmiechnąć się z nadzieją i spojrzeć w twarz 
przyszłości bez strachu, bez podejrzeń, bo w 
przyszłości jestem 
26 Jak często jesteś chory, tylko dlatego, że tak 
myślisz! bo na każdym kroku myślisz, że zguba 
przychodzi po tobie, a ból przychodzi po tobie. 
Następnie przyciągasz ciemne siły poprzez 
swoje myślenie, z którym przyćmiewasz swoje 
życie materialne i swoją duchową ścieżkę 
wspinaczki. 
27 Ale jestem tu z wami, aby na nowo rozpalić 
wiarę w życie, w prawdę, w wieczny, w 
doskonały pokój, a także aby nauczyć was, 
abyście zapalali światło. (205, 28 - 29) 
 
Brak samokontroli  
28 Człowiek jest podwójnie winny: nie tylko 
dlatego, że nie podejmuje żadnego wysiłku, 
aby usunąć bandaż, który odmawia mu 
znajomości najwyższych nauk, ale także 
dlatego, że nie uwolnił się z okowów materii, 
które w przeciwieństwie do przyjemności 
duchowych, uwiodły go do przyjemności 
fizycznych. Dlatego też zniewolił się pod 
panowaniem namiętności i pozwala, by jego 
duch upodobnił się do kulawego człowieka, 
który nie robi nic dobrego. 
29 We wszystkich obszarach widzę większość 
mężczyzn niestabilnych; wszędzie spotykam 
tylko słabego człowieka. I z czego to wynika? 
Do tego, że nie masz odwagi i wystarczającej 
siły woli, aby wydostać się z brudu, w którym 
się znajdujesz, aby pokonać bezwładność, 
która wykuwa okowy, które wiążą się z 
materią, i to jest źródłem wszystkich wad, 
wszystkich usterek. 
30 Ale człowiek nie chce korzystać z tej 
władzy, którą został obdarzony, która jest 
wolą; wolą, która ma być nieograniczonym 
ustawodawcą, który ma stać się najwyższym 
przywódcą, i, wspierany przez rozum, walczyć 
- władza przeciwko władzy, panowanie 
przeciwko panowaniu. Z jednej strony 
namiętności i pragnienia, z drugiej powód i 
wola, dopóki ci ostatni nie wygrają bitwy i 
można powiedzieć, że jesteś wyzwolony. 
31 Wtedy będziecie wielkimi prorokami, 
wielkimi oświeconymi, którzy mogą być 
"supermenami". Wtedy będziecie mogli żyć z 
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dzikimi zwierzętami i bawić się z gadami. bo 
naprawdę, mówię wam, to te obciążające 
wykroczenia powodują, że boicie się tych 
waszych małych braci i to jest również powód, 
dla którego was atakują. 
32 Ale jeśli wziąć czas na oglądanie ludzi, 
zobaczysz, że są ludzie, którzy są dziksze niż 
tygrysy i którzy mają więcej trucizny niż kobra. 
(203,3-6) 
 

IX Nauki Mądrości Bożej  
 

Rozdział 36 - Wiara, prawda i wiedza  
 
Wiara, która przezwycięża wszystko  
1 Aby przezwyciężyć słabość, nędzę, nędzę i 
namiętności oraz usunąć zwątpienie, 
niezbędna jest wiara i dobre uczynki, które są 
cnotami przezwyciężającymi niemożliwe; 
wobec nich trudne i nieosiągalne znikają jak 
cienie. 
2 Powiedziałem do ludzi, którzy wierzyli we 
Mnie w Drugim Wieku: "Twoja wiara ci 
pomogła. Wyjaśniłem to w ten sposób, 
ponieważ wiara jest siłą uzdrawiającą, mocą 
przemieniającą, a jej światło niszczy ciemność. 
(20, 63 - 64) 
3 Ci, którzy są jeszcze daleko od 
uduchowienia, chcą mnie widzieć na 
podobieństwo Jezusa, aby mi powiedzieć: 
"Panie, wierzę w Ciebie, bo Cię widziałem". 
Mówię do nich: "Błogosławieni ci, którzy 
uwierzyli nie widząc, bo dali dowód, że dzięki 
uduchowieniu poczuli Mnie w swoim sercu". 
(27, 75) 
4 Chcę, abyście wiedzieli, czym jest wiara, 
abyście mogli zrozumieć, że ten, kto ją ma, jest 
właścicielem nieporównywalnego skarbu. 
5 Ktokolwiek żyje oświecony przez to 
wewnętrzne światło, nigdy nie będzie czuł się 
odrzucony, opuszczony, słaby lub zagubiony, 
jakkolwiek biedny świat myśli, że jest. Jego 
wiara w Ojca, w życie, w swoje przeznaczenie, 
a także w siebie samego, nigdy nie pozwoli mu 
zginąć w walce życia, a także zawsze będzie 
mógł dokonać wielkich i niesamowitych dzieł. 
(136, 4 - 5) 

6 Wiara jest jak latarnia morska, która oświeca 
wasz sposób życia, dopóki nie dojdziecie do 
bezpiecznej przystani wieczności. 
7 Wiara nie może być wiara tych letnich i 
bojaźliwych istot duchowych, które dziś robią 
krok naprzód, a jutro krok wstecz, które nie 
chcą walczyć z własnym bólem i wierzą w 
zwycięstwo ducha wyłącznie z powodu 
miłosierdzia Ojca. 
8 Wiara jest tym, co czuje Duch, który 
wiedząc, że Bóg jest w nim, kocha swego Pana 
i cieszy się, że czuje Go w sobie i kocha swoich 
bliźnich. Tak wielka jest wiara w 
sprawiedliwość Ojca, że nie oczekuje od 
bliźnich, aby Go miłowali, aby przebaczali 
zniewagi i przewinienia, ale wierzy, że jutro 
zostanie napełniony światłem, ponieważ dzięki 
swoim zasługom osiągnął swoje oczyszczenie. 
9 Kto ma wiarę, ma pokój, ma miłość i ma 
dobro w sobie. 
10 On jest bogaty w ducha, a nawet w rzeczy 
materialne; ale w prawdziwym bogactwie, a 
nie w tym, co masz na myśli. (263, 12 - 16) 
11 Daję wam teraz dowód na istnienie 
prawdziwej wiary: kiedy serce nie traci nadziei 
w godzinie próby; kiedy w najbardziej 
krytycznych momentach pokój napełnia 
ducha. 
12 Ten, kto ma wiarę, zgadza się ze Mną, bo Ja 
jestem życiem, zdrowiem i zbawieniem. Ten, 
kto na prawdę szuka tego portu i tej latarni 
morskiej, nie zginie. 
13 Ten, kto posiada tę cnotę, czyni cuda ponad 
wszelką ludzką naukę, dając świadectwo o 
duchu i wyższym życiu. (237,69 - 71) 
 
Uznanie prawdy o Bogu  
14 Kiedy serce zawiera dobrą wiarę, a umysł 
jest wolny od uprzedzeń i mglistych idei, życie 
jest lepiej oceniane, a prawda jest postrzegana 
z większą jasnością. Z drugiej strony, jeśli w 
sercu jest zwątpienie lub próżność, a w umyśle 
błąd, wszystko wydaje się niejasne, a nawet 
światło pojawia się jako ciemność. 
15 Szukajcie prawdy, która jest życiem, ale 
szukajcie jej z miłością, z pokorą, z 
wytrwałością i z wiarą. (88, 5 - 6) 
16 Módlcie się, kwestionujcie Ojca waszego w 
swojej modlitwie, a wtedy otrzymacie w 
swojej medytacji iskrę mojego nieskończonego 
światła Nie spodziewajcie się otrzymać całej 
prawdy w jednej chwili. Są istoty duchowe, 
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które od dawna szukają prawdy, które szukają 
i próbują przeniknąć wszystkie tajemnice, a 
jednak nie osiągnęły jeszcze pożądanego celu. 
17 Chrystus namaszczony wskazał ci drogę 
słowami: "Kochajcie się wzajemnie". Czy 
możesz sobie wyobrazić zakres tego 
wzniosłego przykazania? Całe życie mężczyzn 
zostałoby przekształcone, gdybyś żył zgodnie z 
tą nauką. Tylko miłość będzie w stanie ujawnić 
wam prawdy o boskich tajemnicach, ponieważ 
jest ona źródłem waszego życia i wszystkiego, 
co tworzycie. 
18 Szukajcie pilnie prawdy, szukajcie sensu 
życia, miłości i stać się silnym w dobrym, a 
zobaczycie, jak krok po kroku wszystko, co 
było fałszywe, niesprawiedliwe lub 
niedoskonałe, odpadnie od waszej istoty. Bądź 
bardziej wrażliwy na światło łaski Bożej z dnia 
na dzień, wtedy będziesz mógł prosić swojego 
Pana bezpośrednio o wszystko, co chcesz 
wiedzieć i czego twój duch potrzebuje, aby 
osiągnąć najwyższą prawdę. (136, 40 - 42) 
19 Jestem "Słowo", który odwiedza ludzi, 
ponieważ nie mogli przyjść do mnie. To jest 
moja prawda, którą im ujawniam, ponieważ 
prawda jest królestwem, do którego wszyscy 
macie wejść zgodnie z moją wolą. 
20 Jak odkryjesz prawdę, jeśli nie powiem ci 
wcześniej, że wiele wyrzeczeń jest do tego 
koniecznych? 
21 Aby znaleźć prawdę, trzeba czasem wyrzec 
się tego, co się ma, nawet wyrzec się samego 
siebie. 
22 Samozadowolony, materialista, obojętny 
człowiek nie może poznać prawdy, jeśli nie 
zburzy murów, w których żyje. Konieczne jest, 
aby pokonał swoje pasje i słabości, aby 
zobaczyć moje światło twarzą w twarz. (258, 
44 - 47) 
23 Błogosławiony jest ten, kto szuka prawdy, 
albowiem jeden spragniony jest miłości, 
światła i dobroci. Szukajcie, a znajdziecie, 
szukajcie prawdy, a ona przyjdzie wam na 
spotkanie. Kontynuujcie myślenie, 
kontynuujcie także zaglądanie do Księgi 
Mądrości Bożej, a ona wam odpowie, bo nigdy 
Ojciec nie milczał ani nie był obojętny na tego, 
kto go gorliwie pyta. 
24 Jak wielu z tych, którzy szukają Prawdy w 
książkach, wśród uczonych i w różnych 
naukach, w końcu odkryją ją w sobie, 
ponieważ zasadziłem w najgłębszej części 

każdego człowieka ziarno Prawdy Wiecznej 
(262, 36 - 37) 
25 Nie mogę cię oszukać. Nigdy nie jestem w 
akcie kłamstwa, nie chowam się w ciemności 
Moja prawda jest zawsze naga. Ale jeśli ludzie 
nie mogli zobaczyć nagość mojego ducha, to 
tylko dlatego, że nie chcieli. Nie ukrywam 
przed tobą swojej prawdy żadnym ubraniem. 
Moja nagość jest boska i czysta, moja nagość 
jest święta i pokażę ją wszystkim istotom 
wszechświata. Jako ich symbol przyszedłem na 
świat nagi jak człowiek i nagi odszedłem od 
ciebie. 
26 Chcę, aby prawda zawsze zwyciężyła wśród 
tych, którzy są moi, ponieważ jestem i zawsze 
będę w waszej prawdzie. Chcę, aby miłość 
była wśród was i moja miłość zawsze będzie w 
waszej miłości. 
27 Jest tylko jedna prawda, jedna prawdziwa 
miłość; a kiedy ta prawda i ta miłość jest w 
tobie, twoja miłość i twoja prawda będzie 
moja, a moja prawda i moja miłość będzie 
twoja. (327, 33 - 34) 
28 Moje światło jest w każdym duchu. Jesteś 
teraz w czasie, gdy mój duch wyleje się na 
ludzi. Dlatego mówię wam, że wkrótce 
wszyscy odczujecie moją obecność - zarówno 
ci uczeni, jak i ignoranci, wielcy i mali, potężni i 
biedni. 
29 The jeden i the drugi drżeć przy the prawda 
the żywy i prawdziwy Bóg. (263, 33 - 34) 
 
Wiedza o tym, co duchowe i boskie  
30 Żadne z moich dzieci nie może o mnie 
zapomnieć, ponieważ mają w swoim duchu 
sumienie, które jest światłem mojego ducha, 
przez które muszą mnie wcześniej czy później 
poznać. 
31 Dla jednych łatwo jest wejść w sens mojego 
słowa i znaleźć tam światło; dla innych moje 
słowo jest zagadką. 
32 Mówię wam, że nie wszyscy w tym 
momencie mogą zrozumieć duchowość 
mojego przesłania. ci, którzy nie mogą czekać 
na nadejście nowych czasów, aby ich duch 
otworzył oczy na światło moich objawień. (36, 
4 - 6) 
33 Kiedy mówię ci, że moja mądrość będzie 
twoja - czy wierzysz, że jedno ziemskie życie 
może wystarczyć, aby poznać wszystko, co 
mam ci do ujawnienia? Kiedy mówię wam, że 
nie możecie osiągnąć ludzkiej nauki bez 
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przejścia długiej drogi rozwoju, możecie 
jeszcze mniej osiągnąć wiedzę duchową bez 
całkowitego rozwoju waszego ducha. 
34 Nie stawiam spirytualizacji w opozycji do 
nauki, ponieważ ten błąd był ludzki, nigdy mój. 
Przeciwnie, uczę was harmonizować to, co 
duchowe z materialnym, to, co ludzkie z 
boskim, to, co przejściowe z wiecznym. 
Niemniej jednak, wyjaśniam wam, że aby 
chodzić po drogach życia, trzeba najpierw 
poznać drogę, którą wyznacza wam sumienie, 
którego prawo duchowe pochodzi od Ducha 
Bożego. (79, 38 - 39) 
35 Ty zatonąłeś tak nisko i odszedłeś tak 
daleko od tego, co duchowe, że uważasz, iż 
wszystkie te rzeczy są nadprzyrodzone, które - 
jako należące do ducha - są całkowicie 
naturalne. Tak więc nazywasz boską 
nadprzyrodzoność i tak samo rozważasz 
wszystko, co należy do twojego ducha, a to 
jest błąd. 
36 Powodem tego jest to, że widzicie i 
postrzegacie tylko to, co znajduje się w 
zasięgu waszych zmysłów lub w zasięgu waszej 
ludzkiej inteligencji, i pomyśleliście, że to, co 
znajduje się poza zmysłami i umysłem, jest 
nadprzyrodzone. (273, 1) 
37 Zarówno człowiek, który szuka światła 
poznania w przyrodzie, jak i ten, który szuka 
mojej mądrości w duchowych objawieniach, 
musi iść drogą, dzięki której znajdzie wszystkie 
te prawdy, których nie może odkryć na innych 
ścieżkach, na własnych nogach. Właśnie 
dlatego posłałem waszego ducha, aby żył 
jednym życiem po drugim tutaj na ziemi, aby 
poprzez swój rozwój i doświadczenie mógł 
odkryć wszystko co w nim i w tym co go 
otacza. 
38 Jeśli chcecie, zbadajcie dokładnie moje 
słowa, ale badajcie i obserwujcie życie z ich 
punktu widzenia, abyście mogli ustalić prawdę 
zawartą we wszystkim, co wam powiedziałem. 
39 Będą okazje, kiedy będzie się wam 
wydawać, że istnieje sprzeczność między tym, 
co wam dziś mówię, a tym, co zostało wam 
objawione w dawnych czasach, ale one nie 
istnieją. To mężczyźni są w błędzie. Ale teraz 
wszystko wyjdzie na jaw. (105, 54 - 56)X 
 
Warunki wstępne do duchowej wnikliwości  
40 Pokora jest światłem Ducha, a w 
przeciwieństwie do niej jest brakiem tej samej 

ciemności w nim. Próżność jest owocem 
niewiedzy. Ten, kto jest wielki przez wiedzę i 
szanowany przez cnotę, posiada prawdziwą 
pokorę i pokorę duchową. (101, 61) 
41 Niech wszystkie złe myśli będą wam 
odebrane, a na szlachetne myśli włóżcie. 
Szczęście nie jest w tym, co się posiada 
materialnie, ale w tym, co się realizuje 
duchowo. Uznanie to posiadanie i 
odpowiednie działanie. 
42 Ten, kto ma prawdziwą wiedzę, jest z 
pokornego ducha. Nie jest on dumny z 
ziemskiej mądrości, która tylko stara się 
poznać wszystko (ziemskie) i zaprzecza 
wszystkiemu, czego nie zrozumiała. Ten, kto 
nosi w sobie światło natchnionej wiedzy, jest 
w stanie otrzymać objawienia we właściwym 
czasie, tak samo jak jest w stanie ich 
oczekiwać. Uczniowie nazywali się wieloma, 
ale słońce, które świeci pełnym światłem dzień 
po dniu, było dla nich tajemnicą. 
43 Wielu wierzyło, że wie wszystko, ale 
zaprawdę, powiadam wam, mrówka, która 
niezauważalnie przekracza swoją drogę, 
zawiera dla niej również niezgłębioną 
tajemnicę 
44 Ludzie będą mogli badać wiele cudów 
natury, ale dopóki nie zrobią tego na drodze 
Boskiej miłości, nie osiągną prawdziwej 
mądrości zawartej w nieśmiertelnym życiu 
ducha. (139, 67 - 70) 
 
Niezbędne poszerzenie ludzkiej świadomości 
45 Dałem człowiekowi od początku wolność 
myśli. Ale zawsze był niewolnikiem - czasami z 
fanatyzmu, a w innych przypadkach 
niewolnikiem fałszywych światopoglądów 
"Faraona" i "Cesarza". To jest powód, dla 
którego jest on oślepiony w tym czasie w 
obliczu wolności, którą duch teraz osiąga i 
jasności, która jest przedstawiana jego oczom. 
Bo jego umysł nie jest jeszcze przyzwyczajony 
do tej wolności. 
46 Człowiek zmniejszył moc swojego 
rozumienia tego, co duchowe, i z tego powodu 
popadł w fanatyzm, chodząc po zawiłych 
ścieżkach i był jak cień woli innych. 
47 Stracił swoją wolność, nie był panem siebie 
ani swoich myśli. 
48 Ale teraz nadszedł wiek światła, czas, kiedy 
trzeba złamać łańcuchy i rozwinąć skrzydła, 
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aby swobodnie wznieść się w nieskończoność 
w swoim pragnieniu prawdy. (239, 4 - 7) 
49 Ten wiek, w którym żyjesz, pokazuje dwa 
aspekty: jeden to rozwój umysłu, a drugi to 
stagnacja duchowa. 
50 Zaprawdę, Boskie światło świeci na 
wydziały umysłu, a więc z nich wypływa moje 
wielkie natchnienie, którego owoce 
zdumiewają ludzkość; umysł bowiem pragnie 
teraz wolności i rozszerzania wiedzy. Człowiek 
angażuje się w badania nad przyrodą; szuka, 
odkrywa, cieszy się, cuduje, ale nigdy nie jest 
niezdecydowany. 
51 Lecz za każdym razem, gdy pojawia się w 
nim myśl o wyjaśnieniu związku z tym, co 
duchowe, z prawdą, która leży poza znaną mu 
materią, boi się, boi się awansować w 
nieznane, w to, co uważa za zakazane, w to, co 
(jego zdaniem) jest tylko dla istot wysokich, 
godnych zgłębiania tajemnic Boga. 
52 Wtedy okazał się słaby i głupi, niezdolny 
siłą woli do przezwyciężenia uprzedzeń, które 
go trzymają. Potem okazało się, że jest 
niewolnikiem pokręconych interpretacji. 
53 Nigdy nie będzie kompletny rozwój ludzkiej 
inteligencji, dopóki nie rozwinie się ona 
również na poziomie duchowym. Wiedzcie jak 
wielkie jest zacofanie waszego ducha, 
ponieważ poświęciliście się tylko realizacji 
ziemskiego życia. 
54 Człowiek jest niewolnikiem woli innych, 
ofiarą zaklęć, potępień i gróźb. Ale co to dało? 
Że rezygnuje ze wszystkich swoich pragnień, 
by zrozumieć i osiągnąć najwyższą wiedzę, 
jaką człowiek powinien posiadać; że nie jest w 
stanie wyjaśnić tego, co absurdalnie zawsze 
uważał za tajemnicę: życia duchowego. 
55 Czy uważasz, że życie Ducha będzie wieczną 
tajemnicą dla człowieka na ziemi? Jeśli tak 
uważasz, to jesteś w wielkim błędzie. 
Zaprawdę, powiadam wam, dopóki nie 
poznacie swego pochodzenia i nie będziecie 
wiedzieć nic o tym, co wiąże się z Duchem, 
będziecie, przy całym postępie waszych nauk, 
tylko istotami żyjącymi wśród roślin i zwierząt 
w nędznym świecie. Będziecie nadal walczyć 
ze sobą w swoich wojnach, a ból będzie nadal 
rządził waszym życiem. 
56 Jeśli nie odkryjecie tego, co nosicie w 
swoim byciu, ani nie odkryjecie w swoim 
bliźnim brata duchowego, który mieszka we 
wszystkich - to czy naprawdę możecie się 

wzajemnie kochać? Nie, ludzkie dzieci, nawet 
jeśli mówisz, że mnie znasz i podążasz za mną. 
Jeśli potraktujecie moje nauczanie 
powierzchownie, wasza wiara, wasza wiedza i 
wasza miłość będą błędne. (271, 39 - 45) 
57 We Mnie ludzie znajdą odwagę, by uwolnić 
się od jarzma swojej ignorancji 
58 Jak można oczekiwać, że pokój na ziemi i 
wojny się skończą, dla ludzi, aby odnowić się i 
grzech się zmniejszyć, jeśli nie mają wiedzy 
duchowej, która jest stan, pochodzenie i 
podstawy życia? 
59 Zaprawdę, powiadam wam, tak długo jak 
moja prawda nie będzie rozumiana ani 
przestrzegana, wasze istnienie na ziemi będzie 
jak budynek zbudowany na piasku. (273, 24 - 
26) 
60 Mówię człowiekowi, że jest nieznany sam 
sobie, ponieważ nie przeniknął do swojej 
istoty wewnętrznej, ponieważ nie zna swojej 
tajemnicy, ponieważ nie zna swojej 
prawdziwej natury Chcę jednak nauczyć go w 
tym czasie treści zamkniętej dla niego tak 
długo "książki", w której przechowywane są 
wszystkie tajemnice, które obiecałem oświecić 
cię już za "drugim razem" światłem mojego 
ducha. 
61 Teraz poznacie się naprawdę i przenikniecie 
do najgłębszej części waszego umysłu. Wtedy 
będziecie mogli powiedzieć, że zaczynacie 
wiedzieć, kim jesteście. 
62 Człowiek będzie znał swoje pochodzenie, 
swój cel, swoje zadanie, swoje zdolności i 
wszystkie te nieskończone i wieczne życie, 
które żyje i tkwi wokół niego. Nie będzie już 
mógł skrzywdzić bliźniego, nie będzie mógł 
zagrozić istnieniu bliźniego, nie będzie miał 
odwagi splugawić niczego, co go otacza, 
ponieważ doszedł do wniosku, że wszystko 
jest święte. 
63 Będzie wiedział, co zawiera i ukrywa jego 
duch, a wtedy będzie miał jasną wizję i 
głęboką wiarę, że - ponieważ duch jest 
wspaniały - dom, który Ojciec zaplanował dla 
niego w wieczności, musi być również 
wspaniały. (287, 4 - 6) 
 

Rozdział 37 - Właściwe rozumienie 
tekstów biblijnych  
 
Interpretacja biblijnych słów i obietnic 
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1 Ludzie poświęcili się badaniu Starego 
Testamentu, waląc mózgami w badaniu i 
interpretacji proroctw i obietnic. Ci spośród 
nich zbliżyli się do prawdy, którzy znaleźli 
duchowe znaczenie moich nauk. Ci bowiem, 
którzy uparcie trzymają się ziemskiej - 
materialnej interpretacji i nie chcą zrozumieć 
lub znaleźć duchowego znaczenia moich 
objawień, będą musieli cierpieć zamieszanie i 
rozczarowanie, tak jak cierpiał naród 
żydowski, gdy przyszedł Mesjasz, którego 
wyobrażali sobie i oczekiwali w inny sposób, 
niż pokazała mu rzeczywistość. (13, 50) 
2 Fałszywa myśl, którą człowiek miał w 
pierwszych czasach o mojej sprawiedliwości, 
zniknie na zawsze, aby ustąpić miejsca 
prawdziwej wiedzy o niej. Boska 
sprawiedliwość będzie ostatecznie rozumiana 
jako światło, które wypływa z doskonałej 
miłości, która istnieje w waszym Ojcu. 
3 Że Bóg, którego ludzie uważali za mściwego, 
okrutnego, mściwego i niewybaczającego, 
będzie odczuwany z głębi serca jako ojciec, 
który daje przebaczenie za zniewagi 
popełnione przez swoje dzieci, jako ojciec, 
który z miłością przekonuje grzesznika, jako 
sędzia, który zamiast potępiać tego, którego 
tak bardzo brakowało, daje mu nową szansę 
na zbawienie. 
4 Jak wiele niedoskonałości ludzi w ich 
ignorancji przypisuje się Mnie, ponieważ 
uważali mnie za zdolnego do odczuwania 
gniewu, chociaż gniew jest tylko ludzką 
słabością! gdy prorocy mówili do was o 
"świętym gniewie Pańskim", mówię wam 
teraz, że powinniście interpretować to 
wyrażenie jako boską sprawiedliwość. 
5 Lud "Pierwszych Dni" nie zrozumiałby żadnej 
innej formy wyrazu, ani też niepohamowani, 
ani też wyzwoliciele nie potraktowaliby 
napomnień proroków poważnie, gdyby nie 
rozmawiali z nimi w takiej formie. Konieczne 
było, aby natchnienie moich posłańców 
wyrażało się w słowach, które 
zaimponowałyby mózgom i sercom tych ludzi 
o niewielkim rozwoju duchowym. (104, 11 - 
14) 
6 Pismami "Pierwszych dni" przekazano 
historię ludu Izraela, zachowując imię ich 
dzieci, ich sukcesy i porażki, ich dzieła wiary i 
ich słabości, ich chwałę i ich upadki, tak aby 
książka ta mogła przemówić do każdego 

nowego pokolenia rozwoju tego ludu w ich 
kulcie Boga. Książka ta przekazała zarówno 
imiona patriarchów, którzy umiłowali cnotę i 
sprawiedliwość, wzory siły wiary, jak i imiona 
proroków, widzących przyszłość, przez których 
usta Pan mówił, gdy tylko zobaczył swój lud na 
krawędzi niebezpieczeństwa. Przekazywała też 
nazwiska złych, zdrajców, nieposłusznych, bo 
każde zdarzenie, każdy przykład jest nauką, a 
czasem symbolem. 
7 Kiedy mieszkałem w Jezusie wśród ludzi, 
wykorzystałem istotę tych pism, znaczenie 
tych dzieł, tylko wtedy, gdy było to konieczne, 
aby przekazać moje nauczanie; materiał i 
nieistotność, których nigdy nie chwaliłem. Czy 
nie pamiętasz, że wspomniałem 
sprawiedliwego Abla, że chwaliłem cierpliwość 
Joba i pamiętałem o mądrości i chwale 
Salomona? Czyż nie wspominałem Abrahama 
przy wielu okazjach i nie mówiłem o 
prorokach, i czyż nie mówiłem ci w 
odniesieniu do Mojżesza, że nie przyszedłem, 
aby rozwiązać zakon, który otrzymał, ale aby 
go wypełnić? (102, 31 – 32) 
8 Powinniście badać objawienia Boże, które 
wam dałem, przez cały czas; powinniście 
rozumieć język figuratywny, w którym wam 
mówiono; powinniście w ten sposób 
uwrażliwić wasze zmysły duchowe, abyście 
wiedzieli, które jest Słowem Bożym, a które 
Słowem człowieka, abyście mogli odkryć 
znaczenie moich nauk 
9 Tylko z duchowego punktu widzenia 
będziecie mogli znaleźć właściwą i prawdziwą 
interpretację mojego słowa - zarówno tego, co 
posłałem wam przez proroków, jak i tego, co 
dałem wam przez Jezusa, albo tego słowa, 
które daję wam za pośrednictwem ustników 
"trzeciego razu". 
10 Kiedy ta ludzkość znajdzie prawdziwe 
znaczenie prawa, nauczania, proroctw i 
objawień, odkryje najpiękniejsze i najgłębsze 
rzeczy związane z jej istnieniem. 
11 Wtedy ludzie poznają prawdziwą 
sprawiedliwość, a ich serca zobaczą 
prawdziwe niebo; wtedy będziecie również 
wiedzieć, co jest zadośćuczynienie, 
oczyszczenie i zadośćuczynienie. (322, 39 - 42) 
12 Pism z minionych czasów może ujawnić 
wam to, co dziś wam powtarzam; lecz 
człowiek odważył się sfałszować moje prawdy, 
aby je rozpowszechniać sfałszowane I tak 
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masz teraz duchowo chore, zmęczone i 
samotne człowieczeństwo. 
13 To dlatego moja pobudka może być 
słyszana przez nosiciela głosu, ponieważ nie 
chcę, abyś wpadł w zakłopotanie (221, 14 - 15) 
14 Jeśli pisma moich uczniów, którzy w Drugim 
Wieku zostawili wam moje słowo, wpadną w 
wasze ręce w fałszywy sposób, sprawię, że 
będziecie wiedzieć, jakie są prawdziwe słowa 
Jezusa. Twój duch uzna za fałszywych tych, 
którzy nie są w zgodzie z boskim koncertem 
mojej miłości. (24, 19) 
15 Nigdy człowiek nie był bez moich objawień, 
które są światłem Ducha; ale bał się dostać do 
dna ich Teraz pytam ciebie: Co możesz 
wiedzieć o prawdzie i o wieczności, jeśli 
uparcie unikasz duchowego? 
16 Rozważcie materialistyczną interpretację, 
której udzieliliście moim objawieniom z 
Pierwszego i Drugiego Czasu, choć mówią one 
tylko o tym, co Boskie i duchowe. Zobacz jak 
mylisz naturę materialną z duchową, z jakim 
brakiem szacunku zamieniasz głębokie w 
powierzchowne, a wysokie w niskie. Ale 
dlaczego pan to zrobił? Ponieważ w swoim 
dążeniu do uczynienia czegoś w dziele Boga 
szukacie sposobu na dostosowanie mojej 
nauki do waszego ziemskiego życia, do 
waszych ludzkich wygód, które są wam 
najbardziej drogie. (281, 18 - 19) 
17 W tym czasie sprawię, że nauczanie, które 
dałem wam w "Drugim Wieku", którego wielu 
nie pojmowało, a inni zapomnieli, będzie 
zrozumiałe dla wszystkich i że będzie ono 
również przestrzegane z powodu moich 
nowych nauk. (92, 12) 
18 Światło mojego Ducha Świętego zstępuje 
na ciebie; ale dlaczego robisz mnie w postaci 
gołębicy? Te obrazy i symbole nie mogą już 
być czczone przez moich nowych uczniów. 
19 Zrozumcie moją naukę, ludzie: w tym 
"drugim czasie" mój Duch Święty objawił się 
na chrzcie Jezusa w postaci gołębicy, ponieważ 
ten ptak w swoim locie przypomina podmuch 
Ducha, jego biel mówi o czystości, a w jego 
delikatnym i łagodnym spojrzeniu jest błysk 
niewinności. 
20 Jak to było możliwe, aby ci niewykształceni 
ludzie zrozumieć boskość, jeśli nie przybierały 
one formy istot znanych im w świecie? 
21 Chrystus, który przemawia do was w tej 
chwili, był reprezentowany przez baranka, a 

nawet Jan ujrzał mnie w ten sposób w swojej 
wizji proroczej Wszystko to dzięki temu, że 
jeśli szukacie mnie w każdej z moich prac, to 
zawsze znajdziecie w każdej twórczości obraz 
Autora życia. (8,1 - 3) 
22 Raz powiedziałem ci, że wielbłąd wolałby 
przejść przez ucho igielne niż bogaty skąpiec 
wejść do Królestwa Niebieskiego Dzisiaj 
mówię wam, że serca te muszą uwolnić się od 
egoizmu i praktykować miłość wobec bliźnich, 
aby ich duch mógł przejść wąską ścieżką 
zbawienia. Nie jest konieczne, aby uwolnić się 
od posiadania i własności, ale tylko od 
egoizmu. (62, 65) 
23 Odbudowuję obecnie Świątynię, o której 
mówiłem, gdy mówiłem do moich uczniów, 
którzy podziwiali Świątynię Salomona: 
"Zaprawdę, powiadam wam, żaden jej kamień 
nie pozostanie na innym, ale odbuduję go w 
trzy dni"; nie będę mógł go odbudować bez 
kamienia na innym kamieniu; odbuduję go w 
trzy dni. 
24 Przez to rozumiałem, że każdy zewnętrzny 
kult, niezależnie od tego, jak wspaniały może 
się wydawać ludziom, zniknie z ludzkiego serca 
i wzniecę w jego miejsce prawdziwą duchową 
świątynię mojej boskości. teraz jest "trzeci 
raz", czyli trzeci dzień, kiedy zakończę 
odbudowę mojej świątyni (79, 4) 
25 Bóg nie ma formy, bo gdyby ją miał, byłby 
istotą ograniczoną, jak człowiek, a wtedy nie 
byłby Bogiem. 
26 Jego "tronem" jest doskonałość, 
sprawiedliwość, miłość, mądrość, moc 
twórcza, wieczność. 
27 "Niebo" jest najwyższą błogością, jaką duch 
osiąga na swej drodze doskonałości, gdy 
wznosi się tak wysoko w mądrości i miłości, że 
osiąga stopień czystości, którego żaden grzech 
ani ból nie może już nigdy osiągnąć. 
28 Gdy moi prorocy mówili o życiu duchowym, 
czynili to niekiedy za pomocą znanych wam 
ludzkich przejawów i przedmiotów. 
29 Prorocy widzieli trony takie jak trony 
królów na ziemi - książki, stworzenia w ludzkiej 
postaci, pałace z gobelinami, świeczniki, 
Baranka i wiele innych stworzeń. Ale dzisiaj 
musicie zrozumieć, że to wszystko było tylko 
alegorią, symbolem, boskim znaczeniem, 
objawieniem, które musiało być dla was 
wyrażone w formie figuratywnej, ponieważ 
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nie byliście w stanie zrozumieć innego, 
wyższego. 
30 Teraz nadszedł czas, abyście poprawnie 
zinterpretowali znaczenie wszystkich moich 
przypowieści i nauk, które ujawniłem wam za 
pomocą alegorii, tak aby znaczenie przenikało 
wasz umysł i alegoryczna forma zniknęła. 
31 Kiedy dojdziesz do tej wiedzy, twoja wiara 
będzie prawdziwa, ponieważ założyłeś ją na 
prawdę. (326, 37 - 42) 
32 Gdyby wszyscy ci, którzy są powołani, 
pospieszyli się do stołu Pańskiego, gdzie 
pokarm jest położony na stole, który daje 
pokarm dla ducha, to byłoby pełne; ale nie 
wszyscy, którzy są zaproszeni przyszli. 
33 To jest natura człowieka, aby nie doceniać 
dobre uczynki Boże, a zatem widziałeś wielu 
swoich bliźnich odwraca się, gdy do nich 
wołałeś. 
34 Lecz powiadam wam, że ci nieliczni, którzy 
siedzą przy moim stole i wytrwale mnie 
słuchają, by uczyć się ode mnie, będą tymi, 
którzy ujawnią tłumom wielkość mego Słowa, 
znaczenie tej nauki, która wzywa ludzi do 
odbudowy świata, który dobiegł końca i 
ustępuje miejsca bardziej promiennym i 
wyższym. (285, 33 - 35) 
  
Objawienie Jezusa przez apostoła Jana 
35 Wszystko jest napisane w Księdze Siedmiu 
Pieczęci, która jest w Bogu, a której istnienie 
zostało objawione ludzkości przez apostoła i 
proroka Jana. 
36 Treść tej książki została wam objawiona 
tylko przez Baranka Bożego, ponieważ nie było 
sprawiedliwego Ducha, ani na ziemi, ani w 
niebie, który mógłby wyjaśnić wam głębokie 
tajemnice miłości, życia i sprawiedliwości 
Bożej. Ale Baranek Boży, który jest 
Chrystusem, złamał pieczęcie, które zamknęły 
Księgę Życia, aby ujawnić jej treść swoim 
dzieciom. (62, 30) 
37 Jeśli księga proroctw Jana została uznana 
przez niektórych za nieprzeniknioną 
tajemnicę, a przez innych za błędną 
interpretację, to dlatego, że ludzkość nie 
osiągnęła jeszcze duchowości niezbędnej do 
zrozumienia tego, co tam jest przedstawione; i 
mogę wam również powiedzieć, że nie została 
ona nawet zrozumiana przez proroka, 
któremu została dana 

38 Jan słyszał i widział, a gdy usłyszał, że dano 
mu rozkazy, aby go spisać, był natychmiast 
posłuszny, ale zrozumiał, że ta wiadomość 
była dla ludzi, którzy przyjdą po nim długo. 
(27, 80 - 81) 
39 Kiedy ludzie zwrócą uwagę na to, co mój 
ukochany uczeń zostawił na piśmie? Dziwny 
jest sposób, w jaki jego objawienie jest 
zapisywane, tajemniczy jest jego znaczenie, 
głęboki do niezmierzonych są jego słowa. Kto 
może je zrozumieć? 
40 Ludzie, którzy zaczynają interesować się 
Objawieniem Jana, pogłębiają je, interpretują, 
obserwują i badają. Niektórzy zbliżają się nieco 
do prawdy, inni sądzą, że odkryli znaczenie 
Objawienia i ogłaszają je całemu światu; 
jeszcze inni są zdezorientowani lub zbyt 
zmęczeni, by kontynuować swoje badania i 
ostatecznie odmówić temu przesłaniu 
jakiegokolwiek boskiego znaczenia. 
41 Uczniowie "trzeciego wieku", teraz mówię 
wam, że jeśli naprawdę chcecie wejść do tego 
sanktuarium i poznać prawdziwe znaczenie 
tych objawień, musicie poznać modlitwę od 
ducha do ducha - tę samą, którą Jan 
praktykował na swoim wygnaniu. 
42 Musisz najpierw zrozumieć, że Boże 
objawienie, choć reprezentowane przez 
ziemskie figury i obrazy, jest w sumie o duchu 
człowieka, jego rozwoju, jego walki, jego 
pokus i upadków, jego profanacji i 
nieposłuszeństwa. Dotyczy ona mojej 
sprawiedliwości, mojej mądrości, mojego 
królestwa, moich dowodów miłości i mojej 
komunikacji z ludźmi, ich przebudzenia, ich 
odnowienia i wreszcie ich uduchowienia. 
43 Objawiłem wam tam drogę życia 
duchowego ludzkości, podzieloną na okresy 
czasu, abyście mogli lepiej zrozumieć rozwój 
ducha. 
44 Tak więc, uczniowie - ponieważ objawienie 
odnosi się do waszego życia duchowego, 
właściwe jest, abyście studiowali i rozważali je 
z duchowego punktu widzenia; jeśli bowiem 
chcecie interpretować je tylko za pomocą 
ziemskich wydarzeń, będziecie 
zdezorientowani jak wielu innych. 
45 Co prawda, wiele ziemskich wydarzeń ma 
związek z wypełnieniem się tego objawienia, i 
tak będzie również w przyszłości. Ale masz 
wiedzieć, że wydarzenia i znaki w nim zawarte 
są również liczby, obrazy i przykłady, które 
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mają pomóc Ci zrozumieć moją prawdę i 
wypełnić swoje przeznaczenie, aby podnieść 
cię do mnie na drodze czystości ducha, z 
których mój uczeń Jan zostawił ci świecący 
przykład, który poprzedził ludzkość na 
tysiąclecia w dialogu z duchem do ducha z 
jego Panem. (309, 47-51) 
  

Rozdział 38 - Trzy razy objawienie i 
siedem epok pieczęci  
 
Zależność rozwojowa Objawień Bożych  
1 We wszystkich trzech okresach czasu, na 
które podzieliłem rozwój ludzkości, pokazałem 
wam za pomocą Mego Światła tę samą prostą 
i wąską ścieżkę wejścia do Ducha Świętego, 
jedyną drogę miłości, prawdy i 
sprawiedliwości. 
2 Prowadziłem was od nauki do nauki, od 
objawienia do objawienia, aż nadszedł ten 
czas, kiedy mówię wam, że możecie już być 
zjednoczeni ze Mną od ducha do ducha Czy 
ludzkość mogła połączyć się w ten sposób w 
"First Timesie"? - Nie, została zmuszona do 
korzystania z kultów materialnych, obrzędów i 
ceremonii, tradycyjnych świąt i symboli, aby 
poczuć boską i duchową bliskość. Z tej 
niezdolności do zbliżenia się do duchowego, 
do wyniesienia się do Boga, do rozpoznania 
głębszych i do rozwikłania tajemnic, powstały 
różne religie, każda odpowiadająca stopniowi 
duchowego zacofania lub duchowego postępu 
człowieka, niektóre bardziej oddane prawdzie 
niż inne, niektóre bardziej duchowe niż inne, 
ale wszystkie zmierzające do tego samego 
celu. Jest to droga, którą podążają istoty 
duchowe na przestrzeni wieków i stuleci - 
droga, na którą wskazują różne religie. 
Niektóre postępowały tylko z największą 
powolnością, inne zatrzymały się, a jeszcze 
inne zbłądziły i zostały skażone. (12, 92 - 93) 
3 Dzisiaj przychodzę w duchu i naprawdę 
mówię wam: niektórzy myślą, że byłem bliżej 
was we wczesnych latach, niż jestem dzisiaj. 
mylą się, bo z każdym kolejnym zbliżeniem 
zbliżyłem się do ciebie coraz bardziej 
4 Pamiętaj, że w "pierwszych dniach" osiadłem 
na górze, a stamtąd zesłałem ci moje prawo 
napisane w kamieniu. w "Drugim czasie" 
opuściłem góry i zszedłem do waszych dolin, 
stając się człowiekiem, by żyć wśród was I w 

dzisiejszych czasach, aby być jeszcze bliżej 
was, uczyniłem wasze serce moim miejscem 
zamieszkania, aby się tam objawić i mówić do 
ludzi od wewnątrz. (3, 31) 
5 Rozumiecie teraz, że podzieliłem moje 
boskie objawienie na trzy wielkie okresy czasu 
6 To było w duchowym dzieciństwie ludzkości, 
kiedy Ojciec dał jej prawo i obiecał jej 
Mesjasza, który otworzy drzwi do nowego 
wieku. 
7 Mesjasz był Chrystusem, który przyszedł do 
mężczyzn, gdy byli w ich duchowej młodości. 
Uczył ludzi wyższego sposobu wypełniania 
prawa, które otrzymali od Ojca w przeszłości i 
nie wiedzieli, jak je wypełnić. Słowo" Boże 
przemawiało przez usta Jezusa i dlatego 
mówię wam, że dzięki nauce miłości 
doskonałego Mistrza świat nadal słyszał głos i 
polecenie swojego Ojca. 
8 Jezus ze swej strony zaproponował, że ześle 
ludziom "Ducha prawdy", aby mogli zrozumieć 
wszystkie te rzeczy, których nie rozumieli z 
Jego nauczania. 
9 Teraz więc, umiłowani ludzie - to proste, 
pokorne słowo, które słyszysz w tym czasie, 
jest głosem Ducha Prawdy, jest Duchową 
Światłością Boga, która wlewa się do waszej 
istoty, abyście mogli otworzyć oczy na Nowy 
Wiek. To światło, które sprawia, że rozumiesz 
jasno wszystkie objawienia twojego Mistrza 
krok po kroku, jest światłem twojego Ojca, 
Ducha Świętego, który zaskakuje ludzkość na 
wyższym duchowym poziomie rozwoju, to 
znaczy, jak zbliża się do dorosłości, aby 
zrozumieć objawienia Boga. 
10 We wszystkim, co objawia wam to światło, 
otrzymacie nauczanie Ojca, ponieważ "Słowo" 
jest we Mnie, a Duch Święty jest moją własną 
mądrością. (132, 10 - 15) 
11 Kiedyś nie mówiłem do ciebie w ten 
sposób. W "czasach pierwszych" Prawo 
oświeciło duszę ludzką; w "czasach drugich" 
Chrystus oświecił serce człowieka poprzez 
światło miłości. Dzisiaj światło Ducha Świętego 
oświeca twojego ducha, aby podnieść go 
ponad całą ludzkość. 
12 Od jednego i tego samego Boga 
otrzymaliście te trzy poselstwa, a między nimi 
wszystkimi minął wiek - czas potrzebny do 
rozwoju ducha, aby móc przyjąć nowe 
poselstwo lub nową naukę. 
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13 Teraz możecie zrozumieć, dlaczego 
nazwałem was "uczniami Ducha Świętego". 
(229, 50 - 52) 
14 Gdybym powiedział wam wszystko w 
pierwszych objawieniach, nie byłoby 
konieczne, aby Mistrz, Mesjasz, nauczał was 
nowych nauk, ani aby Duch Święty przyszedł w 
tym czasie, aby pokazać wam chwałę życia 
duchowego. 
15 Dlatego mówię wam, abyście nie czepiali 
się tego, co zostało wam objawione w 
dawnych czasach, jak gdyby to było ostatnie 
słowo mojej nauki 
16 Przyszedłem do mężczyzn na nowo i przez 
długi czas ujawniłem się poprzez ich intelekt i 
nadal mogę wam powiedzieć, że moje ostatnie 
słowo nie zostało jeszcze wypowiedziane. 
17 Szukajcie zawsze ostatniego słowa w mojej 
księdze mądrości, nowej strony, która ukazuje 
wam znaczenie, treść tego, co zostało podane 
wcześniej, abyście byli moimi uczniami w 
prawdzie. (149, 44 - 45) 
 
Trzy testamenty Boga  
18 Mojżesz, Jezus i Eliasz - to jest droga, którą 
Pan dał człowiekowi, aby pomóc mu iść do 
królestwa pokoju, światła i doskonałości. 
19 Poczujcie w swoim życiu obecność 
posłańców Pana. Żaden z nich nie umarł; 
wszyscy oni żyją, aby oświecić drogę ludzi, 
którzy zbłądzili, aby pomóc im powstać z 
upadków i wzmocnić ich, aby w próbach 
swego długu mogli się mu poświęcić z 
miłością. 
20 Rozpoznajcie dzieło, które Mojżesz 
wypełnił na ziemi z inspiracji Jehowy. Zbadaj 
dogłębnie naukę Jezusa, przez którego "Słowo 
Boże" przemawiało i poszukaj duchowego 
znaczenia mojego nowego objawienia, 
którego wiek przedstawia Eliasz. (29,20 - 22) 
21 Jeśli w "Drugim czasie" moje narodziny jako 
człowieka były cudem, a moje duchowe 
zmartwychwstanie po śmierci fizycznej było 
kolejnym cudem - zaprawdę, powiadam wam - 
to moje objawienie się w tym czasie za 
pomocą ludzkiego umysłu jest cudem 
duchowym. 
22 Moje proroctwa wypełnią się w tym czasie 
aż do ostatniego. Zostawiam ci moje trzy 
testamenty, które tworzą jeden. 
23 Ktokolwiek znał Ojca w przeszłości jako 
miłość, ofiarę i przebaczenie, niech Go poznaje 

w pełni w tym czasie, tak aby mógł kochać i 
oddawać Mu chwałę, zamiast obawiać się Jego 
sprawiedliwości. 
24 W "Pierwszym czasie", kiedy byłeś 
przywiązany do Zakonu, to z obawy, że boska 
sprawiedliwość będzie cię karać; dlatego 
posłałem ci moje "Słowo", abyś wiedział, że 
Bóg jest Miłością. 
25 Dziś moje światło przychodzi do was, 
abyście nie zbłądzili i nie doszli do końca drogi 
w wierności mojemu prawu. (4,43 - 47) 
26 Moje nowe nauki są potwierdzeniem tych, 
które dałem wam w drugim wieku, ale są one 
jeszcze bardziej daleko idące. pamiętaj: wtedy 
mówiłem do serca ludzi, teraz mówię do 
Ducha. 
27 Nie neguję żadnego z moich słów, które 
dałem wam w przeszłości; wręcz przeciwnie, 
daję im należyte wypełnienie i właściwą 
interpretację. Powiedziałem też wtedy do 
faryzeuszy, którzy wierzyli, że Jezus chciał 
zniszczyć Zakon: "nie myślcie, że przyszedłem 
zniszczyć Zakon lub proroków; wręcz 
przeciwnie, przyszedłem je wypełnić". Jak 
mógłbym zaprzeczyć temu prawu i 
proroctwom, skoro są one fundamentem 
Świątyni, która musiała być zbudowana w 
sercach ludzi w trzech wiekach i zapowiedzią 
mojego przyjścia na świat? (99, 24 - 25) 
28 Dzisiaj mówię wam ponownie: "Ja jestem 
Drogą, Prawdą i Życiem" i jeśli szukacie 
znaczenia Mojego Słowa w tym czasie, 
znajdziecie w nim Wieczne Prawo Miłości, tę 
samą drogę, którą wyznaczyłem wam na 
ziemi. 
29 W tym czasie wielu uważało, że Chrystus 
idzie na manowce, i był fałszując prawo. 
Dlatego walczyli i prześladowali Go. Ale 
prawda, jak światło słońca, zawsze zwycięża 
nad ciemnością. Teraz moje słowo będzie 
walczone na nowo, ponieważ niektórzy 
uważają, że można znaleźć sprzeczności, 
dwuznaczności i błędy w jego znaczeniu. Ale 
jego światło znów zabłyśnie w ciemnościach 
tego czasu i ludzkość rozpozna, że droga i 
prawo, które wam objawiłem, są takie same 
jak w tym czasie i zawsze będą. (56, 69 - 70) 
30 Ta nauka jest drogą do życia wiecznego; 
każdy, kto odkryje w niej budującą moc i 
doskonałość, będzie wiedział, jak ją zjednoczyć 
z tą, której nauczałem was, gdy byłem na 
ziemi, ponieważ jej istota jest taka sama. 
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31 Każdy, kto nie jest w stanie odnaleźć 
prawdy zawartej w moich naukach, będzie 
mógł nawet potwierdzić, że nauka ta nie 
prowadzi do tego samego końca, co nauki 
Jezusa; duchy zaślepione złymi interpretacjami 
lub zdezorientowane fanatyzmem religijnym 
nie będą w stanie natychmiast zrozumieć 
prawdy tych objawień. Muszą przejść przez 
drogę prób, aby uwolnić się od ziemskiego 
umysłu, który uniemożliwia im zrozumienie i 
wypełnienie mojego przykazania, które uczy 
was wzajemnej miłości. (83, 42 - 43) 
32 Na próżno będzie wiele osób mówić, że ta 
nauka jest nowa, albo że nie ma ona związku z 
Boskimi objawieniami, które zostały wam 
dane w przeszłości. Zapewniam was, że 
wszystko, co powiedziałem wam w tym czasie 
za pośrednictwem intelektu ludzkiego, ma 
swoje korzenie i swoje podstawy w tym, co 
zostało wam proroczo przepowiedziane już w 
Pierwszym i Drugim Timesie. 
33 Ale zamieszanie, o którym mówię do was 
przyjdzie, ponieważ ci, którzy interpretowali te 
objawienia wymusił ich interpretacje na ludzi, 
a te były częściowo prawdziwe, a częściowo 
fałszywe. Stanie się tak również dlatego, że to 
duchowe światło moich nauk zostało ukryte 
przed ludźmi i czasami podane w fałszywej 
formie. Dlatego dzisiaj, gdy nadszedł czas, gdy 
moje światło uwalnia was od ciemności waszej 
ignorancji, wielu ludzi zaprzeczyło, że może to 
być światło prawdy, ponieważ według ich 
opinii nie zgadza się to z tym, czego was 
nauczałem wcześniej. 
34 Zapewniam cię, że żadne z moich słów nie 
zostanie stracone i że ludzie tego czasu będą 
wiedzieć, co naprawdę powiedziałem ci w 
dawnych czasach Wtedy, gdy świat dowie się 
o duchowości, powie: "rzeczywiście, Jezus już 
to wszystko powiedział! 
35 Rzeczywiście, powiedziałem wam już 
wszystko, nawet jeśli z wielu prawd 
objawionych ogłosiłem wam tylko 
podstawowe z nich Zostawiłem je wam, 
abyście stopniowo nauczyli się je rozumieć, 
ponieważ w tym czasie ludzkość nie była 
jeszcze w stanie zrozumieć wszystkiego, co 
wam teraz w pełni pokazuję. (155, 24 -27) 
 
Trzeci wiek 
36 To jest "trzeci wiek", w którym nauczyłem 
was lekcji duchowego zjednoczenia ludzkości. 

Z mojej woli bowiem języki, rasy, różne 
ideologie nie powinny już być przeszkodą w 
ich zjednoczeniu. Istota duchowa, z której 
stworzyłem ducha, jest taka sama, jaką 
posiadają wszyscy, a substancje, które składają 
się na krew, która płynie w żyłach ludzi, są 
takie same we wszystkich. Dlatego wszyscy są 
równi i godni Mnie, i za wszystko przyszedłem 
na nowo. (95, 9) 
37 Zmiany, przez które przechodzi ludzkie 
życie, będą tak wielkie, że będzie się wam 
wydawać, jakby jeden świat się kończył, a 
drugi się rodził. 
38 Tak jak zawsze życie człowieka dzieliło się 
na epoki i wieki, a każda z nich wyróżniała się 
czymś - czy to odkryciami, czy objawieniami 
boskimi, które otrzymał, czy rozwijaniem się w 
poczuciu piękna, które człowiek nazywa 
"sztuką", albo poprzez swoją naukę - tak więc 
czas, który teraz się zaczyna, wiek, który już 
świtnie jak nowy, będzie naznaczony 
rozwijaniem się darów ducha - tej strony 
waszej istoty, którą powinniście byli 
kultywować, żeby oszczędzić sobie tak wiele 
zła, lecz którą zawsze odkładaliście na później. 
39 Czy nie wierzysz, że życie ludzkie może być 
całkowicie przekształcone, gdy rozwija 
duchowość, rozwija dary duchowe i 
wprowadza w życie prawo, które w tym 
świecie jest podyktowane przez sumienie? 
40 Wkrótce wszystkie narody zrozumieją, że 
Bóg mówił do nich w każdym wieku, że Boskie 
objawienia były drabiną, którą Pan opuścił do 
ludzi, aby mogli wstąpić do Niego. 
41 Ten nowy czas będzie nazywany przez 
niektórych czas światła, przez innych wiek 
Ducha Świętego, a przez innych czas prawdy. 
ale mówię wam, że będzie to czas duchowego 
rozwoju, duchowego odnowienia, 
odzyskania... 
42 Jest to epoka, której od dawna pragnąłem, 
aby żyła w sercu człowieka, i która była 
nieustannie zwalczana i niszczona przez 
samego człowieka - epoka, której blask jest 
widziany przez wszystkich i pod którego 
światłem jednoczą się wszystkie dzieci Pana: 
nie dla wspólnoty religijnej ludzi, która 
jednych przyjmuje i odrzuca innych, która 
zaciera własną prawdę i zaprzecza jej innym, 
która używa niegodnej broni, aby się bronić, 
lub która daje ciemność zamiast światła 
(135,53- 54, 57-59) 
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43 Jest to "trzeci wiek", w którym duch 
człowieka musi uwolnić się z łańcuchów 
materializmu. To przyniesie ze sobą zmagania 
światopoglądów, które będą ostrzejsze niż zna 
historia ludzkości. 
44 Nikczemność, egoizm, pycha, wada, 
kłamstwa, i wszystko, co przyćmiło twoje życie 
spadnie jak złamane bożki u stóp tych, którzy 
czcili je, aby zrobić drogę do pokory. (295,64 - 
65) 
 
Siedem epok historii zbawienia  
45 Pierwszy z tych duchowych etapów 
rozwoju na świecie jest reprezentowany przez 
Abla, pierwszego sługę Ojca, który ofiarował 
swoją ofiarę całopalenia Bogu. On jest 
symbolem ofiary. Niechęć do niego wzrosła. 
46 Drugi etap reprezentowany jest przez 
Noego. On jest symbolem wiary. Zbudował 
arkę z boskiego natchnienia i poprowadził 
ludzi do środka, aby ich uratować. Tłum 
podniósł się przeciwko niemu ze swoimi 
wątpliwościami, kpiną i pogaństwem. Ale Noe 
zostawił swoje nasienie wiary. 
47 Trzeci okres jest symbolizowany przez 
Jakuba. On uosabia władzę, on jest Izraelem, 
silny. Duchowo ujrzał drabinę nieba, na której 
wszyscy wstąpicie, aby usiąść "po prawicy 
Stwórcy". Przeciwko niemu powstał anioł 
Pański, aby sprawdzić jego siłę i wytrwałość. 
48 Czwarty jest symbolizowany przez 
Mojżesza, on ucieleśnia prawo. Pokazuje 
tabletki, na których jest zapisany dla ludzi 
wszystkich czasów. To on, ze swoją 
niezmierzoną wiarą, wyzwolił lud, by 
poprowadzić go na drogę zbawienia do Ziemi 
Obiecanej. On jest symbolem prawa. 
49 Piąty okres jest reprezentowany przez 
Jezusa, "Słowo Boże", Niepokalanego Baranka, 
który przemawiał do was przez cały czas i 
będzie nadal przemawiać do was. On jest 
miłością, dla której stał się człowiekiem, aby 
żyć w ludzkim świecie. Cierpiał z powodu tego 
samego bólu, wskazując ludzkości drogę 
ofiary, miłości i miłosierdzia, na której 
powinna osiągnąć zbawienie od wszystkich 
swoich grzechów. Przybył jako Mistrz, aby 
nauczyć, jak żyć w miłości, pomimo swoich 
początków w prostych okolicznościach, iść aż 
do samoofiary i umrzeć kochając, przebaczając 
i błogosławiąc. On uosabia piąty etap, a jego 
symbolem jest miłość. 

50 Szósty okres jest reprezentowany przez 
Eliasza. On jest symbolem Ducha Świętego. 
Przychodzi na swoim "rydwanie ognia" i 
przynosi światło dla wszystkich narodów i 
wszystkich światów, które są wam nieznane, 
ale znane Mnie, ponieważ Ja jestem Ojcem 
wszystkich światów i wszystkich stworzeń. To 
jest etap, w którym obecnie żyjesz - etap 
Eliasza. To Jego światło cię oświeca. On jest 
przedstawicielem tych nauk, które były ukryte 
i zostaną ujawnione ludziom w tym czasie. 
51 Siódmy okres jest wcielony przez samego 
Ojca. Jest to ostateczny cel, kulminacja 
rozwoju. W nim jest czas łaski, Siódma 
Pieczęć. 
52 Oto tajemnica siedmiu pieczęci zostaje 
rozwiązana. Dlatego mówię wam, że obecna 
epoka zawiera szóstą pieczęć. bo pięć z nich 
już minęło, szósty jest teraz rozwiązany, a 
siódmy pozostaje zamknięty, jego zawartość 
jeszcze nie nadeszła, nie czas jeszcze, aby ten 
etap przyszedł do was Gdy tam będzie, 
zwycięży łaska, doskonałość i pokój. Ale aby 
do niego dotrzeć, ile jeszcze łez będzie musiał 
wylać człowiek, aby oczyścić swego ducha! 
(161,54 - 61) 
53 Księga Siedmiu Pieczęci to historia waszego 
życia, waszego rozwoju na ziemi, ze 
wszystkimi jego zmaganiami, namiętnościami, 
konfrontacjami i wreszcie zwycięstwem dobra 
i sprawiedliwości, miłości i uduchowienia nad 
namiętnościami materializmu. 
54 Wierzcie w prawdę, że wszystko jest dla 
duchowego i wiecznego celu, abyście mogli 
dać każdej lekcji właściwe miejsce, na które 
zasługuje. 
55 Tak długo, jak światło szóstej pieczęci 
oświeca was, będzie czas walki, wyrzeczenia i 
oczyszczenia; lecz gdy ten czas się skończy, 
osiągniecie nowy okres czasu, w którym 
siódma pieczęć przyniesie wam nowe 
objawienia. Jak zadowolony i szczęśliwy będzie 
duch tego, który został uznany za czystego i 
przygotowanego, otrzyma nowy czas. Tak 
długo, jak Szósta Pieczęć oświeci was, ciało i 
umysł zostaną oczyszczone. (13, 53 – 55) 
56 Księga, która została zapieczętowana w 
niebie, została otwarta w szóstym rozdziale. 
Jest to Księga Siedmiu Pieczęci, która zawiera 
mądrość i osąd i została rozszczelniona z 
powodu mojej miłości do ciebie, aby objawić 
ci jej głębokie nauki. 
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57 Człowiek żyje na ziemi od pięciu lat, 
zachęcony Boskim oddechem Ducha. Mimo to 
nie zrozumiał duchowego sensu życia, celu 
swojego istnienia, swojego przeznaczenia i 
istoty bycia. Wszystko było nieprzeniknioną 
tajemnicą zarówno dla jego umysłu, jak i dla 
jego ducha, zamkniętą książką, której treści 
nie mógł zinterpretować. 
58 Niejasno podejrzewał życie duchowe, ale 
tak naprawdę nie znając drabiny rozwoju, 
która przybliża istoty do Boga. Nie znał 
swojego bardzo wysokiego posłannictwa na 
ziemi i nie znał cnót i darów, które należą do 
jego ducha, aby zwyciężyć w walce, wznieść 
się ponad ludzkie potrzeby i udoskonalić się 
duchowo, aby zamieszkać w Wiecznym 
Świetle. 
59 Konieczne było, aby boska "księga" została 
otwarta i ludzie kontemplowali jej treść, aby 
móc wybawić się z ciemności niewiedzy, która 
jest źródłem wszelkiego zła, jakie istnieje na 
świecie. Kto mógłby otworzyć tę książkę? 
Teologiem, naukowcem czy filozofem? Nie, 
nikt, nawet sprawiedliwe duchy nie mogły 
ujawnić ci jej treści, ponieważ to, co trzymała 
księga, było mądrością Bożą. 
60 Tylko Chrystus, "Słowo", On sam, Boska 
Miłość mógł to uczynić; ale nawet wtedy 
trzeba było czekać, aż ludzie będą mogli 
przyjąć Boskie poselstwo, nie będąc zaślepieni 
blaskiem mojej duchowej obecności. Tak więc 
ludzkość musiała przejść przez pięć etapów 
prób, nauk, doświadczeń i rozwoju, aby 
osiągnąć właściwy rozwój, który pozwoliłby jej 
poznać tajemnice, które Księga Mądrości Boga 
zachowała dla ludzi. 
61 Prawo Boże, Jego Boskie Słowo dane przez 
Chrystusa i wszystkie poselstwa proroków, 
posłańców i wysłanników były nasieniem, 
które podtrzymywało wiarę ludzkości w Bożej 
obietnicy, która zawsze głosiła światło, 
zbawienie i sprawiedliwość dla wszystkich 
ludzi. 
62 Teraz jest oczekiwany czas Wielkiego 
Objawienia, dzięki któremu zrozumiecie 
wszystko, co wam objawiłem w tych czasach i 
poznacie, kim jest wasz Ojciec, kim jesteście i 
jaki jest powód waszego istnienia. 
63 Obecnie jest to czas, kiedy z powodu 
duchowego rozwoju, który osiągnęliście, prób, 
przez które przeszliście i doświadczeń, które 
zdobyliście od mojego ducha do waszego, 

możecie otrzymać światło mądrości, które jest 
przechowywane w moich skarbcach w 
oczekiwaniu na wasze przygotowanie. A 
ponieważ ludzkość osiągnęła konieczny 
stopień rozwoju, aby przyjąć moje poselstwo, 
wysłałem jej pierwszy promień mojego 
światła, który sprawił, że niewykształceni i 
prości ludzie, którzy służą jako nosiciele 
mojego sprzeciwu, mówią w zachwycie. 
64 Ten promień światła był tylko 
przygotowawczy; jest jak światło świtu, gdy 
ogłasza nowy dzień. Później moje światło w 
pełni dotrze do was, oświetlając wasze 
istnienie i usuwając nawet ostatni cień 
ignorancji, grzechu i nędzy. 
65 Tym razem, którego świt podziwiacie w 
nieskończoność, jest szósta epoka, która 
zaczyna się w życiu duchowym ludzkości - 
epoka światła, objawień, wypełnienia się 
starych proroctw i zapomnianych obietnic. 
Jest to szósta pieczęć, która po rozwiązaniu, 
będzie wydzielać w waszych umysłach treść 
mądrości w przesłaniu sprawiedliwości, 
oświecenia i objawienia. (269, 10 - 18) 
66 Uczniów, chcę, aby cnoty twego serca były 
szatami, które zakryją nagość twego ducha Tak 
mówi do ciebie Pocieszyciel-duch, który został 
obiecany za drugim razem. 
67 Ojciec wiedział już o bólu i próbach, które 
będą nękały ludzkość, i o stopniu zepsucia, jaki 
człowiek osiągnie. Przyjście Pocieszyciela 
oznacza dla was złamanie szóstej pieczęci, 
czyli początek nowego etapu w ewolucji 
ludzkości. Od tego momentu, dla wszystkich 
ludzi obowiązuje boski sąd; każde życie, każda 
praca, każdy krok jest ściśle oceniany. To 
koniec wieku, nie koniec życia. 
68 Jest to zakończenie czasów grzechu i 
konieczne jest, aby wszystkie treści tej szóstej 
pieczęci Księgi Bożej zostały wylane na istoty 
duchowe i wyrwane z ich letargu, aby człowiek 
mógł się zjednoczyć i doświadczyć harmonii 
swego ducha z całym stworzeniem i 
przygotować się na czas, kiedy przez Baranka 
zostanie złamana siódma pieczęć, która 
przyniesie ostatnie drożdże z kielicha 
cierpienia, ale także triumf prawdy, miłości i 
Bożej sprawiedliwości. (107, 17 - 19) 
69 Chcę, aby ludzkość przygotowała się w tym 
czasie tak, aby po złamaniu ostatniej pieczęci 
ludzie zdali sobie z tego sprawę i spieszyli się, 
aby usłyszeć i zrozumieć treść nowych 
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objawień. Chcę, by narody i narody stały się 
silne, by wytrzymać cierpienia tamtych 
czasów. 
70 Będę nazywał błogosławionymi tych, którzy 
wiedzą, jak znosić utrapienia tamtych czasów, 
i dam im nagrodę za ich wytrwałość i wiarę w 
Moją moc, pozostawiając ich jako przodków 
nowej ludzkości (111, 10 - 11) 
71 Gdy siódma pieczęć zostanie zamknięta z 
sześcioma innymi, ta książka również, która 
była sądem Bożym w sprawie uczynków 
ludzkich, pozostanie zamknięta, od pierwszego 
do ostatniego. Wtedy Pan otworzy nową, 
nieopisaną księgę, aby zapisać w niej 
wskrzeszenie umarłych, wybawienie 
uciśnionych, odnowienie grzeszników i 
zwycięstwo dobra nad złem. (107, 20) 
 

Rozdział 39 - Izrael ziemski i duchowy  
 
Historyczna misja Izraela, jej niepowodzenie 
1 Zaprawdę, powiadam wam, gdyby ludzie 
trzymali się prawa, o którym upomniało ich 
sumienie, nie byłoby konieczne posyłanie wam 
przewodników lub proroków; nie byłoby też 
konieczne, aby wasz Pan zstąpił do was i że 
nawet w "Pierwszym wieku" musiałem wyciąć 
mój zakon w kamień i że musiałem stać się 
człowiekiem i umrzeć jako człowiek na krzyżu 
w "Drugim wieku"; musiałbym posłać wam 
przewodników lub proroków i że musiałbym 
posłać wam proroka i przewodnika; 
musiałbym posłać wam proroka i 
przewodnika; musiałbym posłać wam proroka 
i przewodnika; musiałbym posłać wam 
proroka i przewodnika; musiałbym posłać 
wam proroka i przewodnika; musiałbym 
posłać wam proroka i przewodnika; 
musiałbym posłać wam proroka i 
przewodnika; musiałbym posłać wam proroka. 
2 Kiedy wychowywałem ludzi i obdarzyłem ich 
darami łaski, nie było tak, aby mogli powstać i 
uniżyć innych, ale aby byli przykładem 
poddania się prawdziwemu Bogu i przykładem 
braterstwa między ludźmi. 
3 Wybrałem ten lud, aby był narzędziem mojej 
woli na ziemi i nośnikiem moich objawień, tak 
aby mógł on zaprosić wszystkich do życia w 
moim prawie i aby cała ludzkość mogła 
ostatecznie stworzyć jeden lud Pana. 

4 Ten lud wiele wycierpiał - nawet jeśli był 
wybrańcem - ponieważ wierzył, że dziedzictwo 
jest tylko dla niego samego, że jego Bóg nie 
może być Bogiem również dla pogan, 
ponieważ uważał resztę narodów za obcych i 
nie pozwolił im uczestniczyć w tym, co Ojciec 
im powierzył. Oddzieliłem ją od innych 
narodów tylko na jakiś czas, aby nie została 
zainfekowana przez korupcję i materializm. 
5 Ale kiedy został odizolowany w swoim 
egoizmie i myślał, że jest wielki i silny, 
udowodniłem mu, że jego moc i jego wielkość 
były zwodnicze i pozwoliłem innym narodom 
zaatakować go i doprowadzić go do niewoli. 
Królowie, faraonowie i Cezary byli jej panami, 
chociaż zaproponowałem im, by byli jej 
panami. 
6 Ojciec w swojej nieskończonej miłości 
objawił się na nowo swojemu ludowi, aby dać 
mu wolność i przypomnieć mu o swojej misji; i 
w dzisiejszych czasach przychodzę, aby dać mu 
moje nauki o miłości; ale tylko moje spojrzenie 
może odkryć wśród ludzi Dzieci Izraela, 
których wzywam i gromadzę, aby przyjąć 
światło Ducha Świętego. 
7 Objawiłem się przed waszym duchem, 
ponieważ czas, w którym przemawiałem do 
was przez naturę i przez materialne przejawy, 
które nazywaliście cudami, dawno minął. Już 
dziś możesz mnie poczuć w swoim duchu, jak 
również w najgłębszej części swojego serca. 
8 W tym czasie Palestyna nie była świadkiem 
mojego objawienia; nie jest to bowiem pewne 
miejsce, którego szukam, lecz twój duch 
Szukam "ludu Izraela dla Ducha", a nie dla krwi 
- ludu, który posiada duchowe nasienie, które 
otrzymał przez wieki przez moje miłosierdzie. 
(63, 64 – 69) 
  
Podział narodu żydowskiego na ziemskich i 
duchowych. 
9 Konieczne było, aby Ojciec, po jego separacji 
(w Jezusie), zabrał z rąk swego ludu ziemię, 
która została dana jego przodkom. 
10 Zabrano ją jednemu jako wypędzenie, a 
drugiemu jako nagrodę; albowiem ta piękna 
Palestyna z Kanaanu została przygotowana 
przeze mnie tylko jako obraz prawdziwej Ziemi 
Obiecanej dla Ducha. Kiedy te posiadłości 
zostały odebrane ludziom, materialistyczny 
Żyd został pozostawiony na ziemi jako 
bezdomny; ale druga część - wierni, którzy 
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zawsze odczuwali moją obecność, pozostali 
oddani mojej woli, bez bólu utraty tej 
spuścizny minionych czasów, wiedząc, że 
nowa łaska Ojca została im powierzona: 
spuścizna Jego Słowa, Boskiego Słowa, Jego 
ofiary, Jego Krwi. 
11 W obecnym czasie, w którym mój naród 
Izrael jest już po raz trzeci, ciągle widzę ich 
podzielonych na dwie grupy Ten 
zmaterializował się, wzbogacił się o dobra 
ziemi jako ich własne, arbitralne 
zadośćuczynienie, które sprawia, że nawet 
fundamenty świata drżą z jego mocy, 
ponieważ położył swoją siłę, swój talent, dary 
łaski, które Ojciec wylał na jego ducha, w 
służbie sobie samej, jego ambicji, jego 
wielkości. 
12 Zobacz, jak ludzie, nawet w granicach 
swojego materializmu, dali dowód siły w 
swojej nauce, w swojej woli, w swojej 
inteligencji. W głębi serca trzymają urazę do 
minionych głodów, zniewoleń, upokorzeń, ale 
dziś wznoszą się na duchu, by upokarzać inne 
narody, zastraszać je swoją mocą, by je 
zdominować. Dziś sama jest pełna i patrzy z 
satysfakcją na miliony głodnych ludzi i na 
wielkie, popularne masy niewolników, 
niewolników ich złota, władzy, nauki i 
pragnienia uznania. 
13 Ale widzę też drugą część mojego ludu, 
niezłomnych i wiernych, tych, którzy zawsze 
mogli poczuć moją obecność, tych, którzy 
zawsze uznawali moje przyjście wśród ludzi, 
tych, którzy wierzyli w moje objawienia i byli 
mi posłuszni mimo wszystko i wypełniali moje 
polecenia. 
14 że inna część to nie tylko wy, którzy byliście 
świadkami mojego objawienia się w tym czasie 
przez umysł człowieka; bo część duchowego 
ludu Izraela jest rozproszona po całym świecie, 
a w miejscu, gdzie wszyscy są, otrzymuje moją 
troskliwą miłość, czuje moją obecność, karmi 
się moim chlebem i czeka na mnie, nie 
wiedząc skąd i w jaki sposób, ale czeka na 
mnie 
15 Ale ci, którzy dobrze wiedzą, jak 
przyszedłem, jak się objawiłem - ci, którzy są 
przygotowani na nadchodzące czasy, to wy, 
którzy reprezentujecie część 144.000 
wybranych przeze mnie z dwunastu pokoleń 
tego ludu - sto czterdzieści cztery tysiące, 
którzy będą jak 144.000 kapitanów przed 

licznym ludem Izraela, prowadząc ich w 
duchowej walce trzeciego wieku do wielkiej 
bitwy. 
16 Czy uważasz, że mój lud będzie podzielony 
na zawsze? Zaprawdę, mówię do ciebie: Nie! 
dla was przyszły nauki, światło i próby, dla 
tych, którzy są moimi sprawiedliwymi, i 
podobnie przyszły cierpienia Prowadzę ich 
teraz z wielkimi krokami w kierunku 
przebudzenia ich ducha i chociaż na pewno 
zaprzeczą mojemu trzeciemu przyjściu na 
świat w pierwszej chwili, tak jak zaprzeczyli 
drugiemu, mówię wam: Niedaleko jest teraz 
czas ich nawrócenia. Żyją oni w swoich starych 
tradycjach, ale ja widzę przez ducha i serce 
narodu żydowskiego i dać wam znać, że 
trzymają się swoich tradycji bardziej z wygody 
i strachu przed duchowymi objawieniami niż z 
własnego przekonania. Oni unikają przejawów 
zycia ostatecznego, ale to, co im zaproponuję, 
to: wyrzeczenie się wszystkiego, co 
niepotrzebne, korzystanie z miłosierdzia, 
miłości i pokory. 
17 Będziecie musieli oddać się im i oboje 
weźmiecie swoją broń: jedni za słowo, za myśl, 
za modlitwę i dowód, inni za ich zdolności, ich 
moc, ich tradycję. Ale ja będę obecny w tej 
konfrontacji i sprawię, że moja sprawiedliwość 
zatriumfuje, dopilnuję, że duchowość 
zatriumfuje, że Duch wzniesie się ponad ciało, 
uginając się i poniżając je, a potem przyjdzie 
pojednanie pokoleń Izraela, zjednoczenie ludu 
Bożego. 
18 Gdy tylko lud ten zostanie wyposażony - 
zaprawdę powiadam wam, powiadam wam, 
będą wypełniać swoją misję, dopóki nie 
wypełnią wielkiej misji, którą Bóg powierzył 
swemu wybranemu ludowi od początku 
czasów; który ma być pierworodnym i 
powiernikiem Objawień Pańskich, aby on, jako 
starszy z braci i sióstr, prowadził resztę, dzielił 
z nimi swoją łaskę i przyprowadzał ich 
wszystkich do prawej ręki Ojca. (332, 17 - 21) 
  
Duchowy naród Izraela  
19 Gdy mówię o moim "narodzie Izraela", o 
"narodzie Pana", mam na myśli tych, którzy 
przywieźli ze sobą na ziemię misję duchową - 
tych, którzy ogłosili mój zakon, którzy Mnie 
ogłosili, którzy byli mi wierni; tych, którzy 
głosili istnienie Boga żywego, którzy zasadzili 
nasienie miłości i którzy potrafili rozeznać w 
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Synu obecność i Słowo Ojca. To są ci, którzy 
tworzą lud Boży, to jest Izrael, silny, wierny, 
mądry Izrael. To jest mój legion żołnierzy, 
którzy są wierni prawu, prawdzie. 
20 Ci, którzy prześladowali moich proroków, 
ci, którzy rozdarli serce moich posłańców, ci, 
którzy odwrócili się plecami do prawdziwego 
Boga, aby kłaniać się przed bałwanami, ci, 
którzy się Mnie wyparli, szydzili ze mnie i 
domagali się mojej krwi i życia, nie należeli do 
narodu wybranego, chociaż nazywali się 
Izraelitami z powodu rasy; nie należeli do ludu 
proroków, do bandy oświeconych, do 
wiernych żołnierzy Bo "Izrael" to duchowe 
imię, które zostało bezprawnie użyte, aby 
zdominować rasę. 
21 I masz wiedzieć, że każdy, kto ma 
pragnienie, aby być częścią mojego ludu, może 
to zrobić z jego miłości, jego miłosierdzie, jego 
gorliwość i jego wierność prawu. 
22 Mój lud nie ma pewnych krajów lub miast 
na świecie; mój lud nie jest rasą, ale są 
reprezentowane we wszystkich rasach, wśród 
wszystkich ludzi. Ten tłum ludzi tutaj, słysząc 
moje słowa i otrzymując nowe objawienia, jest 
tylko częścią mojego ludu. Inna część jest 
rozproszona po ziemi, a inna, największa 
część, żyje w świecie duchowym. 
23 To są moi ludzie, którzy mnie znają i 
kochają mnie, którzy są mi posłuszni i idą za 
mną. (159, 55 - 59) 
24 Dzisiaj ci mówię: Gdzie są moi ludzie? Gdzie 
jest ten, który jest mądry w próbach, odważny 
w bitwach i wytrwały w trudach? Są 
rozproszone po całym świecie. ale sprawię, że 
wyruszą moim głosem i zjednoczę ich 
duchowo, aby wyprzedzić wszystkie narody. 
Ale mówię wam, że dzisiaj będzie on 
utworzony przez ludzi wszystkich ras, którzy 
zrozumieją, co przymierze jest, że oczekuję od 
wszystkich ludzi. 
25 Ten lud będzie odważny i dzielny, lecz nie 
będzie miał bratobójczej broni, ani rydwanów 
wojennych, ani nie będzie śpiewał pieśni 
zniszczenia. Jego sztandarem będzie pokój, 
prawda o mieczu i miłość tarczowa. 
26 Nikt nie będzie w stanie odkryć, gdzie jest 
ten człowiek: jest wszędzie. Jego wrogowie 
będą próbowali go zniszczyć, ale nie będą w 
stanie tego zrobić, ponieważ nigdzie nie znajdą 
go fizycznie zjednoczonego, ponieważ jego 

jedność, jego porządek i jego harmonia będzie 
duchowa. (157, 48 - 50) 
27 W tym czasie duch prawdziwego Izraela 
działa wszędzie. To istoty duchowe, które 
czują moją obecność, które oczekują mojego 
przyjścia, które ufają mojej sprawiedliwości. 
28 Kiedy te słowa dotrą do innych miejsc, 
wielu z nich będzie z nich kpić; ale mówię 
wam, lepiej dla nich, aby nie czynili z nich 
przedmiotu kpin, bo nadejdzie godzina, kiedy 
obudzą się z głębokiego snu i uświadomią 
sobie, że oni także są dziećmi Ludu Bożego. 
29 Te tłumy ludzi tutaj, którzy mnie dzisiaj 
słyszą, mogą popaść w błąd, jeśli nie będą 
studiować mojego słowa i jeśli nie uwolnią się 
od swojego ziemsko-materialnego sposobu 
myślenia. Mogą oni być podobni do ludu 
Izraelitów z Pierwszych Czasów, którzy 
usłyszeli głos Pana, przyjęli Zakon i mieli 
proroków, dlatego też ostatecznie uwierzyli, 
że są jedynym ludem kochanym przez Boga - 
jest to poważny błąd, od którego mieli być 
uwolnieni przez wielkie utrapienia, 
upokorzenia, wygnanie i uwięzienie. 
30 Musicie wiedzieć, że moja miłość nie mogła 
was podzielić według ras lub przekonań, i że 
kiedy mówię o "moim narodzie", to tylko 
dlatego, że od najwcześniejszych czasów 
przygotowuję duchy, które posyłam na ziemię, 
aby oświetlać ich światłem drogę ludzkości. 
31 Oni byli wiecznymi wędrowcami, którzy żyli 
w różnych krajach i przeszli wiele prób. W tym 
czasie odkryli oni, że prawa ludzkie są 
niesprawiedliwe, że ludzkie przejawy uczuć nie 
są prawdziwe i że w duchach ludzi panuje 
pokój. (103, 10 - 14) 
32 Lud Boży ponownie pojawi się wśród 
ludzkości - nie lud uosobiony w jednej rasie, 
ale wielka liczba, legion moich uczniów, gdzie 
to nie krew, rasa czy język jest decydujący, ale 
Duch. 
33 Ten człowiek nie będzie się ograniczać do 
nauczania mojej doktryny przez pisma. Żeby 
słowa miały życie, trzeba je przeżyć. Ludzie ci 
będą nie tylko rozpowszechniać pisma święte i 
książki, ale także przykłady i czyny. 
34 Dzisiaj uwalniam was od wszystkiego, co 
niepotrzebne, od nieczystości i błądzenia, aby 
wprowadzić was do prostego i czystego życia, 
nad którym wasz duch może wznieść się, o 
czym świadczy poprzez swoje dzieła 
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35 Gdy nadejdzie czas, przedstawię ludzkości 
mój lud i nie będzie się wstydzić Mistrza za 
swoich uczniów, ani uczniowie nie będą 
zaprzeczać swojemu Mistrzowi. ten czas 
zbiegnie się w czasie z wojną światopoglądów, 
z której spirytualizm wyłoni się jak powiew 
pokoju, jak promień światła (292, 28 - 31) 
36 Mój lud rośnie, rośnie, nie tylko na ziemi, 
ale i w świecie duchowym Wśród tych 
duchowych tłumów są ci, którzy mają 
powiązania krwi z tobą, czy byli twoimi 
rodzicami, braćmi i siostrami lub dziećmi. 
37 Nie zdziwcie się, kiedy wam powiem, że 
mój lud jest tak liczny, że ziemia nie miałaby 
dla nich miejsca i że będą o wiele większe. 
Kiedy już ich połączę i nie zabraknie żadnego z 
moich dzieci, będzie im dana nieskończoność 
jako ich dom, ta sfera światła i łaski, która nie 
ma końca; dam im dom, w którym będą mogli 
żyć 
38 Tu na ziemi tylko przygotowuję was, 
udzielając wam niezbędnych wskazówek 
poprzez moją naukę, abyście wiedzieli jak 
zbliżyć się do tego życia. Ta ludzkość jest tylko 
częścią ludu Bożego. Konieczne jest, aby 
wszyscy znali te oświecenia, aby mogli 
kierować swoje życie ku ideałowi 
doskonałości. 
39 To boskie poselstwo, które jest słowem 
moim wypowiedzianym przez usta nosiciela 
ludzkiego głosu, dotrze do wszystkich ludzi 
zgodnie z moją wolą. Moje słowo to dzwon, 
który wzywa świat, jego istota poruszy i 
obudzi narody do refleksji nad duchowością, 
nad przeznaczeniem ducha po tym życiu. (100, 
35 - 37) 
 
144000 wybranych i desygnowanych  
40 Aby szerzyć moje dzieło w tym "trzecim 
wieku", wybrałem 144.000 duchowych istot 
wśród wielkich tłumów i naznaczyłem je 
pocałunkiem Boskiej światłości - nie 
pocałunkiem Judasza, ani pieczęcią 
przymierza, które naraża twojego ducha na 
niebezpieczeństwo. Moją cechą 
charakterystyczną jest znak, który Duch Święty 
umieszcza w swoich wybranych, aby mogli oni 
wypełnić wielką misję w tym "trzecim wieku". 
41 Ten, kto nosi ten znak, nie jest wolny od 
niebezpieczeństwa - przeciwnie, jest bardziej 
kuszony i bardziej doświadczony niż inni. 
pamiętaj o każdym z dwunastu wybranych 

przeze mnie w "Drugim czasie", a potwierdzisz 
to, co ci teraz mówię. Były wśród nich chwile 
zwątpienia, słabości, zamętu, i był nawet 
jeden, który zdradził mnie, oddając mnie w 
ręce moich oprawców przez pocałunek. 
42 Jakżeby wybrani w tym czasie nie musieli 
czuwać i modlić się, aby nie ulegli pokusie! ale 
szczerze mówiąc, mówię wam, a jednak wśród 
tych stu czterdziestu czterech tysięcy będą 
zdrajcy. 
43 Znak oznacza zadanie, misję i 
odpowiedzialność wobec Boga. Nie jest to 
gwarancja przeciwko pokusie czy chorobie, bo 
gdyby tak było, jakie zasługi mieliby moi 
wybrani? Jaki wysiłek włożyłby twój duch, aby 
być wiernym mojemu słowu? 
44 Mówię do was w ten sposób, ponieważ 
wśród tych ludzi jest wiele serc, które chcą być 
wśród tej liczby wybranych. ale widziałem, że 
bardziej niż pragnienie służenia ludzkości za 
pomocą darów, które daję wraz ze Znakiem, to 
pragnienie poczucia bezpieczeństwa lub 
próżności, które prowadzi ich do proszenia 
mnie o powołanie ich Te moje dzieci, które 
wystawię na próbę, przekonają się wtedy, że 
moje słowo nie jest bezpodstawne. 
45 Cechą charakterystyczną jest niewidzialny 
znak, dzięki któremu ten, kto nosi go z 
miłością, szacunkiem, gorliwością i pokorą, 
może wypełnić swoje zadanie. Wtedy będzie 
mógł zobaczyć, że znak ten jest łaską Bożą, 
która sprawia, że stoi ponad bólem, która 
oświeca go w wielkich próbach, która objawia 
mu głęboką wiedzę i otwiera przed nim, 
gdziekolwiek chce, drogę, na której duch nadal 
postępuje. 
46 Znak jest jak ogniwo w łańcuchu, które 
łączy tego, kto go posiada, ze światem 
duchowym; jest to środek, za pomocą którego 
myśl i słowo świata duchowego przejawiają się 
w waszym świecie, dlatego mówię wam, że 
naznaczony jest posłannikiem Mnie, że jest 
moim posłannikiem i moim narzędziem. 
47 Wielkie jest to zadanie i odpowiedzialność 
oznaczonych wobec mojej pracy. Ale on nie 
jest sam na swojej drodze, u jego boku jest 
zawsze anioł stróż, który go chroni, prowadzi 
go, inspiruje i zachęca go. 
48 Jak silny był ten, kto był w stanie przylgnąć 
do jego krzyża z miłością, i jak trudne i gorzkie 
było droga dla tego wybranego, który nie był 
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gotów nosić boski znak Wybrańca w "trzeci 
raz". 
49 Wszystkim, którzy Mnie słuchają, mówię, 
aby nauczyli się czuwać i modlić, nieść swój 
krzyż z miłością i postępować sprawiedliwie i 
posłusznie, aby to życie, które dla waszego 
ducha jest najjaśniejszym wcieleniem, nie 
stało się jałowe, a później musiało płakać z 
powodu straconego czasu i niewykorzystanych 
zdolności. 
50 Zastanówcie się nad tą nauką, wszyscy, 
oznaczeni lub nie, bo wszyscy macie cel do 
spełnienia w mojej pracy (306, 3 – 4 & 7 - 12) 
51 Bardzo liczne są "plemiona Izraela według 
Ducha". Z każdego z nich wybiorę dwanaście 
tysięcy i oznaczę je na czole. Ale "naród 
izraelski" nie ogranicza się do 144000; naród 
wybrany jest niezmiernie wielki. 
52 Mistrz nauczał was w Drugim Wieku, że 
wielu jest powołanych, a niewielu wybranych; 
lecz wszyscy "lud Izraelski" będzie powołany i 
ja oznaczę 144000 wśród nich. we wszystkich 
umieszczę pokój, duchowość i początek 
dialogu od ducha do ducha (312, 7 - 8) 
53 Jestem Ojcem powszechnym, moja miłość 
schodzi do wszystkich serc Przyszedłem do 
wszystkich ludów ziemi. Ale jeśli wybrałem ten 
meksykański naród, aby moje Słowo i moje 
objawienia wylały się na nich w pełni, to 
dlatego, że znalazłem ich pokornych, 
ponieważ odkryłem cnoty u ich mieszkańców i 
wcieliłem w nich istoty duchowe "ludu 
Izraela". 
54 Ale nie każdy należy do tej narodowości, 
nie każdy jest wcielony. Na całym świecie są 
jeszcze rozproszone istoty duchowe, które 
należą do liczby wybranych. zostali 
naznaczeni, otworzyłem ich oczy, uczyniłem 
ich serca wrażliwymi i z ducha na ducha 
mówią do mnie (341, 25) 
55 Wśród ludzkości żyje część z tych 144000, 
którzy są naznaczeni przeze mnie. Ci moi 
słudzy są rozproszeni po całym świecie i 
wypełniają swoje zadanie modlitwy o pokój i 
pracy dla braterstwa ludzi. Oni nie znają się 
nawzajem, ale wypełniają swoje przeznaczenie 
- oświecić drogę swoich bliźnich - jedni 
intuicyjnie, inni oświeceni tym objawieniem. 
56 Ci, którzy są naznaczone moją miłością są 
częściowo proste ludzi; ale są też tacy, którzy 
są szanowani na świecie. Można je rozpoznać 
tylko po duchowości w ich życiu, po ich 

dziełach, po sposobie myślenia i rozumienia 
boskich objawień. Nie są bałwochwalcze, 
świętoszkowate ani frywolne. Wydaje się, że 
nie praktykują oni żadnej religii, a jednak 
istnieje wewnętrzna cześć między ich duchem 
a duchem ich Pana. 
57 Ci, którzy są naznaczeni światłem Ducha 
Świętego, są jak łodzie ratunkowe, są 
strażnicy, są doradcami i wały. Dałem im 
światło w ich duchu, pokój, siłę, uzdrawiający 
balsam, klucze, które potajemnie otwierają 
najbardziej niechętne drzwi, "broń" do 
pokonywania przeszkód, które są nie do 
pokonania dla innych. Nie jest konieczne, aby 
posiadali oni światowe tytuły, aby ich 
umiejętności były rozpoznawane. Nie znają 
nauk ścisłych, a mimo to są "lekarzami"; nie 
znają praw, a mimo to są doradcami; są 
ubodzy w ziemskich dobrach, a mimo to mogą 
uczynić wiele dobrego w swoim życiu. 
58 Wśród tych tłumów, którzy przybyli tutaj, 
aby otrzymać moje słowo, wielu przybyło tylko 
po to, aby potwierdzić swoją misję. Nie było 
ich bowiem na ziemi, gdzie otrzymali duchowe 
dary lub otrzymali zadanie. Zaprawdę, 
powiadam wam, światło, jakie posiada każdy 
duch, jest tym, nad którym pracował na swojej 
długiej drodze rozwoju. (111,18 - 21) 
59 Ludzkość stanie się wierzącym; moja praca 
będzie rozsiana po całym świecie Zacznę od 
tych 144000 oznaczonych, którzy będą 
walczyć posłusznie, z miłością i oddaniem w 
czasie sporów wiary i światopoglądowych. W 
środku tej walki będą oni jak ogniwo w 
łańcuchu, oferując światu nie łańcuch niewoli, 
ale duchowe przymierze naznaczone 
wolnością i braterstwem. Ci żołnierze nie będą 
samotni, mój Świat Duchowy będzie im 
towarzyszył i chronił. Na swojej drodze będą 
czynić cuda i w ten sposób dadzą świadectwo 
mojej prawdzie. (137,9) 
 

Rozdział 40 - Siły dobra i zła  
 
Pochodzenie dobra i zła 
1 Gdy Ojciec was stworzył, umieścił was na 
pierwszym stopniu niebiańskiej drabiny, 
abyście mieli możliwość prawdziwego 
poznania i zrozumienia waszego Stwórcy w 
czasie podróży tą drogą. Ale jakże niewielu 
rozpoczęło wstępną drogę rozwoju po 



189 
 

opuszczeniu pierwszego szczebla! Większość z 
nich, w swoim nieposłuszeństwie i 
nieskalaności, połączyła się, słabo 
wykorzystując dar wolności i nie wsłuchując 
się w głos sumienia; pozwolili się zdominować 
materii, tworząc w ten sposób przez swoje 
promieniowanie moc - moc zła - i kopiąc 
przepaść, w której ich wpływy musiały 
rozerwać ich braci i siostry, którzy rozpoczęli 
krwawą walkę pomiędzy ich słabościami i 
deprawacjami a pragnieniem wywyższenia i 
czystości. (35, 38) 
2 Grzech pierworodny nie pochodzi ze związku 
mężczyzny i kobiety. Ja, Stwórca, zarządziłem 
ten związek, kiedy powiedziałem im obu: 
"rosną i rozmnażają się". To było pierwsze 
prawo. Grzech polegał na wykorzystywaniu 
ludzi z daru wolnej woli. (99, 62) 
3 "Ciało" [dusza] boi się walki z duchem i szuka 
sposobu, aby skusić go przez przyjemności 
świata, aby zapobiec lub przynajmniej opóźnić 
jego wyzwolenie. Zobacz, jak człowiek ma w 
sobie własnego kusiciela! Dlatego 
powiedziałem, że jeśli się pokona, wygra 
bitwę. (97, 37) 
4 W tym czasie, gdy nawet powietrze, ziemia i 
woda są zatrute przez złe uczynki ludzi - jakże 
niewielu jest tych, którzy nie są zarażeni przez 
zło lub ciemność! (144, 44) 
5 Przychodzi do mnie lament ludzkości; 
wzrasta lęk przed dziećmi, młodzieżą, 
mężczyznami i kobietami w wieku dojrzałym i 
starszymi Jest to wezwanie, które wzywa do 
sprawiedliwości, jest to błagalne wezwanie do 
pokoju, do miłosierdzia, które pochodzi od 
Ducha. Bo ziarno miłości na tym świecie jest 
skorumpowane, a czy wiesz, gdzie jest teraz 
miłość? W głębi ludzkiego serca, tak głęboko w 
środku, że człowiek nie może go odkryć, 
ponieważ nienawiść, pragnienie władzy, nauki 
i próżności zmiażdżyło ziarno, a nie ma ani 
duchowości, ani miłosierdzia. Filiżanka 
cierpienia staje się coraz pełniejsza, a świat 
pije ją aż po drożdże. (218, 12) 
6 Od ołtarza do ołtarza, od obrzędu do 
obrzędu i od sekty do sekty, ludzie przechodzą 
od jednego pragnienia do drugiego, nie 
znajdując chleba życia, i z rozczarowania stają 
się bluźniercy, czyniąc drogi bez celu, żyjąc bez 
Boga i bez prawa. 
7 Ale pamiętajcie, ludzie, że wśród nich są 
wielkie istoty duchowe, że wśród nich 

odkrywam proroków i uczniów Ducha 
Świętego (217, 49) 
8 W wyznaniach ludzie uznają moc zła i 
uosabiają je w ludzkiej postaci. Uznają go za 
potężne królestwo i nadali mu różne nazwy. 
Ludzie boją się, gdy blisko Mu wierzą, nie 
rozumiejąc, że pokusa jest zakorzeniona w 
namiętnościach, w słabościach, że w człowieku 
budzi się zarówno dobro, jak i zło. 
9 Zło panuje na świecie w tym czasie, i 
stworzył moc, siłę, która przejawia się we 
wszystkim. A w duchu są legiony 
niedoskonałych, zdezorientowanych, złych i 
szukających zemsty istot duchowych, których 
moc łączy się z ludzką niegodziwością, by 
stworzyć królestwo zła. 
10 Ta moc opierał się Jezusowi w "drugi raz" i 
pokazał mu swoje królestwo. Moje "ciało", 
wrażliwe na wszystko, było kuszone, ale moja 
duchowa siła pokonała pokusę, ponieważ 
musiałem być zwycięzcą świata, "ciała", 
pokusy i śmierci, ponieważ byłem Mistrzem, 
który przyszedł do ludzi, aby dać przykład siły. 
(182, 42 – 43) 
11 Przez pokój, który czujecie w swoich 
umysłach, możecie zobaczyć moją obecność. 
Nikt oprócz mnie nie może dać ci 
prawdziwego spokoju. Duchowa istota z 
ciemności nie mogła ci go dać. Mówię wam to, 
ponieważ wiele serc obawia się pułapek 
uwodzicielskiej istoty, której mężczyźni dali 
życie i formę zgodnie z ich wyobraźnią. 
12 Jakże błędnie zinterpretowano istnienie 
księcia ciemności! Ileż to przecież osób 
wierzyło bardziej w jego moc niż w moją, i jak 
dalece od prawdy byli w to zamieszani ludzie! 
13 Zło istnieje, z którego wyszły wszystkie 
wady i grzechy; to znaczy, że ci, którzy czynią 
zło, zawsze istniali, zarówno na ziemi, jak i w 
innych domach lub światach. Ale dlaczego 
uosabiasz całe istniejące zło w jednej istocie i 
dlaczego konfrontujesz je z Bogiem? Proszę 
cię: Czym jest nieczysta istota przed moją 
absolutną i nieskończoną mocą i co oznacza 
twój grzech w obliczu mojej doskonałości? 
14 Grzech nie narodził się na świecie. Kiedy 
duchy wyszły z Boga, niektóre pozostały w 
dobru, podczas gdy inne, które zeszły z tej 
drogi, stworzyły inną, złą. 
15 Słowa i przypowieści, które zostały wam 
dane w dawnych czasach w symbolach jako 
objawienie, zostały błędnie zinterpretowane 
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przez ludzkość. Intuicyjna wiedza, którą ludzie 
posiadali o tym, co nadprzyrodzone, była pod 
wpływem ich wyobraźni, a więc, krok po 
kroku, wokół mocy zła, tworzyli nauki, kulty, 
przesądy i mity, które przetrwały do waszych 
dni. 
16 Żaden diabeł nie może wyjść z Boga: te, 
które wymyśliliście w swoich umysłach. 
Pomysł, jaki masz na tę istotę, którą ciągle mi 
się sprzeciwiasz jako przeciwnik, jest błędny. 
17 Nauczyłem was obserwować i modlić się, 
abyście zostali wyzwoleni z pokus i złych 
wpływów, które mogą pochodzić zarówno od 
ludzi, jak i od duchowych istot. 
18 Powiedziałem wam, że należy umieścić 
ducha ponad "ciała" [duszy], ponieważ jest to 
stworzenie słabe, które jest w ciągłym 
niebezpieczeństwie upadku, jeśli nie czuwać 
nad nim. Serce, umysł i zmysły to otwarte 
drzwi, przez które pasje świata karzą ducha. 
19 Jeśli wyobraziliście sobie, że istoty 
ciemności są jak potwory, widzę je tylko jako 
niedoskonałe istoty, które wyciągam rękę, aby 
je ocalić, bo one również są moimi dziećmi. 
(114, 54 – 62) 
20 Ilekroć robisz coś dobrego, mówisz: 
"Jestem szlachetny, jestem hojny, jestem 
miłosierny; dlatego to robię". Mówię ci: 
gdybyś dokonywał tych uczynków w imię 
swego Pana, byłbyś pokorny, bo dobroć 
pochodzi od Boga, a ja dałem ją twemu 
duchowi. 
21 Ktokolwiek więc przypisuje swoje dobre 
uczynki swojemu ludzkiemu sercu, zaprzecza 
jego duchowi i temu, który dał im te cnoty. 
22 Jeśli natomiast czynisz zło, umywasz ręce 
jak Piłat i kładziesz ten akt na Ojca, mówiąc: 
"To była wola Boża, to było napisane, Bóg 
chciał tego, to jest przeznaczenie". 
23 Mówisz, że nic nie jest zrobione bez woli 
Boga, aby uczynić cię wolnym od swoich wad. 
ale naprawdę, mówię wam, mylicie się, 
ponieważ wasze błędy, wasza nędza, zdarzają 
się bez woli Boga. 
24 Wiedzieć, że Wszechmogący nigdy nie 
zmusza cię na siłę, przez jego moc. Robisz to 
ze swoimi słabszymi braćmi i siostrami. 
25 Zaprawdę, powiadam wam, zło, 
niesprawiedliwość, brak harmonii są wasze; 
miłość, cierpliwość, spokój ducha pochodzą od 
Boga. 

26 Ilekroć masz miłość, to twórca twojego 
ducha, który inspiruje cię. Ale kiedy 
nienawidzisz, to właśnie ty, to twoja słabość 
cię napędza i rujnuje. Za każdym razem, gdy w 
twoim życiu dzieje się coś złego, możesz być 
pewien, że jest to twoja praca. 
27 Ale potem się zastanawiasz: Dlaczego Bóg 
na to pozwala? Czy on nie cierpi przez nasze 
grzechy? Czy on też nie płacze, gdy widzi nas 
płaczących? Ile kosztowałoby go uratowanie 
nas przed tymi upadkami? 
28 Mówię wam: tak długo, jak nie kochacie, 
Bóg będzie dla was czymś, czego nie możecie 
pojąć, ponieważ wielkoduszność waszego 
Stwórcy jest poza waszym pojmowaniem. 
29 Stań się silny, wielki, mądry, naucz się 
kochać Kiedy będziecie kochać, nie będziecie 
już mieli dziecinnego pragnienia zgłębiania 
Boga, bo wtedy zobaczycie Go i poczujecie, a 
to wam wystarczy. (248, 29 – 32) 
  
Arogancja i pokora  
30 Uczyńcie z pokory jednego z waszych 
najlepszych sojuszników, aby osiągnąć 
duchową wspinaczkę. Bo bramy królestwa 
niebieskiego, które jest królestwem ducha, są 
całkowicie zamknięte dla dumnych. Nigdy 
przez nie nie nie przeszedł, ani nigdy mu się to 
nie uda. Ale kiedy stanie się pokorny, ja 
pierwszy będę go chwalił i to moje 
miłosierdzie otworzy przed nim drzwi do 
wieczności. (89, 45) 
31 Postępuje teraz według innej z moich nauk, 
uczniowie: zaprawdę powiadam wam, kiedy 
czujecie się silni, wielcy lub wyżsi, oddalacie 
się od Mnie, ponieważ wasza arogancja dusi 
uczucie pokory. ale kiedy czujesz się mały, 
kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś jak 
atomy pośród mojego stworzenia, zbliżasz się 
do mnie, ponieważ z powodu swojej pokory 
podziwiasz mnie, kochasz mnie i czujesz mnie 
blisko siebie. Wtedy myślisz o wszystkich 
wielkich i niezbitych rzeczach, które Bóg ma w 
Nim i które chciałbyś poznać i doświadczyć. 
Wydaje ci się, że słyszysz echo boskiego szeptu 
w twoim duchu. (248, 22) 
32 Uczniowie: Jeśli człowiek ma prawdziwą 
wiedzę o uczynkach, które wykonał, nie będzie 
zaślepiony przez próżność. Wie, że gdyby to 
podstawowe uczucie weszło w jego istnienie, 
jego inteligencja byłaby zachmurzona i nie 
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byłby w stanie rozwijać się, zatrzymałby się i 
pogrążył w letargu. 
33 Próżność zrujnowała wielu ludzi, zniszczyła 
wiele dobrze prosperujących ludów i obaliła 
wasze kultury. 
34 Tak długo, jak narody miały jak ideały 
napęd, wydajność i postęp, miały obfitość, 
przepych i dobrobyt. Ale kiedy arogancja 
sprawiła, że poczuli się wyżsi, kiedy ich ideał 
rozwoju ku górze został zastąpiony 
nienasyconą ambicją posiadania wszystkiego 
dla siebie, zaczęli, krok po kroku, nie zdając 
sobie z tego sprawy i nie chcąc tego, niszczyć 
wszystko, co zbudowali, a w końcu rzucili się w 
przepaść. 
35 Historia ludzkości jest pełna takich 
doświadczeń. Dlatego mówię wam, że słuszne 
jest, aby na świecie pojawili się "ludzie" o 
wielkich ideałach, którzy, choć zawsze 
świadomi swoich dobrych uczynków, nie 
wyobrażają sobie niczego z nich. W ten sposób 
jej przebieg nie zostanie zatrzymany, a 
osiągnięty do tej pory splendor zostanie jutro 
przekroczony, a później ponownie zwiększony. 
36 Kiedy mówię do was w ten sposób, staram 
się inspirować was nie tylko materialnymi 
celami Chcę, aby moje słowa były właściwie 
zinterpretowane, abyście wiedzieli, jak je 
stosować zarówno do duchowego, jak i do 
materialnego. 
37 Próżność nie może trapić człowieka tylko w 
jego życiu materialnym, a jako dowód na to, 
co wam mówię, rozważcie upadki i 
niepowodzenia wielkich wyznań, które są 
zgryzione w ich fundamentach przez próżność, 
dumę, ich fałszywy splendor kiedykolwiek 
wierzyli, że są u szczytu swojej potęgi, ktoś 
przyszedł i wytrząsnął ich ze snów, pokazał im 
ich błędy, ich aberracje, ich odchylenia od 
Prawa i od Prawdy 
38 Tylko przez prawdziwe poznanie i 
wypełnienie mojego prawa w obliczu 
sumienia, ludzkość ta będzie w stanie wstąpić 
do wysokiego życia; ponieważ sumienie, które 
jest moim światłem, jest doskonałe, jest jasne, 
jest sprawiedliwe, nigdy nie staje się próżne 
lub idzie krzywe drogi. (295, 18 – 24) 
 
Dobry, człowiek dobrej woli  
39 Poznaj Mnie wszystko, aby nikt mi się nie 
wypierał - poznaj Mnie, aby twoje 
wyobrażenie o Bogu opierało się na prawdzie i 

abyś wiedział, że tam, gdzie ukazują się dobre 
rzeczy, Ja jestem 
40 Dobra miesza się z niczym. Dobrem jest 
prawda, jest miłość, jest miłosierdzie, jest 
zrozumienie. Dobro jest wyraźnie 
rozpoznawalne i niepowtarzalne. Rozpoznaj 
to, żebyś nie popełnił błędów. 
41 Każdy człowiek może iść inną drogą; ale 
kiedy wszyscy się spotkają w punkcie, który 
jest dobry, w końcu poznają i zjednoczą się. 
42 Nie wtedy, gdy uporczywie zwodzą samych 
siebie, nadając pozory zła dobru i maskując zło 
jako dobro, jak to ma miejsce w przypadku 
ówczesnych ludzi. (329, 45 – 47) 
43 Przez prawie 2000 lat powtarzałeś to 
zdanie, które usłyszeli pasterze betlejemscy: 
"Pokój na ziemi ludziom dobrej woli"; ale 
kiedy wcieliłeś dobrą wolę w życie, aby 
uzyskać prawo do pokoju? Naprawdę mówię 
ci, zrobiłeś raczej odwrotnie. 
44 Straciliście prawo do powtórzenia tego 
zdania; dlatego przychodzę dziś z nowymi 
słowami i naukami, aby nie były to zdania i 
zwroty, które odciskają się na waszym umyśle, 
lecz znaczenie mojej nauki, która powinna 
przeniknąć do waszego serca i umysłu. 
45 Jeśli chcesz powtórzyć moje słowa, tak jak 
ja ci je daję, zrób to; ale wiedz, że dopóki ich 
nie poczujesz, nie będą one miały żadnego 
skutku. Wypowiedz je z intymnością i pokorą, 
poczuj jak rezonują w twoim sercu, wtedy 
odpowiem ci w taki sposób, że sprawię, że cała 
twoja istota zadrży. (24, 33 – 34) 
46 Mówię wam ponownie, Pokój ludziom 
dobrej woli, którzy kochają prawdę, bo robią 
coś, aby ustąpić miejsca woli Bożej. A ci, którzy 
oddają się pod moją opiekę, muszą 
nieuchronnie odczuwać moją obecność - 
zarówno w swoim duchu, jak i w swoim 
ludzkim życiu, w swoich zmaganiach, w swoich 
potrzebach, w swoich próbach. 
47 Mężczyźni dobrej woli są dziećmi, które 
przestrzegają prawa swojego ojca. Idą 
właściwą drogą, a kiedy bardzo cierpią, 
podnoszą na duchu w pragnieniu przebaczenia 
i pokoju. 
48 Oni wiedzą, że ból jest często konieczne, a 
zatem ponoszą go z cierpliwością. Tylko 
wtedy, gdy staje się to nie do zniesienia, 
proszą, aby ciężar ich krzyża był dla nich 
rozjaśniony. "Panie" mówią mi: "Wiem, że mój 
duch potrzebuje oczyszczenia, cierpienia, aby 
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rozwijać się w górę. Wiesz lepiej niż ja, co jest 
potrzebne. Nie możesz mi dać niczego, czego 
nie potrzebuję. Twoja wola zostanie wykonana 
na mnie." 
49 Błogosławieni, którzy tak myślą i modlą się, 
albowiem oni szukają przykładu swego 
Mistrza, aby zastosować go do prób swojego 
życia. (258, 52 – 53) 
 
Zło, zły człowiek  
50 W tym czasie wpływ zła jest większy niż 
wpływ dobra. Dlatego władza, która panuje w 
ludzkości, jest siłą zła, z której pochodzą 
samolubstwo, kłamstwa, cudzołóstwo, pycha, 
złośliwość, zniszczenie i wszystkie niskie 
namiętności. To właśnie z tej zaburzonej 
równowagi moralnej wynikają choroby, które 
dręczą człowieka. 
51 Ludzie nie mają broni, by walczyć z tymi 
siłami. Zostali pokonani i wzięci jako 
więźniowie do otchłani życia bez duchowego 
światła, bez zdrowej radości, bez dążenia do 
dobra. 
52 Właśnie teraz, gdy człowiek myśli, że jest 
na szczycie wiedzy, nie wie, że jest w otchłani. 
53 Ja, który znam twój początek i twoją 
przyszłość w wieczności, od najwcześniejszych 
czasów dałem ludziom broń, z którą mogli 
walczyć przeciwko siłom zła. Ale gardzili nimi i 
woleli walkę zła ze złem, w której nikt nie 
wygrywa, bo wszyscy wyjdą pokonani. 
54 Jest napisane, że zło nie utrzyma 
panowania, co oznacza, że pod koniec czasów 
to dobro będzie triumfować. 
55 Gdy mnie pytasz, jaką broń wyposażyłem 
ludzi do walki z siłami lub wpływami zła, 
mówię ci, że była to modlitwa, wytrwałość w 
prawie, wiara w Moje Słowo i miłość do siebie 
nawzajem. (40, 65 - 70) 
56 Zło wzrosło wśród ludzi, mój lud. Dobroć, 
cnota i miłość były słabe przeciwko inwazji zła, 
chorób, plag, epidemii i klęsk żywiołowych. 
Wszystko, co jest nasieniem 
skorumpowanych, zaraziło serce dobrych, 
potknęło się, zdziesiątkowało liczbę wiernych, 
ponieważ zło sprawowało wielką władzę nad 
ludzkością. 
57 Pozwoliłem na to ze względu na przyznaną 
panu wolność woli. Bo za całą tą korupcją, całą 
ciemnością i ślepotą ludzi kryje się boska 
światłość, sumienie, które nie przemija i nigdy 
nie przeminie. Istnieje oryginalna istota, którą 

jest Duch, który zachowuje niepokalanie 
pocałunek, który dał mu Ojciec i który jest 
Boską Pieczęcią, z którą posłałem wszystkie 
moje dzieci na drogę walki. Przez tę cechę 
żadna z tych duchowych istot nie zostanie 
utracona. (345, 11 –12) 
 
Walka pomiędzy dobrem a złem  
58 Wy również byliście zdumieni przemocą, 
którą mężczyźni i kobiety ujawniali w swojej 
niegodziwości przez wszystkie wieki waszego 
ludzkiego istnienia. Książka twojej 
historiografii zebrała ich nazwiska. W księdze 
pamięci o twoim istnieniu, w księdze, w której 
Bóg zapisuje i rejestruje wszystkie twoje czyny, 
wszystkie twoje dzieła, ich imiona, i 
zastanawiałeś się, że jeden duch, jedno ludzkie 
serce, może utrzymać tyle mocy dla zła, tyle 
odwagi, że nie może drżeć z własnych dzieł; że 
może uciszyć głos swego sumienia, że nie 
może usłyszeć odpowiedzialności Boga, której 
domaga się przez nią od wszystkich swoich 
dzieci. I jak często kariera życiowa tych 
duchowych istot na tej planecie jest długa i 
trwała. 
59 Wykorzystałem tych ludzi, którzy z powodu 
wolności woli sprzeciwili się mojej miłości i 
mojej sprawiedliwości, i właśnie 
wykorzystałem ich nieposłuszeństwo, aby 
uczynić ich moimi sługami. Wszystkie ich 
myśli, słowa i czyny były, w przekonaniu o 
wolności działania, narzędziem mojej 
sprawiedliwości, zarówno w stosunku do 
siebie, jak i do innych. 
60 Ale kiedy ta zasada się skończy? - Ojciec ci 
mówi: Panowanie zła nigdy nie zdominowało 
ludzkości, ponieważ nawet w czasach 
największej deprawacji byli wierni ludzie, 
którzy byli posłuszni mojej nauce i apostołom 
mojego prawa. Ale ta walka zawsze istniała od 
samego początku. 
61 Która z tych dwóch sił była do tej pory 
lepsza w walce? To zło! Dlatego właśnie 
musiałem uczynić siebie fizycznie słyszalnym 
wśród was, aby wam pomóc, ożywić waszą 
nadzieję i waszą wiarę we Mnie, ogrzać wasze 
serca i powiedzieć wam: nie jesteście sami na 
tej drodze, nigdy was nie okłamałem, nigdy 
was nie okłamałem. Nigdy nie wolno ci 
zmienić zasad, które w tobie zawarłem. To jest 
droga dobroci i miłości. (345, 48 – 49) 
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62 Zobacz, jak moje światło przebija się przez 
mgły waszego świata. Walczę z ludźmi, ale 
tylko po to, by wykorzenić wszelkie zło, które 
żyje w ich sercach. Włożę światło i moc mojej 
miłości w tych, którzy wiernie idą za Mną, a 
oni wtedy powiedzą: "Szukajmy smoka, który 
nas zasłania - bestii, która czyni nas 
grzesznikami i obraża Pana". Będą go szukać 
na morzach, na pustyni, w górach i w lasach, w 
niewidzialnym, i nie znajdą go, ponieważ żyje 
w sercu człowieka. Tylko to ją spłodziło, a tam 
urosła, dopóki nie zawładnęła ziemią. 
63 Jeśli mrugnięcie mojego miecza świetlnego 
zrani serce każdego człowieka, to przemoc, 
która wychodzi ze zła, będzie coraz słabsza, aż 
do jego odejścia. Wtedy powiesz: "Panie, z 
boską mocą Twego miłosierdzia pokonałem 
smoka, którego uważałem za czającego się z 
niewidzialnego, nie pamiętając, że nosiłem go 
w swoim własnym sercu. 
64 Jeśli raz mądrość świeci we wszystkich 
ludzi, to kto odważy się zmienić dobro w zło? 
Kto wtedy jeszcze zrezygnuje z tego, co 
wieczne dla tego, co przemijające? Zaprawdę, 
powiadam wam: nikt, bo wszyscy będziecie 
silni w Mądrości Bożej! Grzech jest tylko 
wynikiem ignorancji i słabości. (160, 51 – 54) 
 
Pokusy i uwodzenia  
65 Wiele "drzew" jest uprawianych przez 
ludzkość; głód i nędza ludzi sprawia, że szukają 
oni cienia i owoców z nich, oferując im 
zbawienie, sprawiedliwość lub pokój. Te 
drzewa są naukami ludzi, którzy często 
inspirują się nienawiścią, egoizmem, dążeniem 
do władzy i urojeniami wielkości. Ich owocami 
są śmierć, krew, zniszczenie i zbezczeszczenie 
najświętszej rzeczy w życiu człowieka, jaką jest 
wolność wiary, myśli, słowa - jednym słowem: 
rozbój jego wolności ducha. To ciemne siły 
powstają, by walczyć ze światłem. (113, 52 – 
53) 
66 Powiedziałem ci, ukochany Izraelu, że 
nadejdzie czas, kiedy złe usta powstaną, aby 
dać dostęp fałszywemu Jezusowi, a w ich 
materialnym dążeniu będą oszukiwać i mówić, 
że przez nie mówi Mistrz. Fałszywi 
"przywódcy" i fałszywi "prorocy", fałszywi 
"żołnierze" powstaną, aby swoimi słowami i 
dążeniami materialnymi odwrócić was od 
drogi światła i prawdy. (346, 38) 

67 Módlcie się, rozpoznajcie, że teraz jest czas, 
kiedy moja sprawiedliwość i moje światło 
poruszyły wszystkie ciemne siły Jest to trudny i 
niebezpieczny czas, ponieważ nawet istoty 
mieszkające w ciemności będą pozować wśród 
was jako istoty światła, aby was uwieść, aby 
was zmylić. Daję wam moje światło, abyście 
nie zboczyli z drogi, ani nie dali się zwieść tym, 
którzy nadużywają mojego imienia. 
68 Zwodziciele są nie tylko niewidzialnymi 
istotami, znajdujecie ich również wcielonych w 
ludzi, którzy mówią do was o naukach, które 
udają światło, ale które są sprzeczne z moimi 
naukami. Nie będziecie ich słuchać. (132, 7 – 
8) 
69 Moje królestwo jest silne i potężne, a jeśli 
pozwoliłem, aby inna moc wzniosła się przed 
Moją Mocą i Potęgą - Mocą Zła - to jest to, aby 
udowodnić moją; abyście w obliczu podstępu, 
ciemności, mogli doświadczyć i zobaczyć moc 
Mojego Światła i Prawdy. Jest tak, abyście 
mogli rozpoznać, że to królestwo ciemnych 
cieni aberracji i pokus, choć ma wielką moc, 
jest moim narzędziem i w rzeczywistości go 
używam. 
70 Kiedy was sprawdzam, to nie zatrzymuje 
was na waszej drodze rozwoju, ponieważ 
czekam na wasze przybycie do mojego 
królestwa. Ale chcę, abyście przyszli do Mnie 
zwycięsko po bitwach, abyście byli silni po 
bitwie, pełni światła duchowego 
doświadczenia po długiej pielgrzymce, pełni 
duchowych zasług, abyście pokornie podnieśli 
twarz i ujrzeli Ojca w chwili, gdy zbliży się On 
do was, aby dać wam swój Boski pocałunek - 
pocałunek, który zawiera w sobie całe 
szczęście i doskonałość dla waszego ducha. 
(327, 8 - 9) 
 
Przestępstwa moralne  
71 Mężczyzn, mężczyźni, wszyscy, którzy się 
ścierają! Spotkałem cię zaprzeczającego swojej 
niegodziwości i chwalącego się tym, co 
uważasz za wielkość, podczas gdy ty ukrywasz 
swój wstyd. Ale mówię wam, że człowiek, 
który uważa się za godnego pochwały w 
swojej pozornej wielkości, jest człowiekiem 
ubogim duchowo. A tym, którzy z braku cnót 
bluźnierczą za błędy innych i osądzają cudze 
czyny, muszę powiedzieć, że są obłudnikami i 
bardzo dalekimi od sprawiedliwości i prawdy. 
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72 Nie tylko ci, którzy odbierają życie ciału, ale 
także ci, którzy oddają serce przez 
oszczerstwo. Ci, którzy zabijają uczucia serca, 
wiary, ideału są mordercami ducha. I jak wielu 
z nich żyje wolnych, bez więzienia i bez 
łańcuchów. 
73 Nie dziwcie się, że mówię do was w ten 
sposób, ponieważ widzę wśród was zniszczone 
domy, ponieważ, lekceważąc wasze obowiązki, 
podjęliście nowe zobowiązania poza nimi, nie 
troszcząc się o ból i porzucenie waszych 
bliskich. Rozejrzyjcie się wokół siebie, ile 
domów jest zniszczonych, ile kobiet w imadle i 
ile dzieci bez ojca. Jak czułość i miłość może 
istnieć w tych sercach? Czy nie uważa pan, że 
ten, kto zabił szczęście tych ludzi i zniszczył to, 
co było święte, jest przestępcą? 
74 Przyzwyczailiście się tak bardzo do zła, że 
sami nazywacie wielkich ludzi, którzy 
wymyślają tę nową broń śmierci, ponieważ 
mogą oni w jednej chwili zniszczyć miliony 
istnień ludzkich. A ty nawet nazywasz ich 
uczonymi. Gdzie jest twój powód? Można być 
wielkim tylko przez ducha i tylko ten, kto idzie 
drogą prawdy uczy. (235,36 - 39) 
 
impotencja i nietrwałość zła  
75 Wielka, bardzo wielka w waszych oczach 
jest ludzka deprawacja, moc i siła zła, którą 
ludzie sprawują wydaje się wam straszna; a 
jednak mówię wam, że jest ona słaba 
przeciwko mocy mojej sprawiedliwości, 
przeciwko mojej Boskości, która jest Panem 
przeznaczenia, życia, śmierci i wszelkiego 
stworzenia. (54, 70) 
76 Tylko istota, która byłaby wszechmocna jak 
ja, mogłaby ze mną walczyć. Ale czy uważasz, 
że gdyby jakieś bóstwo wyszło ze mnie, to 
byłoby przeciwko mnie? A może wierzysz, że 
to może powstać z niczego? Nic nie może z 
niczego wyjść. 
77 Jestem wszystkim i nigdy się nie urodziłem. 
Ja jestem początkiem i końcem, Alfa i Omega 
wszystkich stworzonych rzeczy. 
78 Czy możecie sobie wyobrazić, że jedna z 
istot stworzonych przeze mnie może powstać 
do Boga? Wszystkie stworzenia mają swoje 
granice, a aby być Bogiem, nie trzeba mieć 
żadnych granic. Ten, kto cenił te marzenia o 
władzy i wielkości, popadł w mrok własnej 
dumy. (73, 34 - 35) 

79 Zaprawdę, powiadam wam, nie ma mocy, 
abyście mogli sprzeciwić się mojej miłości 
Wrogowie okazują się być biedni, siły 
przeciwne są słabe, broń, która próbowała 
walczyć z prawdą i sprawiedliwością, zawsze 
była krucha. 
80 Walka, którą siły zła prowadziły przeciwko 
Bożej sprawiedliwości, ukazała się wam jako 
niekończący się konflikt. A jednak - w obliczu 
wieczności będzie to jak chwila, a przewinienia 
popełnione w czasie niedoskonałości twojego 
ducha będą jak mała plamka, którą twoja 
cnota i moja kochająca sprawiedliwość na 
zawsze zatrze. (179, 12 - 13) 
 
Siła przebaczenia  
81 Wszystkich was, ludzie, proszę was i 
uważajcie tych ludzi tutaj za swoich 
przedstawicieli Kiedy powstaniecie 
wewnętrznie, będziecie się kochać i wybaczać 
sobie nawzajem swoje obelgi? kiedy wreszcie 
nastanie pokój na waszej planecie? 
82 Przebaczenie, które pochodzi z miłości, jest 
nauczane tylko przez moje nauczanie i ma 
potężną moc przekształcania zła w dobro, 
nawracania i przekształcania grzesznika w 
człowieka cnotliwego 
83 Nauczcie się przebaczać, a będziecie mieli 
początek pokoju w waszym świecie Jeśli trzeba 
było wybaczyć tysiąc razy, zrobisz to tysiąc 
razy. Czy nie wiesz, że pojednanie we 
właściwym czasie oszczędza ci picia filiżanki 
cierpienia? (238, 12 -14) 
84 Dopóki jesteście ludźmi, pamiętajcie o 
mnie na tym krzyżu, jak przebaczyłem moim 
katom, błogosławiłem ich i uzdrawiałem, 
abyście przez całe wasze trudne życie 
błogosławili tych, którzy czynili wam zło i 
czynili wszelkie możliwe dobro tym, którzy 
czynili wam zło. Ten, kto postępuje w ten 
sposób, jest moim uczniem i rzeczywiście, 
mówię mu, że jego ból będzie zawsze krótki, 
ponieważ sprawię, że poczuje moją moc w 
chwilach jego próby. (263, 56) 
85 Przebaczajcie sobie nawzajem, a 
znajdziecie ulgę dla siebie i dla tego, który 
zrobił wam krzywdę. Nie noście w swoim 
umyśle ciężaru nienawiści lub urazy; bądźcie 
czystego serca, a odkryjecie tajemnicę pokoju i 
będziecie żyć jako apostołowie mojej prawdy. 
(243,63) 
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Rozdział 41 - Związek pomiędzy tym 
światem a następnym  
 
Inspiracja i wsparcie ze strony świata 
duchowego 
1 Wszyscy poruszacie się po drabinie 
duchowej doskonałości; jedni osiągnęli 
stopień rozwoju, którego jeszcze nie możecie 
pojąć, inni przychodzą po was. 
2 Wielkie istoty duchowe, wielkie przez swoją 
walkę, przez swoją miłość, przez swój wysiłek, 
szukają harmonii ze swoimi małymi braćmi i 
siostrami, z dalekimi, luźnymi; ich zadania są 
szlachetne i wysokie, ich miłość do mojej 
boskości i do was jest również bardzo wielka. 
3 Te istoty duchowe wiedzą, że zostały 
stworzone do działania, do wyższego rozwoju; 
wiedzą, że nie ma bezczynności dla dzieci 
Bożych. W stworzeniu wszystko jest życiem, 
ruchem, równowagą, harmonią; i dlatego te 
niezliczone istoty pracują, starają się i radują w 
swojej walce, wiedząc, że w ten sposób chwalą 
swego Pana i służą postępowi i doskonałości 
swoich bliźnich. 
4 Dzisiaj, zbaczając z drogi, którą wyznacza 
wam moje prawo, nie znacie wpływu, jaki 
wywierają na was was wasi bracia i siostry; ale 
jeśli macie wrażliwość na postrzeganie tych 
promieni, natchnień i przesłań, które wam 
wysyłają, będziecie mieli pojęcie o niezliczonej 
ilości zawodów i szlachetnych dzieł, którym 
poświęcają swoje istnienie. 
5 Musicie wiedzieć, że te istoty duchowe, w 
swojej miłości i szacunku dla praw Stwórcy, 
nigdy nie biorą tego, co nie jest ich prawem, 
ani nie dotykają tego, co jest zakazane, ani nie 
przenikają tam, gdzie wiedzą, że nie wolno im, 
aby nie wprowadzać podstawowych 
elementów stworzenia do dysharmonii. 
6 Jakże inaczej ludzie na ziemi, którzy w swoim 
pragnieniu bycia wielkim i potężnym w 
świecie, bez najmniejszego szacunku dla 
moich nauk, z kluczem nauki, poszukują 
niszczycielskich sił natury, otwierając bramy 
dla nieznanych sił i w ten sposób niszcząc 
harmonię w przyrodzie, która ich otacza! 
7 Kiedy człowiek będzie mógł otworzyć się na 
mądrą radę świata duchowego i w ten sposób 
kierować się jego natchnieniami? 
8 Zaprawdę, powiadam wam, to wystarczy, 
abyście bezpiecznie dotarli na szczyt góry, 
która się ku wam zbliża; tam ujrzycie przed 

sobą prostą i świetlistą drogę, którą pokonali 
duchy, które teraz są tam tylko po to, aby 
czynić wam dobro i pomagać wam w waszej 
pracy, przybliżając was krok po kroku do końca 
drogi, na którą czeka was wszystkich Ojciec 
wasz. 
9 Odkąd mówiłem wam o dobroci i duchowej 
wysokości tych istot, muszę wam powiedzieć, 
że one również, podobnie jak wy, od początku 
miały dar wolności woli, czyli prawdziwej i 
świętej wolności działania, co jest dowodem 
miłości Stwórcy do jego dzieci. (20,28 – 36) 
10 Wy nie idziecie sami, dla mojej zachęty i 
moje światło są z każdym z was. Ale na wszelki 
wypadek, gdyby wam się to niewiele 
wydawało, postawiłem duchową istotę 
świetlną u boku każdej ludzkiej istoty, by 
czuwała nad waszymi krokami, by pozwalała 
wam podejrzewać wszelkie 
niebezpieczeństwa, by służyła wam jako 
towarzyszka w waszej samotności i jako laska 
na życiowej drodze. To są te istoty, które 
nazywasz aniołami stróżami lub opiekunami. 
11 Nigdy nie bądźcie im niewdzięczni i nie 
bądźcie głusi na ich sugestie, bo wasza siła nie 
wystarczy do pokonania wszystkich życiowych 
prób. Potrzebujecie tych, którzy są bardziej 
zaawansowani od was i którzy wiedzą coś z 
waszej przyszłości, ponieważ ja im to 
ujawniłem. 
12 Walka tych istot jest bardzo ciężka, dopóki 
nie osiągniecie uduchowienia, ponieważ wy ze 
swojej strony w bardzo niewielkim stopniu 
przyczyniacie się do tego, by pomóc im w ich 
trudnej misji. 
13 Jeśli wasza duchowość pozwala wam 
odczuć i dostrzec obecność tych waszych braci 
i sióstr, którzy pracują w sposób niewidoczny, 
bez żadnego przejawu, dla waszego dobra i 
postępu, będziecie żałować, że wymusiłaś na 
nich tak wiele trudu i cierpienia za wasze 
grzechy. Ale kiedy to spojrzenie pojawia się w 
tobie, to tylko dlatego, że stało się już ono 
światłem w twoim umyśle. Wtedy obudzi się 
współczucie, wdzięczność i zrozumienie dla 
niego. 
14 Jak wielkie szczęście będzie w waszych 
stróżach, gdy zobaczą, że ich kłopoty są 
wspierane przez was i że ich natchnienie jest 
w harmonii z waszym podniesieniem 
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15 Masz tak wielu braci i sióstr i tak wielu 
przyjaciół w "duchowej dolinie", których nie 
znasz. 
16 Jutro, kiedy wiedza o życiu duchowym 
rozprzestrzeni się na całym świecie, ludzkość 
rozpozna znaczenie tych istot u waszego boku 
i ludzie będą błogosławić moją opatrzność. 
(334, 70 - 76) 
17 Zaprawdę, powiadam wam, gdyby wasza 
wiara była stanowcza, nie mielibyście 
pragnienia odczuwać obecności ducha 
zmysłami ciała, bo wtedy to Duch, ze swoją 
delikatną wrażliwością, dostrzegłby ten świat, 
który ciągle pulsuje wokół was. 
18 Tak, ludzkość, jeśli czujesz się daleko od 
świata duchowego, istoty te nie mogą czuć się 
daleko od ludzi, bo nie ma odległości, nie ma 
ograniczeń, nie ma przeszkód dla nich. Żyją w 
duchu, a zatem nie mogą być daleko od życia 
ludzi, których najwyższym przeznaczeniem jest 
rozwój w górę i doskonałość ducha. (317, 48 - 
49) 
19 Jedyny dystans, który istnieje między tobą 
a Bogiem, lub między tobą a istotą duchową, 
nie jest odległość materialna, ale duchowa, 
spowodowane brakiem przygotowania, 
czystości lub chęci otrzymania inspiracji i 
duchowego wpływu. 
20 Nigdy nie stawiaj tego dystansu pomiędzy 
tobą a twoim panem lub pomiędzy tobą a 
światem duchów, wtedy zawsze będziesz 
cieszyć się korzyściami, które moja miłość 
wylewa na tych, którzy wiedzą, jak ich szukać. 
Zawsze będziesz czuł, że świat duchów jest 
bliski sercom tych, którzy przygotowują się, by 
go poczuć. 
21 Jak wielki jest dystans, jaki ludzkość stawia 
między sobą a życiem duchowym w tym 
czasie! Jest to tak wielkie, że dzisiejsi ludzie 
czują Boga nieskończenie daleko od nich i 
uważają Królestwo Niebieskie za dalekie i 
nieosiągalne. (321, 76 - 78) 
22 Mówię wam, że nie ma takiego ludzkiego 
umysłu, który nie żyłby pod wpływem świata 
duchowego. 
23 Wielu zaprzeczy temu, ale nikt nie będzie w 
stanie udowodnić, że niemożliwe jest, aby 
umysł człowieka otrzymał myśli i wibracje nie 
tylko istot duchowych i jego własnych ludzi, 
ale także moich. 
24 Jest to objawienie dla całej ludzkości - 
objawienie, które, jeśli zostanie 

rozpowszechnione, znajdzie otwarte serca, 
które przyjmą je z wielką radością; podobnie 
spotka upartych przeciwników i bojowników. 
25 Ale co oni będą w stanie zrobić, aby 
utrzymać światło duchowego królestwa od 
świecenia w życiu ludzi? Co oznacza, że 
niewierzący będą mogli użyć do wyłączenia 
tych wibracji? Kim jest ten, kto uważa się za 
spoza uniwersalnego wpływu, jakim jest 
twórcza i ożywcza moc Boga? 
26 Mówię do waszego sumienia, do waszego 
ducha i do waszego rozumu, lecz mówię wam 
ponownie, że otrzymujecie przesłania, idee i 
inspiracje z innych planów istnienia i że tak jak 
nie wiecie, skąd przyszedł wasz duch, aby 
wcielić się w to wasze ciało, tak nie wiecie, kto 
przejawia się w nim niewidzialnie i 
niepostrzeżenie. (282, 33- 37) 
  
Zdezorientowane i złośliwe duchy  
27 Tym razem jest to czas inny niż pierwszy i 
drugi. Dziś żyjesz w chaosie uwolnionych 
elementów, widocznych i niewidocznych. 
Biada temu, kto nie patrzy, bo on zostanie 
pokonany, a ci, którzy są rozbrojeni, muszą 
walczyć! 
28 Tysiące niewidzialnych oczu patrzy na 
ciebie; jedne, aby cię obserwować i sprawić, 
że upadniesz, inne, aby cię chronić. (138, 26 - 
27) 
29 Wielkie legiony zdezorientowanych istot 
duchowych są w stanie wojny z mężczyznami, 
korzystając z ich ignorancji, tępoty i braku 
wglądu duchowego, a ludzie nie wyposażono 
ich broń miłości, aby chronić się przed ich 
atakami, więc pojawiają się jako bezbronne 
istoty w tej walce. 
30 Konieczne było, aby moja duchowa nauka 
przyszła do was, aby nauczyć was, jak 
przygotować się do zwycięstwa w tej walce. 
31 Z tego niewidzialnego świata, który tka i 
żyje w waszym własnym świecie, pochodzą 
wpływy, które trapią ludzi, czy to w ich 
umysłach, w ich uczuciach, czy w ich woli, 
czyniąc ich oddanymi sługami, niewolnikami, 
narzędziami, ofiarami. Duchowe komunikaty 
pojawiają się wszędzie, a ludzie wciąż nie chcą 
dostrzec tego, co ich otacza. 
32 Konieczne jest, aby rozpocząć walkę, aby 
zniszczyć ciemności, tak aby, gdy światło 
przychodzi w ludzi, wszyscy mogą wyjść 
zjednoczeni w prawdziwej społeczności i, 
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poprzez modlitwę, może zatriumfować w 
walce, którą podejmują przeciwko tym 
mocom, które tak długo dominowały nad nimi. 
33 Ludzie i narody poddali się władzy tych 
wpływów, nie zauważając tego. Rzadkie i 
nieznane choroby przez nich wywołane 
zrzuciły ludzi i zdezorientowały naukowców. 
34 Ileż niezgody, i zamieszania, i bólu, ma 
człowiek spadł na siebie. Brak modlitwy, 
moralności i duchowości przyciągnął istoty 
nieczyste i zaniepokojone. Ale czego można 
oczekiwać od tych, którzy odeszli bez światła i 
bez przygotowania? 
35 Są tam ci, których oszukaliście i uciskaliście, 
których niepokoiliście i poniżaliście. Tylko 
zamieszanie i ciemność mogą ci wysłać, mogą 
się tylko zemścić, i tylko ci wyrzuty. (152,22 - 
28) 
36 Legion istoty ciemności, jak grzmoty chmur, 
przychodzą wśród ludzkości, powodując 
wstrząsy, myląc umysł i zaciemniając serca 
mężczyzn. I chociaż ta ludzkość ma broń do 
obrony przed tymi zdradzieckimi atakami, 
niektórzy nie rozumieją, jak ich używać, a inni 
nawet nie podejrzewają, że je posiadają. (240, 
53) 
37 Dzisiejsza ludzkość, tak samo liczna jak w 
waszych oczach, jest bardzo mała w 
porównaniu ze światem istot duchowych, 
które ją otaczają. Z jaką mocą te legiony 
najeżdżają drogi ludzi; ale nie postrzegają, nie 
czują ani nie słyszą świata, który ich otacza. 
(339, 29) 
38 Człowiek, który popadł w grzeszne życie, 
jest w stanie pociągnąć za sobą cały legion 
stworzeń ciemności, które sprawią, że zostawi 
po sobie ślad złych wpływów na swojej 
drodze. (87, 7) 
39 Gdybyście mogli stąd zobaczyć "duchową 
dolinę", gdzie zmaterializowane istoty są w 
domu - te, które nie pracowały na duchowej 
drodze do tego życia - bylibyście zmiażdżeni. 
Ale ani przez chwilę nie powiesz: "Jakże 
straszna jest sprawiedliwość Boża! Nie, 
zamiast tego krzyczałbyś: "Jakże niewdzięczni, 
jakże niesprawiedliwi i okrutni jesteśmy ze 
sobą! Jakże obojętni na naszego ducha i jak 
zimni byliśmy jako uczniowie Jezusa!" 
40 Dlatego Ojciec dozwolił, aby te istoty 
czasami objawiały się w waszym życiu i dawały 
wam bolesną, bojaźliwą wieść o ich ciemnym i 
bezspokojnym życiu. Są oni mieszkańcami 

świata, który nie posiada wspaniałego światła 
duchowych domów, ani piękna ziemi, którą 
wcześniej zamieszkiwali. (213, 52 - 53) 
41 Legiony duchowych istot błądzących bez 
celu po świecie, wbijających się w serca ludzi 
na różne sposoby, są często głosami, które 
chcą wam powiedzieć, abyście się przebudzili, 
otworzyli oczy na rzeczywistość, odpokutowali 
za swoje błędy i odnowili się, abyście później, 
gdy opuścicie swoje ciało na łonie ziemi, nie 
musieli płakać, ponieważ oni czynią waszą 
samotność, waszą ignorancję i wasz 
materializm. Zauważcie w tym, że nawet 
ciemność daje światło, ponieważ żaden liść 
drzewa nie porusza się bez mojej woli; 
podobnie te duchowe przejawy, które z dnia 
na dzień stają się coraz większe, w końcu 
zaleją ludzi do tego stopnia, że ostatecznie 
pokonają sceptycyzm ludzkości. (87, 65) 
42 Módlcie się za tych, którzy rozstają się z 
wami i iść dalej do zaświatów, bo nie wszyscy z 
was są w stanie znaleźć drogę, nie wszyscy z 
was są w stanie wznieść się duchowo, ani nie 
wszyscy z was osiągnąć pokój w krótkim 
czasie. 
43 Niektórzy żyją w duchu pod złudzeniem 
życia materialnego; niektórzy cierpią 
gwałtowne uczucia wyrzutów sumienia; inni są 
nieczuli, pogrzebani pod ziemią ze swoimi 
ciałami, a jeszcze inni nie mogą oddzielić się 
od swoich bliskich, od tych, którzy pozostali na 
świecie, ponieważ lament, egoizm i ludzka 
ignorancja powstrzymuje ich, wiąże ich z 
materią i pozbawia pokoju, światła i postępu. 
44 Pozwólcie tym duchowym istotom, które są 
jeszcze na tym świecie, aby szły dalej, nie 
będąc jeszcze ich; pozwólcie im zrezygnować z 
dóbr, które mieli i kochali w tym życiu, aby 
mogli podnieść swojego ducha do 
nieskończoności, gdzie czeka na nich 
prawdziwe dziedzictwo. (106, 35 - 37) 
45 To będzie bardzo przyjemne dla twojego 
ducha, aby być przyjętym przez nich po 
przybyciu do "Doliny Duchowej" i otrzymać 
znaki wdzięczności za miłosierdzie, które 
okazałeś im. Twoja radość będzie wielka, gdy 
zobaczysz je przepojone światłem. 
46 Ale jakże smutne byłoby spotkać ten legion 
istot zaciemnionych przez zamieszanie, 
wiedząc, że oczekują aktu miłości z twojej 
strony, a ty im go nie dałeś. (287, 58) 
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47 Zaprawdę, mówię ci: Kiedy traktuję was 
mężczyźni z tak wielką miłością i 
miłosierdziem, zwracam się z tą samą 
troskliwą miłością także do tych, którzy 
odpokutowali za swoje przeszłe przewinienia 
w zaświatach. Posyłam moje Światło tym 
istotom, aby uwolniły się od ich rozproszenia, 
które jest jak ciemność, i od ich 
samozadowolenia, które jest "ogniem", aby 
potem posłać je wśród ludzi; aby ci, którzy 
wcześniej zasiali ból w swoich sercach, mogli 
teraz otrzymać światło wiedzy, aby stali się 
dobroczyńcami i obrońcami swoich własnych 
braci i sióstr. (169, 6) 
 
Bitwa duchów o ludzi  
48 Poza waszym ludzkim życiem istnieje świat 
duchów, waszych braci i sióstr, istot 
niewidzialnych dla człowieka, które walczą 
między sobą, aby was pokonać. 
49 Ta walka ma swoją przyczynę w różnicy w 
rozwoju, w którym jedno i drugie są w. 
Podczas gdy Istoty Światła, podtrzymywane 
przez ideał miłości, harmonii, pokoju i 
doskonałości, obsypują ścieżkę ludzkości 
światłem, zawsze inspirując ją dobrem i 
objawiając jej wszystko, co jest dla dobra 
ludzkości, Istoty, które nadal trzymają się 
materializmu ziemi, zasiewają nasiona światła, 
które nie były w stanie uwolnić się od egoizmu 
i miłości do świata, lub którzy w 
nieskończoność żywią się ludzkimi 
uzależnieniami i skłonnościami, ścieżką ludzi z 
zamętem, zaciemniających umysł, 
oślepiających serca, zniewalających wolę, w 
celu użycia ludzi i uczynienia ich narzędziami 
swoich planów, lub użycia ich jak własnych 
ciał. 
50 Podczas gdy duchowy świat światła stara 
się zdobyć ducha ludzi, aby otworzyć zerwanie 
do wieczności, podczas gdy te błogosławione 
zastępy są stale dokuczliwe, rośnie w miłości, 
stając się pielęgniarkami w łóżku bólu, 
doradcy u boku człowieka, który ponosi ciężar 
wielkiej odpowiedzialności; doradcy dla 
młodzieży, opiekunowie dzieci, towarzysze 
tych, którzy zapominają i żyją samotnie, 
legiony istot bez światła duchowej mądrości i 
bez budującego uczucia miłości również 
pracują nieustannie wśród ludzi. Ale ich celem 
nie jest ułatwienie wam drogi do duchowego 
królestwa - nie; zamiar tych istot jest zupełnie 

odwrotny, ich celem jest rządzić światem, 
nadal być jego panami, wiecznie się na ziemi, 
dominować nad ludźmi i uczynić ich 
niewolnikami i narzędziami ich woli - jednym 
słowem: nie pozwolić, aby to, co zawsze 
uważali za swoje: świat. 
51 Teraz, uczniowie, pomiędzy jedną a drugą 
istotą toczy się zacięta walka - walka, której 
wasze fizyczne oczy nie widzą, ale której 
odbicia są odczuwalne z dnia na dzień w 
waszym świecie. 
52 Aby ta ludzkość mogła się bronić i uwolnić 
od złych wpływów, potrzebuje znajomości 
prawdy, która ją otacza, musi nauczyć się 
modlić z Duchem, a także musi wiedzieć, 
jakimi zdolnościami obdarzona jest jej istota, 
aby móc użyć ich jako broni w tej wielkiej 
walce dobra ze złem, światła z ciemnością, 
duchowości z materializmem. 
53 Tylko duchowy świat światła działa i zmaga 
się i przygotowuje wszystko, aby świat 
pewnego dnia wyruszył na drogę 
uduchowienia. 
54 Pomyśl o tym wszystkim, a będziesz w 
stanie wyobrazić sobie intensywność tej walki 
swoich duchowych braci i sióstr, którzy starają 
się o zbawienie ludzi - walka, która jest dla 
nich kielich, z którym nieustannie daje im 
galaretkę niewdzięczności, ponieważ są 
ograniczone do otrzymania od nich wszystkich 
dóbr, które dają ci, ale nigdy nie stojąc u ich 
boku, aby pomóc im w ich walce. 
55 Niewielu jest tych, którzy wiedzą, jak do 
nich dołączyć, niewielu jest tych, którzy są 
otwarci na swoje inspiracje i postępować 
zgodnie z ich instrukcjami. Ale jak mocno 
przechodzą oni przez życie, jak bardzo czują 
się chronieni, jakie rozkosze i inspiracje 
inspirują ich ducha! 
56 Większość ludzi jest rozdarta między tymi 
dwoma wpływami, nie wybierając jednego, 
nie zobowiązując się całkowicie do 
materializmu, ale także nie starając się 
uwolnić od niego i uduchowić swoje życie, to 
znaczy zwiększyć je przez dobroć, przez 
wiedzę i moc duchową. Są one nadal 
całkowicie w zmaganiach ze sobą. 
57 Ci, którzy całkowicie oddali się 
materializmowi, bez troski o głos sumienia, i 
którzy lekceważą wszystko, co dotyczy ich 
ducha, już nie walczą; zostali pokonani w 
walce. Wierzą, że wygrali, wierzą, że są wolni i 
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nie zdają sobie sprawy, że są więźniami, i że 
konieczne będzie, aby legiony światła zeszły 
do ciemności, aby je uwolnić. 
58 Przesyłam to Poselstwo Światła wszystkim 
narodom ziemi, aby ludzie się przebudzili, aby 
uświadomili sobie, kto jest wrogiem, z którym 
muszą walczyć, aż go pokonają i jaką broń 
noszą, nie wiedząc o tym. (321, 53 - 63) 
 
Połączenie ze światem duchowym Boga  
59 Uczniowie, obudźcie się i zobaczcie czas, w 
którym żyjecie. Mówię wam, tak jak nikt nie 
może zatrzymać mojej sprawiedliwości, tak 
nikt nie może zamknąć bram do zaświatów, 
które otworzyło przed wami moje 
miłosierdzie. Nikt nie będzie w stanie zapobiec 
temu, by z tych światów dotarły do ludzi 
przesłania światła, nadziei i mądrości. (60, 82) 
60 Pozwoliłem wam skontaktować się z 
istotami z zaświatów na krótki czas, czego nie 
zatwierdziłem w "Drugim czasie", ponieważ 
nie byliście na to wtedy przygotowani - ani 
oni, ani wy. Te drzwi zostały przeze mnie 
otwarte w tym czasie i wraz z nimi 
urzeczywistniam zapowiedzi moich proroków i 
niektóre z moich obietnic. 
61 W 1866 roku otworzyły się dla was te 
niewidzialne drzwi, a także organ nadawczy 
tych, którzy zostali wybrani, aby głosić to 
przesłanie, które duchy światła przyniosą 
ludziom. 
62 Przed tym rokiem, w narodach i ludach 
ziemi, istoty duchowe ujawniły się, które były 
przedsmakiem mojego przyjścia. (146, 15) 
63 Gdyby dzisiejsi ludzie nie byli tacy twardzi i 
nieczuli, bez wątpienia stale otrzymywaliby 
przesłania ze świata duchowego, a czasami 
znaleźliby się w otoczeniu tłumów istot, które 
nieustannie pracują na rzecz przebudzenia 
ludzi, i odkryliby, że nigdy nie są sami. 
64 Niektórzy nazywają ten świat 
"niewidzialnym", inni "pozaziemskim". Ale 
dlaczego? Po prostu dlatego, że brakuje im 
wiary, by "widzieć" to, co duchowe, i dlatego, 
że ich ludzka nędza sprawia, że czują się 
oddaleni i obcy światu, który powinni czuć w 
swoim sercu. (294, 32 - 33) 
65 Jesteście zdumieni, że jakaś istota duchowa 
ujawnia się lub komunikuje z wami, nie 
myśląc, że wy również wyrażacie siebie, a 
nawet manifestujecie się w innych światach, w 
innych sferach. 

66 Twoje "ciało" [dusza] nie jest świadome, że 
twój duch jednoczy się ze Mną w chwilach 
modlitwy, nie może dostrzec podejścia do 
twojego Pana za pomocą tego daru - nie tylko 
do mojego ducha, ale także do duchowych 
braci i sióstr, których pamiętasz w chwilach 
modlitwy 
67 Ty też nie jesteś świadomy, że w twoich 
godzinach odpoczynku, kiedy ciało śpi, duch, 
w zależności od stopnia jego rozwoju i 
uduchowienia, odłącza się od ciała i pojawia 
się w odległych miejscach, nawet w 
duchowych światach, których twój umysł nie 
może sobie nawet wyobrazić. 
68 Nikt nie jest zaskoczony tymi objawieniami. 
Zrozum, że obecnie zbliżasz się do końca 
czasów. (148, 75 - 78) 
69 Chcę, aby czyste myśli były językiem, w 
którym komunikujecie się z waszymi braćmi i 
siostrami, którzy mieszkają w duchu, abyście 
się w ten sposób wzajemnie rozumieli i aby 
wasze zasługi i wasze dobre uczynki były dla 
nich użyteczne; tak jak wpływ tych moich 
dzieci, ich natchnienia i ich ochrona będą dla 
was potężną pomocą na waszej drodze życia, 
abyście mogli przyjść do Mnie razem. 
70 Uduchowicie się, a przeżyjecie w swoim 
życiu dobroczynną obecność tych istot: 
pieszczotę matki, która zostawiła swoje 
dziecko na ziemi, ciepło i radę ojca, który 
również musiał odejść (245, 7 - 8) 
71 Praca ta będzie krytykowana i odrzucana 
przez wielu, gdy dowiedzą się, że objawiły się 
w niej duchowe jednostki. Ale nie martw się, 
bo tylko ignoranci będą walczyć z tą częścią 
moich nauk. 
72 Ileż to razy apostołowie, prorocy i 
posłannicy Pana przemawiali do świata pod 
wpływem duchowych istot światła, bez 
uświadomienia sobie tego przez ludzkość, i ileż 
to razy każdy z was działał i przemawiał pod 
wolą jednostek duchowych, nie dostrzegając 
tego! I dokładnie to, co zawsze się działo, teraz 
wam potwierdzam. (163, 24 - 25) 
73 Jeśli tylko ciekawość powinna 
spowodować, że będziesz szukał połączenia z 
zaświatami, nie znajdziesz prawdy; jeśli 
pragnienie wielkości lub próżności powinno 
spowodować, że będziesz to robić, nie 
otrzymasz prawdziwego ogłoszenia Jeśli 
pokusa, aby uwieść swoje serce z fałszywymi 
celami lub egoistycznych interesów, nie 
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otrzymasz komunii ze światłem mojego Ducha 
Świętego. Tylko twoja cześć, twoja czysta 
modlitwa, twoja miłość, twoje miłosierdzie, 
twoje duchowe podniecenie spowoduje cud, 
że twój duch rozpościera skrzydła, krzyżuje 
pokoje i dociera do duchowych domów, o ile 
jest to moją wolą. 
74 Jest to łaska i pocieszenie, które dał wam 
Duch Święty, abyście patrzyli na jeden i ten 
sam dom i byli przekonani, że nie ma śmierci 
ani alienacji, że żadne z moich stworzeń nie 
umiera w odniesieniu do życia wiecznego. Bo 
po raz trzeci będziecie mogli objąć w 
duchowym objęciu również te istoty, które 
odeszły od tego ziemskiego życia i które 
znacie, które kochaliście i które straciliście na 
tym świecie, ale nie w wieczności. 
75 Wielu z was nawiązało kontakt z tymi 
istotami poprzez moich "robotników". 
Zaprawdę jednak, powiadam wam, nie jest to 
doskonały sposób kontaktu i zbliża się czas, w 
którym wcielone i bezcielesne istoty duchowe 
mogą komunikować się ze sobą od ducha do 
ducha bez użycia jakichkolwiek środków 
materialnych czy ludzkich, mianowicie poprzez 
natchnienie, poprzez dar duchowej 
wrażliwości, objawienie czy kaznodzieję. Oczy 
twojego ducha będą w stanie dostrzec 
obecność zaświatów, wtedy twoje serce 
będzie w stanie odczuć przejawy życia istot, 
które zamieszkują "dolinę ducha", a wtedy 
będzie wielka radość twojego ducha oraz 
wielka wiedza i miłość Ojca. 
76 Wtedy będziecie wiedzieć, jakie jest życie 
waszego ducha, kim on jest i kim był, znając 
samych siebie, nie widząc siebie w tak wąskich 
granicach, jak te, które odpowiadają waszym 
ciałom. Ojciec bowiem mówi wam: nawet jeśli 
materia waszego ciała jest rzeczywiście 
niewielka - jakżeby mój Duch Boży był waszym 
duchem! (244,21-24) 
 

Rozdział 42 - Przestępstwa i pokuta, 
próby i utrapienia  
 
Potrzeba skruchy i pokuty 
1 Jeśli często pozwolę wam pić ten sam kielich, 
który daliście swoim braciom, to dlatego, że 
tylko w ten sposób niektórzy zrozumieją zło, 
które wyrządzili; a przechodząc przez tę samą 
próbę, przez którą przeszli inni, poznają ból, 

który wyrządzili im. To oświeci ich umysły i 
zaowocuje zrozumieniem, pokutą, a w 
konsekwencji wypełnieniem mojego prawa. 
2 Ale jeśli chcesz uniknąć cierpienia lub picia 
filiżanki goryczy, możesz to zrobić poprzez 
naprawienie swojej winy przez pokutę, przez 
dobre uczynki, przez wszystko, co twoje 
sumienie każe ci zrobić. W ten sposób 
uregulujesz dług miłości, oddasz honor, życie 
lub pokój, zdrowie, radość lub chleb, który 
miałeś kiedyś okradziony od swoich bliźnich. 
3 Zobaczcie, jak rzeczywistość mojej 
sprawiedliwości różni się od idei, którą 
mieliście o waszym Ojcu! 
4 Nie zapominajcie: jeśli powiedziałem wam, 
że nikt z was nie zginie, to z pewnością 
powiedziałem wam również, że każdy dług 
musi zostać spłacony, a każde wykroczenie 
musi zostać anulowane z księgi życia to do 
ciebie należy wybór drogi, by przyjść do mnie 
Nadal masz wolność woli. 
5 Jeśli dajesz pierwszeństwo prawu przed 
restytucją starych czasów, jak ludzie z 
dumnych narodów nadal robią, zobacz wyniki 
tego. 
6 Jeśli chcecie, aby łokieć, na którym 
mierzyliście bliźnich waszych, mierzył również 
was, nie musicie nawet czekać, aż wasze 
wejście do drugiego życia otrzyma moją 
sprawiedliwość; bo tutaj (na ziemi), gdy 
najmniej się tego spodziewacie, znajdziecie się 
w tej samej krytycznej sytuacji, do której 
doprowadziliście bliźnich waszych. 
7 Ale jeśli chcecie, by pomogło wam wyższe 
prawo - nie tylko po to, by uwolnić się od bólu, 
którego najbardziej się boicie, ale także po to, 
by dać wam szlachetne myśli i dobre uczucia, 
módlcie się, wzywajcie Mnie, a potem idźcie 
swoją drogą walki, by stawać się coraz 
lepszymi, by być silni w próbach - jednym 
słowem: spłacić z miłością dług, który macie 
wobec Ojca waszego i waszego bliźniego. (16, 
53 - 59) 
8 Często ktoś pyta mnie: "Mistrzu, jeśli 
przebaczasz nasze przewinienia, dlaczego 
pozwalasz nam odpokutować za nie z bólem? 
Wtedy ci powiem: Wybaczam wam, ale trzeba 
naprawić te wykroczenia, abyście mogli 
przywrócić czystość waszemu umysłowi. (64, 
14) 
9 Mówiłem wam, że nawet ostatnia plama 
zostanie wytarta z serca człowieka, ale mówię 
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wam również, że każdy musi zmyć swoje 
własne plamy wstydu. pamiętaj, że 
powiedziałem ci: "z kubitem, którym mierzysz, 
będziesz mierzony" i "co siejesz, musisz żąć". 
(150,47) 
10 Y darów materialnych, które ludzie mi 
ofiarowują, przyjmuję dobrą intencję tylko 
wtedy, gdy jest ona dobra w prawdzie; bo nie 
zawsze dar wyraża hojną i szlachetną intencję 
jak często ludzie składają mi swoją ofiarę, aby 
ukryć swoje złe uczynki lub zażądać czegoś 
ode mnie w zamian. Dlatego mówię wam, że 
pokoju ducha nie można kupić, że wasze 
ciemne plamy nie są zmyte przez bogactwo 
materialne, nawet jeśli moglibyście 
zaoferować mi największy skarb. 
11 Pokuta, smutek za to, że zostałem urażony, 
odnowienie, upomnienie, zadośćuczynienie za 
popełnione wykroczenia, wszystko to z 
pokorą, której was nauczyłem - tak, wtedy 
ludzie składają mi prawdziwe ofiary z serca, 
umysłu i myśli, które są nieskończenie bardziej 
miłe dla Ojca waszego niż kadzidło, kwiaty i 
świece (36, 27 - 28) 
  
Ustawa o pokutowaniu  
12 Mieliście jedną okazję za drugą i w tym 
widzicie moją nieskończoną miłość do was, bo 
ja dałem wam dary i dałem waszej istocie 
możliwość naprawienia, oczyszczenia i 
udoskonalenia waszego ducha, zamiast karać 
was lub potępiać was na zawsze, jak 
myśleliście. 
13 Kto, znając te nauki i wierząc, że są one 
prawdziwe, ośmieliłby się odwrócić od swego 
zadania na ziemi, wiedząc, że czyniąc to, czyni 
jeszcze surowsze zadośćuczynienie dla swego 
ducha? 
14 Chociaż prawdą jest, że moja 
sprawiedliwość daje wam nowe możliwości 
usuwania plam i naprawiania waszych wad, 
prawdą jest również to, że z każdą nadarzającą 
się okazją wzrasta liczba prób, a próby i 
cierpienia za każdym razem stają się bardziej 
intensywne, tak samo jak popełnione wady 
stają się bardziej poważne. 
15 Twoim obowiązkiem - nie należy mówić o 
karze - będzie przywrócenie, odnowienie, 
naprawienie i spłacenie do ostatniego długu. 
nikt - ani wasz Ojciec Niebieski, ani wasi bracia 
i siostry na ziemi, ani w "Dolinie Duchowej" - 
nie zrobi tego, co tylko wy sami macie do 

zrobienia, chociaż mówię wam, że zawsze 
będę podążał za waszym wezwaniem. Gdy 
uwierzycie, że jesteście samotni i opuszczeni, 
odczujecie moją obecność, a świat duchowy 
zawsze będzie was wspierał ciężarem waszego 
krzyża. (289, 45 -47) 
16 Tylko moja miłość i moja sprawiedliwość 
może dziś chronić tych, którzy głodują i pragną 
jej. Tylko ja mogę otrzymać w mojej 
doskonałej sprawiedliwości tego, kto odbiera 
sobie życie. 
17 Gdyby ci wiedzieli, że porzucenie ducha jest 
straszniejsze niż samotność na tym świecie, 
cierpliwie i odważnie znosiliby do ostatniego 
dnia swojego ziemskiego istnienia. (165, 73 - 
74) 
18 Nie niszczę żadnego z moich dzieci, bez 
względu na to, jak bardzo mnie skrzywdziły; 
zatrzymuję je i daję im możliwość naprawienia 
ich krzywd i powrotu do drogi, którą opuściły. 
ale mimo, że im wybaczyłem, są oni 
konfrontowani z owocami swoich dzieł i to oni 
ich osądzają i wskazują im właściwą drogę. 
(96, 55) 
 
Przyczyna prób i cierpienia  
19 Poznajcie siebie. Przyjrzałem się istnieniu 
ludzi wszystkich czasów i wiem, co było 
przyczyną całego ich bólu i nieszczęścia. 
20 Od najwcześniejszych czasów widziałem 
ludzi odbierających sobie życie z zazdrości, z 
materializmu, z głodu władzy; zawsze 
zaniedbywali swojego ducha, wierząc, że są 
tylko materią, a kiedy nadeszła godzina 
opuszczenia ludzkiej formy na ziemi, pozostało 
tylko to, co stworzyli w swoim życiu 
materialnym, nie czerpiąc przy tym szczęścia 
dla ducha; nie szukali go, nie myśleli o nim, nie 
dbali o cnoty ducha ani o wiedzę. Byli 
zadowoleni z tego, że żyli bez szukania drogi, 
która prowadziłaby ich do Boga. (11, 42 - 43) 
21 Dziś, pomimo postępu waszej cywilizacji, 
oddaliliście się coraz bardziej od natury 
materialnej, a także od natury duchowej, od 
czystej, od tej, która jest od Boga. Dlatego z 
każdym etapem waszego życia popadacie w 
coraz większą słabość, w coraz większe 
cierpienie, pomimo waszego pragnienia by 
stać się silniejszym i szczęśliwszym z każdym 
dniem spędzonym na ziemi. Ale teraz zrobisz 
krok naprzód w wypełnianiu mojego prawa, o 
mieszkańcach ziemi! (16, 35) 
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22 Próby, które napotykacie w swoim życiu, 
nie są przypadkowe; wysłałem je do was, 
abyście zasłużyli na nie. żaden liść drzewa nie 
rusza się bez mojej woli, a ja jestem w wielkich 
i małych dziełach stworzenia 
23 Czuwajcie i módlcie się, abyście wiedzieli, 
jaki jest owoc, który będziecie zbierać z każdej 
próby, aby wasze pokutowanie zostało 
skrócone. Podejmij swój krzyż z miłością, a ja 
sprawię, że z cierpliwością poniesiesz pokutę. 
(25, 6) 
24 Jeśli ludzie, pośród śmiechu, rozkoszy i 
próżności, zapomnieli o mnie, a nawet 
zaprzeczają Mnie, dlaczego rozpaczają i drżą, 
gdy żną żniwo łez, które dręczy ich ducha i ich 
ciało? potem bluźnierczą, mówiąc, że nie ma 
Boga. 
25 Człowiek jest wystarczająco odważny, aby 
zgrzeszyć, zdeterminowany, aby zejść z drogi 
mojego prawa, ale zapewniam cię, że jest 
niezwykle tchórzliwy, jeśli chodzi o odkupienie 
i spłacenie swoich długów A jednak umacniam 
was w waszym tchórzostwie, chronię was w 
waszych słabościach, wyrwę was z letargu, 
osuszę wasze łzy i dam wam nowe możliwości 
odzyskania utraconego światła i odnalezienia 
zapomnianej drogi mojego Prawa. 
26 Przychodzę, aby przynieść wam chleb i 
wino życia, zarówno dla ducha, jak i dla ciała, 
jak za drugim razem, abyście żyli w harmonii 
ze wszystkim, co zostało stworzone przez Ojca 
waszego. 
27 Na moich drogach cnoty kwitną, ale w 
twoich są ciernie i otchłanie i gorzkość. 
28 Każdy, 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 
zbłądzili ze drogi światła i pokoju, będą musieli 
ponieść konsekwencje swojej winy, gdy 
powrócą do Niego. 
29 Dlaczego wypiłeś kielich cierpienia? 
dlaczego zapomniałeś o Pańskim przykazaniu, 
jak również o misji, którą ci powierzyłem? 
ponieważ zastąpiłeś moje prawo swoim i tutaj 
masz wyniki swojej daremnej mądrości: gorzki 
smutek, wojna, fanatyzm, rozczarowania i 
kłamstwa, które duszą cię i napełniają 
rozpaczą. A najbardziej bolesne dla człowieka 
zmaterializowanego, dla tego, który wszystko 
podporządkowuje swoim wyliczeniom i 
prawom materialnym tego świata, jest to, że 
po tym życiu nadal będzie dźwigał ciężar 

swoich aberracji i skłonności. Wtedy cierpienie 
waszego ducha będzie bardzo wielkie. 
30 Zdejmij tutaj swoje brzemię grzechu, 
wypełnić moje prawo, i przyjść wkrótce. prosić 
o przebaczenie od wszystkich tych, których 
skrzywdziłeś, a resztę zostawić mnie, bo twój 
czas na miłość będzie krótki, jeśli naprawdę się 
na to zdecydujesz. (17, 37 - 43) 
31 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy niosą 
ukryty smutek w swoim sercu potajemnie 
nosisz w sobie ból, który zadała ci zdrada, a 
twoja gorycz jest bardzo wielka, ponieważ to 
bardzo ukochana istota głęboko cię zraniła. 
32 Zróbcie w sobie ciszę, aby modlitwa dała 
wam światło i abyście wiedzieli, czy w każdej 
chwili nie byliście powodem, dla którego 
zostaliście zdradzeni. Wtedy modlitwa 
wzmocni cię w myśli, że musisz przebaczyć 
tym, którzy cię zdradzają w twojej miłości, 
twojej wierze, zaufaniu. 
33 Zaprawdę, powiadam wam, w chwili, gdy 
przebaczycie temu, który was obraził, 
poczujecie w pełni mój pokój, bo w tej chwili 
wasz duch zjednoczy się z moim i ja 
rozpostarzę mój płaszcz, aby wam przebaczyć i 
ogarnąć was oboje Moją Miłością. (312, 49 - 
51) 
34 W prawdzie Mistrz mówi do was, 
przygotowałem dla każdego ducha królestwo 
pokoju i doskonałości. ale to królestwo, które 
przygotowałem, jest przeciwne innemu 
królestwu: światu. Podczas gdy moje 
królestwo jest zdobyte przez pokorę, miłość i 
cnotę, to jednak zdobycie drugiego królestwa 
wymaga arogancji, ambicji, pychy, chciwości, 
egoizmu i niegodziwości. 
35 Przez cały czas świat opierał się mojemu 
królestwu; przez cały czas ci, którzy podążają 
za mną, byli uciskani na swoich drogach i 
kuszeni, czy to przez widzialne wpływy, czy 
przez niewidzialne siły. 
36 To nie jest jedyny czas, że chodzisz na 
ciernie, aby dotrzeć do mnie, to nie pierwszy 
raz, że twój duch, w dążeniu do osiągnięcia 
mojej obecności, potyka się Przez cały czas 
walczyłeś w samym sercu swojej istoty. 
37 Natchnienie mojego Ducha oświeca waszą 
wewnętrzną istotę i rozpaliło walkę z 
ciemnymi siłami, z fałszywymi światłami, z 
fałszywymi cnotami, z materią, ze wszystkimi 
zbędnymi rzeczami, z całą fałszywą chwałą 
tego świata. (327, 3) 
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38 Błogosławię ból, który znosiliście ze 
względu na mnie, ponieważ wszystko, co 
wycierpicie ze względu na mnie, uczyni was 
godnymi na wieki. (338,61) 
 
Wiara, poddanie się i pokora w próbach  
39 Życie ludzkie jest dla ducha tyglem, w 
którym jest oczyszczone, i kowadłem, na 
którym jest wykuwane. Istotne jest, aby 
człowiek miał ideał w swoim duchu, wiarę w 
swojego Stwórcę i miłość do swojego 
przeznaczenia, aby nieść swój krzyż z 
cierpliwością na szczyt swojej Kalwarii. 
40 Bez wiary w życie wieczne człowiek popada 
w rozpacz we wszystkich trudnych próbach, 
bez wysokich ideałów pogrąża się w 
materializmie, a bez siły, by znieść 
rozczarowanie, ginie w chandrach lub wadach. 
(99, 38 – 39) 
41 Mówię wam, że powinniście kochać swój 
krzyż, bo jeśli się przeciwko niemu buntujecie, 
a macie go nosić na ramionach, ból w waszych 
sercach rozerwie głęboką ranę. Naprawdę 
kocham mój krzyż, o ludzie, ale czy wiesz, jak 
ja nazywam swój krzyż? Mój krzyż składa się z 
ciebie, o ludziach, których tak bardzo kocham. 
(144, 20) 
42 Wiara, oddanie i pokora wobec tego, co 
zostało postanowione przeze mnie, skróci 
drogę próby, ponieważ wtedy nie pójdziecie 
drogą cierpienia więcej niż raz. Ale gdy w 
trakcie prób pojawią się bunt, niezadowolenie, 
a nawet bluźnierstwa, wizytacja będzie trwała 
dłużej, ponieważ wtedy będziecie musieli iść w 
tę stronę na nowo, aż do momentu, gdy lekcja 
zostanie wyciągnięta. (139, 49) 
43 Mówię wam, że próby, które człowiek 
stworzył dla siebie w tym czasie, są bardzo 
trudne, ponieważ są one konieczne dla jego 
zbawienia. 
44 Boska sprawiedliwość będzie dokonywana 
na ukochanym każdego człowieka, aby żądać 
sprawozdania z pracy każdego ludzkiego 
stworzenia. 
45 Jak ważne jest to, że człowiek powinien 
mieć wiedzę o tym, co oznacza duchowe 
zadośćuczynienie, tak, że wiedząc, że Duch ma 
przeszłość, którą sam Bóg zna, może on 
przyjąć swój kielich cierpienia z miłością, 
cierpliwością, szacunkiem, a nawet radością, 
wiedząc, że z nim zmyje przeszłe i obecne 

plamy, spłaci długi, i zasłużyć na zasługi przed 
prawem. 
46 Nie będzie żadnego duchowego 
podniecenia w bólu, dopóki nie będzie się 
cierpieć z miłością, z szacunkiem dla mojej 
sprawiedliwości i oddaniem temu, co każdy 
zrobił dla siebie. Ale tylko to wywyższenie 
pośród prób będzie w stanie dać ludziom 
wiedzę o tym, co jest prawem duchowego 
zadośćuczynienia. (352,36 - 37, 42 - 43) 
 
Znaczenie cierpienia i bólu 
47 Jeśli przypiszecie próby życia do przypadku, 
to z trudem będziecie mogli być silni. Jeśli 
jednak macie pojęcie, czym jest 
zadośćuczynienie, jaka jest sprawiedliwość i 
zadośćuczynienie, znajdziecie wywyższenie i 
poddacie się w wierze, aby zwyciężyć w 
próbach. 
48 Jest moją wolą, aby testować waszego 
ducha na różne sposoby, ponieważ ja go 
kształtuję, kształtuję i doskonalę. Używam do 
tego wszystkich rzeczy i wszystkich ludzi; jako 
narzędzi używam zarówno sprawiedliwego, jak 
i złego człowieka. Raz korzystam ze światła, 
innym razem robię z ciemności mojego sługę. 
Dlatego mówię wam: gdy znajdziecie się w 
krytycznej sytuacji, pomyślcie o mnie, o 
waszym Mistrzu, który wyjaśni wam z całą 
miłością powód tej próby. 
49 Są kubki, które wszyscy muszą pić, niektóre 
prędzej, a niektóre później, tak aby wszyscy 
mogli nauczyć się mnie zrozumieć i kochać 
mnie. nędza, choroba, oszczerstwo, hańba to 
bardzo gorzkie kielichy, które nie docierają 
tylko do ust grzesznika Pamiętaj, że za tamtym 
"Drugim razem" najbardziej sprawiedliwi 
opróżnili najbardziej gorzką filiżankę, jaką 
możesz sobie wyobrazić. Posłuszeństwo, 
pokora i miłość, z jaką pijany jest kielich 
cierpienia, sprawią, że krzyż stanie się lżejszy i 
szybciej przejdzie próbę. (54, 4 - 6) 
50 Wszystko, co was otacza, ma na celu 
uczynienie was czystymi, ale nie wszyscy z was 
wzięli to w ten sposób. Nie pozwól, aby ból, 
który pijesz ze swojego kubka cierpienia, był 
jałowy. Z bólu można czerpać światło, którym 
jest mądrość, delikatność, siła i wrażliwość. 
(81,59) 
51 Wiedzcie, uczniowie, że ból usuwa złe 
owoce z waszego serca, daje wam 
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doświadczenie i sprawia, że wasze błędy są 
poprawiane. 
52 W ten sposób Ojciec wasz testuje was, tak, 
że może to być jasne w waszych umysłach. 
Jeśli jednak nie rozumiecie i nie cierpicie 
bezowocnie, ponieważ nie odkrywacie 
znaczenia moich mądrych lekcji, to wasz ból 
jest bezcelowy i nie oceniacie lekcji. (258,57 - 
58) 
53 Ludzie dzwonią: Jeśli istnieje Bóg 
miłosierdzia i miłości - dlaczego dobrzy muszą 
cierpieć przez zło, sprawiedliwi przez 
grzeszników? 
54 Zaprawdę powiadam wam, dzieci moje, 
żaden człowiek nie przychodzi na ten świat 
tylko dla własnego zbawienia Nie jest 
pojedynczą jednostką, ale częścią całości. 
55 Czy zdrowy i doskonały organ w ludzkim 
ciele nie cierpi, gdy inne organy są chore? 
56 Jest to materialne porównanie, dzięki 
któremu można zrozumieć związek, jaki 
istnieje między każdą osobą a innymi. Dobrzy 
muszą cierpieć pod złymi, ale dobrzy nie są 
całkowicie niewinni, jeśli nie pracują dla 
duchowego postępu swoich braci i sióstr. Ale 
jako jednostka, każdy ma swoją własną 
odpowiedzialność, a ponieważ jest częścią 
mojego ducha i podobny do Niego, ma wolę i 
inteligencję, aby przyczynić się do postępu 
wszystkich. (358, 18 - 19) 
57 Prawidłowo interpretuj moją naukę; nie 
myśl, że mój duch cieszy się, gdy widzi twoje 
cierpienia na ziemi, albo że chcę cię pozbawić 
wszystkiego, co jest dla ciebie przyjemne, by 
mnie w tym zachwycić Przychodzę, aby 
spowodować, abyście uznali i przestrzegali 
moich praw, ponieważ są one godne waszego 
szacunku i przestrzegania, i ponieważ ich 
przestrzeganie przyniesie wam wieczną 
błogość i wieczny pokój. (25, 80) 
58 Muszę wam powiedzieć, że dopóki żyjecie 
na ziemi, musicie dołożyć wszelkich starań, 
aby wasze istnienie na niej było jak najbardziej 
przyjemne. Nie trzeba płakać, cierpieć i 
"krwawić" nieustannie, aby zasłużyć na pokój 
w zaświatach. 
59 Gdybyście mogli przekształcić tę ziemię z 
doliny łez w świat szczęścia, w którym 
będziecie się wzajemnie kochać, w którym 
będziecie starali się czynić dobro i żyć zgodnie 
z moim prawem - zaprawdę, powiadam wam, 
życie to byłoby jeszcze bardziej zasłużone i 

lepsze w moich oczach niż istnienie pełne 
cierpień, nieszczęść i łez, niezależnie od tego, 
jak wiele będziecie musieli je znosić. (219,15 - 
16) 
60 Cieszcie się, że żaden ból nie jest wieczny; 
wasze cierpienia są doczesne i wkrótce 
przeminą. 
61 Czas zadośćuczynienia i oczyszczenia jest 
ulotny dla tego, który kontempluje próby z 
duchowością; ale dla tego, który jest 
całkowicie pochłonięty materializmem, to, co 
w rzeczywistości bardzo szybko się skończy, 
będzie długie. 
62 Jak bije twoje serce, tak w nieskończoność 
idzie życie człowieka. 
63 Nie ma powodu do strachu, bo tak jak 
czyjeś westchnienie jest przelane przez kogoś, 
albo łza jest przelana, albo powiedziane jest 
słowo, tak cierpienia człowieka ustają. 
64 W nieskończonej czułości Boga, wszystkie 
wasze bóle i smutki muszą rozpłynąć się w nic. 
(12, 5-9) 
 

Rozdział 43 - Choroba, uzdrowienie i 
odnowa biologiczna  
 
Pochodzenie i znaczenie choroby  
1 Gdy człowiek, pomijając modlitwę i dobre 
uczynki, zbacza z drogi dobra, traci swoją siłę 
moralną, swoją duchowość i naraża się na 
pokusy, a w swojej słabości dopuszcza 
grzechy, które sprawiają, że serce choruje. 
2 Ale ja przyszedłem jako lekarz do obozu 
chorego człowieka, i dał mu całą moją miłość i 
opiekę. Moje Światło było jak świeża woda na 
jego ustach nagrzana przez gorączkę, a kiedy 
poczuł mój balsam na czole, powiedział mi: 
"Panie, tylko Twoje miłosierdzie może mnie 
zbawić. Jestem bardzo chory w duszy i 
wkrótce przyjdzie do mnie śmierć". 
3 Ale powiedziałem mu: "nie umrzesz, bo ja, 
który jestem Życiem, przyszedłem i wszystko, 
co straciłeś, zostanie ci przywrócone". (220, 
39) 
4 Jakie zasługi może zarobić chory, który jest 
niezdolny do jakiegokolwiek wysiłku? jego 
zasługi mogą być wielorakie i wielkie, jeśli wie, 
jak uzbroić się w cierpliwość i uległość, jeśli 
jest pokorny wobec woli Bożej i jest w stanie 
pobłogosławić mnie pomimo jego bólu 
Ponieważ jego przykład oświeci wiele serc, 
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które mieszkają w ciemnościach, które 
rozpaczają i poddają się wadom lub myślą o 
śmierci, gdy uderzy w nie próba. 
5 Kiedy ci ludzie spotykają na swojej drodze 
przykład wiary, pokory i nadziei, pochodzący z 
serca, które również bardzo cierpi, ponieważ 
nosi bardzo ciężki krzyż, poczują, że ich serce 
zostało dotknięte przez promień światła. 
6 Tak jest rzeczywiście: ponieważ nie byli w 
stanie usłyszeć głosu własnego sumienia, 
musieli otrzymać duchowe światło sumienia, 
które inny człowiek dał im przez swój przykład 
i wiarę. 
7 Nie poddawajcie się porażce, nigdy nie 
poddawajcie się porażce, nie poddawajcie się 
ciężarowi waszych cierpień Zawsze miej przed 
oczami płonącą lampę swojej wiary. Ta wiara i 
twoja miłość cię uratuje. (132, 38 - 39) 
 
Leczenie na własną rękę  
8 Prosisz mnie, abym cię uleczył, ale 
naprawdę, mówię ci, nikt nie może być 
lepszym lekarzem niż ty sam. 
9 Co dobrego jest to, że ja cię uleczyć i usunąć 
swój ból, jeśli nie odłożyć swoje wady, 
grzechy, wady i niedoskonałości? Ból nie jest 
przyczyną twoich chorób, ale twoich 
grzechów. Patrz, to jest źródło bólu! Więc 
walczcie z grzechem, oddzielcie się od niego, a 
będziecie zdrowi. Ale zrobienie tego jest 
twoim zadaniem. Ja tylko cię uczę i pomagam 
ci. 
10 Kiedy odkryjesz przez swoje sumienie 
powód swoich cierpień i zrobić wszystko, co 
możliwe, aby z nim walczyć, będziesz w pełni 
poczuć boską moc, która pomaga wygrać 
walkę i wygrać swoją duchową wolność. 
11 Jak wielka będzie wasza satysfakcja, gdy 
poczujecie, że dzięki własnym zasługom udało 
wam się uwolnić od bólu i uzyskać pokój. 
Wtedy powiesz: "Ojcze mój, Twoje słowo było 
moim uzdrowieniem. Twoja nauka była moim 
zbawieniem." (8, 54 - 57) 
12 Prawdziwy balsam leczniczy, ludzie - ten, 
który leczy wszystkie choroby, pochodzi z 
miłości. 
13 Miłość z duchem, miłość z sercem i 
umysłem, wtedy będziesz miał wystarczająco 
dużo mocy, aby nie tylko leczyć choroby ciała 
lub dać pocieszenie w małych ludzkich 
kłopotów, ale aby oczyścić duchowe 

tajemnice, wielkie lęki ducha, jego zaburzenia i 
wyrzuty sumienia. 
14 Ten balsam rozluźnia wielkie próby, rozpala 
światło, łagodzi udrękę, topi łańcuchy, które 
wiążą. 
15 Człowiek opuszczony przez naukę powróci 
do zdrowia i życia w kontakcie z "tym 
balsamem; duch, który został odłączony 
powróci na słowo miłości brata, który go 
wzywa (296, 60 - 63). 
16 Wyeliminować ból! Życie, które 
stworzyłem, nie jest bolesne. Cierpienie 
pochodzi z nieposłuszeństwa i wykroczeń 
dzieci Bożych. Ból jest charakterystyczny dla 
życia, które ludzie stworzyli w swojej lenistwie. 
17 Podnieś swoje oczy i odkryj piękno moich 
dzieł Przygotujcie się wewnętrznie, aby 
usłyszeć Boski koncert, nie wyłączajcie się z tej 
uczty. Jeśli się rozdzielicie - jak moglibyście 
podzielić się tą błogością? Żyłbyś smutny, 
udręczony i chory. 
18 Chcę, abyście byli harmonijnymi nutami w 
uniwersalnym koncercie, chcę, abyście 
zrozumieli, że przybyliście ze źródła życia, 
chcę, abyście poczuli, że w każdym duchu jest 
moje światło. Kiedy osiągniesz pełną 
dojrzałość, gdzie możesz mi powiedzieć 
"Ojcze, poddaj mojego ducha twojemu 
duchowi, jak również mojej woli i mojemu 
życiu." 
19 Wiedzcie, że nie będziecie w stanie 
powiedzieć tych rzeczy, gdy wasze zmysły są 
chore, a wasz duch jest egoistycznie 
oddzielony od właściwej drogi 
20 Żyjecie w udręce chorób lub strachu przed 
ich dostaniem. Ale co oznacza choroba 
fizyczna w związku z przekroczeniem ducha? 
Nic, jeśli można go podnieść, bo w moim 
miłosierdziu zawsze znajdziesz pomoc. 
21 Jak krew płynie w twoich żyłach i daje życie 
całemu ciału, tak moc Boga jako strumień 
życia przenika do twojego ducha. Nie ma 
powodu, by być chorym, gdy wypełniasz 
prawo. Życie to zdrowie, radość, szczęście, 
harmonia. Kiedy jesteś chory, nie możesz być 
twierdzą boskich dóbr. 
22 Wy, ludzie o chorych myślach, sercach lub 
ciałach, mówi wam Mistrz Poproś swojego 
ducha, który jest dzieckiem Wszechmogącego, 
aby powrócił na właściwą drogę, uzdrowił 
twoje cierpienia i pomógł ci w twoich 
słabościach. (134, 57 - 59) 
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Odnowa istoty ludzkiej  
23 Próżność - słabość, która była już widoczna 
u pierwszego człowieka - będzie zwalczana 
przez uduchowienie. Jest to walka, która 
zawsze istniała między duchem a "ciałem" 
[duszą]. Podczas gdy bowiem Duch Święty, 
pragnąc istoty Ojca, skłania się ku Wieczności i 
Wysokości, "ciało" szuka tylko tego, co go 
zadowala i schlebia, nawet jeśli jest to ze 
szkodą dla Ducha. 
24 Ta walka, która jest widoczna w każdym 
człowieku, jest siłą, która rodzi się w samym 
człowieku w wyniku wpływu, jaki świat ma na 
niego. Bo ziemskie domaga się wszystkiego, co 
jest zgodne z jego naturą. 
25 Jeśli Duch jest w stanie kontrolować i 
kierować tą mocą, to ma w swojej istocie 
przyprowadzić obie natury do harmonii i 
osiągnie ich postęp i wstąpienie. Jeśli 
natomiast pozwoli się zdominować władzy 
"ciała", będzie kuszony do czynienia zła, 
będzie łódką bez steru w środku burzy. (230, 
64) 
26 Wy, niewierzący i wątpiący, nie mogą mieć 
wiary w świecie sprawiedliwości, ani nie 
można sobie wyobrazić życie z miłości i cnoty 
na swojej ziemi. Jednym słowem, nie jesteście 
w stanie czynić dobra, ani mieć wiary w siebie. 
27 Ale ja mam wiarę w ciebie, znając nasienie, 
które jest w każdym z moich dzieci, bo ja je 
stworzyłem, bo dałem im życie przez moją 
miłość. 
28 I rzeczywiście umieścić moją nadzieję w 
człowieku, wierząc w jego zbawienie, jego stać 
się godnym, i jego wstąpienie. bo kiedy go 
stworzyłem, wyznaczyłem go, aby był Panem 
na ziemi, gdzie miał stworzyć miejsce miłości i 
pokoju, a także wyznaczyłem, że jego duch 
musi stać się silny w walce o życie, aby dzięki 
zasługom mógł żyć w świetle królestwa 
doskonałości, które jest jego wiecznym 
dziedzictwem. (326,44-46) 
 

Rozdział 44 - Życie w Bożym znaczeniu  
 
Niezbędna równowaga  
1 Dla każdego jego cel jest wyznaczony przez 
jego duchowe zadanie i jego ludzkie zadanie. 
Oba powinny być ze sobą w harmonii i dążyć 
do jednego celu. Zaprawdę, mówię wam, nie 

tylko ocenię wasze duchowe dzieła, ale 
również wasze dzieła materialne. Bo w nich 
odkryję zasługi, które pomogą twojemu 
duchowi dotrzeć do mnie. (171, 23) 
2 Do tej pory, pycha człowieka zmusiła go do 
lekceważenia części duchowej, a brak tej 
wiedzy uniemożliwił mu być doskonałym. 
3 Dopóki człowiek nie nauczy się utrzymywać 
swoich sił fizycznych i umysłowych w 
harmonii, nie będzie w stanie znaleźć 
równowagi, która powinna istnieć w jego 
życiu. (291, 26 - 27) 
4 Uczniowie: Chociaż żyjecie w świecie, 
możecie prowadzić życie duchowe. Nie 
powinno się bowiem myśleć, że duchowość 
polega na odwracaniu się od tego, co jest 
według ciała, lecz na doprowadzeniu ludzkich 
praw do harmonii z boskimi prawami. 
5 Błogosławiony, który studiuje moje prawa i 
jest w stanie zjednoczyć je z prawami 
człowieka w jedno, bo będzie zdrowy, silny, 
hojny i szczęśliwy. (290, 26 - 27) 
 
Dobre i nietrwałe przyjemności  
6 Nie mówię wam, abyście odwrócili się od 
swoich ziemskich obowiązków lub od 
zdrowych przyjemności serca i zmysłów. 
Proszę cię tylko o wyrzeczenie się tego, co 
zatruwa twojego ducha i sprawia, że twoje 
ciało choruje. 
7 Ten, kto jest w obrębie prawa, robi to, co 
jego sumienie daje mu rozkazy. Ten, kto 
pobudza dozwolone przyjemności, aby rzucić 
się do zakazanych przyjemności, zastanawia 
się nawet w chwilach największej 
przyjemności, dlaczego nie jest szczęśliwy i nie 
znajduje spokoju. Bo od przyjemności do 
przyjemności tonie coraz głębiej, aż zginie w 
otchłani, nie znajdując prawdziwej satysfakcji 
dla swego serca i umysłu. 
8 Niektórzy muszą zostać pokonani i opróżnić 
kielich, w którym szukali przyjemności, nie 
znajdując go, do ostatniej kropli, tak aby mogli 
usłyszeć głos Tego, który zaprasza ich na ucztę 
życia wiecznego na wieki. (33, 44 - 46) 
9 Naukowiec tnie z czcią ręką owoc z drzewa 
nauki, bez uprzedniego wysłuchania głosu 
swego sumienia, w którym moje prawo mówi 
do niego, aby mu powiedzieć, że wszystkie 
owoce drzewa mądrości są dobre, a więc kto 
je wybiera, może to zrobić tylko dla dobra 
swego bliźniego. 
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10 Przykłady, które podałem, pokazują wam, 
dlaczego ludzkość nie zna miłości ani pokoju 
tego wewnętrznego raju, który człowiek 
powinien mieć w swoim sercu na zawsze z 
powodu swojego posłuszeństwa wobec Prawa 
11 Aby pomóc wam znaleźć to samo, uczę 
grzeszników, nieposłusznych, niewdzięcznych i 
aroganckich, abyście zrozumieli, że jesteście 
obdarzeni Duchem, że macie sumienie, że 
możecie w pełni osądzać i oceniać to, co jest 
dobre, a co złe, oraz aby pokazać wam drogę, 
która doprowadzi was do Raju Pokoju, 
Mądrości, Nieskończonej Miłości, 
Nieśmiertelności, Chwały i Wieczności. (34, 15 
- 17) 
12 Człowiek nie zawsze poprawnie 
interpretuje moje nauki. Nigdy nie uczyłem cię 
lekceważyć lub nie cieszyć się dobrym 
owocem, który moje prawa zatwierdzają i 
dopuszczają. Nauczyłem tylko, że nie 
powinniście dążyć do tego, co niepotrzebne, 
zbędne i kochać go jeszcze mniej; że nie 
powinniście korzystać z tego, co 
skorumpowane, niezgodne z prawem, jak z 
owoców korzystnych dla ducha i ciała. Ale 
wszystko, co jest dozwolone dla umysłu lub 
serca i służy mu dla jego dobra, poleciłem 
wam, ponieważ jest to w moich prawach. 
(332, 4) 
13 Wiele czasu musiało upłynąć, aby ludzkość 
osiągnęła duchową dojrzałość. Zawsze 
ulegałeś dwóm skrajnościom: jedna z nich to 
materializm, poprzez który szukasz większych 
rozkoszy doczesnych, a to jest w 
rzeczywistości szkodliwe, ponieważ 
powstrzymuje ducha przed wypełnieniem 
swojego zadania. Ale musicie też unikać 
drugiej skrajności: umartwienia "ciała", 
całkowitego zaprzeczenia wszystkiego, co 
należy do tego życia, ponieważ posłałem was 
na tę ziemię, abyście żyli jako ludzie, jako 
istoty ludzkie, i pokazałem wam właściwą 
drogę, abyście żyli "dając Cezarowi to, co jest 
Cezarem, a Bogu to, co jest Bogiem". 
14 Stworzyłem ten świat dla ciebie, z całym 
jego pięknem i całą jego doskonałością Dałem 
wam ludzkie ciało, poprzez które macie 
rozwijać wszystkie zdolności, które wam 
dałem, by osiągnąć doskonałość. 
15 Ojciec nie chce, abyście byli pozbawieni 
wszelkiego dobra, które ten świat wam 
oferuje. Ale nie należy stawiać ciała ponad 

duchem, bo ciało jest uszkodzone, ale duch 
należy do wieczności. (358,7 - 9) 
 
Błogosławione i nieskazitelne bogactwo  
16 Jeśli moją wolą jest uczynić was 
właścicielami dóbr ziemskich, to ja wam je 
daję, abyście mogli dzielić je z waszymi 
potrzebującymi braćmi i siostrami z tymi, 
którzy nie mają fortuny ani wsparcia, ze 
słabymi i chorymi. Ale wielu z tych, którzy nie 
mają nic na ziemi, może pozwolić ci dzielić się 
swoimi duchowymi dobrami. (96, 27) 
17 Chcę, aby wszystko było wasze, ale abyście 
świadomie korzystali z tego, czego 
potrzebujecie; abyście wiedzieli, jak być 
duchowo bogatymi i posiadać wiele w świecie 
materialnym, jeśli dobrze to wykorzystacie i 
oddacie każdemu jego prawdziwą wartość i 
rangę. 
18 Jak duch niezmiernie bogatego człowieka 
może się zranić, jeśli to, co ma, jest dla dobra 
bliźniego? I jak potężny człowiek może sobie 
zaszkodzić, gdy jego duch może od czasu do 
czasu wycofać się na modlitwę i jest ze mną w 
komunii poprzez swoją modlitwę? (294, 38) 
19 Nie mówcie do mnie: "Panie, widziałem 
ubóstwo wśród tych, którzy idą za Tobą. Ale 
wśród tych, którzy nawet nie pamiętają Cię, 
ani nie mówią Twoje imię, widzę obfitość, 
rozkosze i przyjemności. 
20 Mój lud nie ma brać tych przypadków jako 
dowód, że ten, kto przychodzi po mnie, musi 
być koniecznie biedny w świecie. ale mówię 
wam, że pokój, który ci, którzy tu słuchają i 
spędzają część swojego życia czyniąc dobro, 
nie znają pokoju, którego tak bardzo 
zazdroszczycie, ani nie mogli go uzyskać z 
całym swoim bogactwem 
21 Niektórzy wiedzą, jak mieć jednocześnie 
dobra świata i dobra ducha. Inni nie dostają 
tych, co są na świecie, ponieważ zapominają o 
tych, co są z ducha, a jeszcze inni interesują się 
tylko tymi, co są na świecie, ponieważ 
uważają, że Boskie prawa są wrogami 
ziemskich bogactw. 
22 Towary są i pozostają towarami, ale nie 
wszystkie z nich wiedzą, jak je właściwie 
stosować. Masz też wiedzieć, że nie wszystko, 
co wielu posiada, ja im dałem. Niektórzy mają 
to, co otrzymali ode mnie jako rekompensatę, 
tak samo jak są inni, którzy ukradli wszystko, 
co posiadają. 
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23 Najlepszym dowodem na to, że ludzie 
mogą dostać się do swoich obowiązków w 
życiu, jest spokój ducha, a nie żonglerka 
monetami. (197, 24 - 27) 
24 Kiedy mówię do was: "Proście, a będzie 
wam dane", wy prosicie mnie o rzeczy 
ziemskie. ale naprawdę - jak mało mnie 
prosisz! Proście mnie przede wszystkim o 
wszystko, co jest dla dobra waszego ducha. 
Nie zbieraj skarbów na ziemi, bo tu są 
złodzieje! Zbierzcie skarby w królestwie Ojca, 
bo tam wasze bogactwo będzie bezpieczne i 
będzie służyć szczęściu i spokoju waszego 
ducha. 
25 Skarby ziemi to bogactwa, potęga i tytuły 
fałszywej wielkości. Skarbami ducha są dobre 
uczynki. (181, 68-69) 
26 Dumny człowiek wierzy, że jest wielki, nie 
będąc nim, a biedny jest tym, który korzysta z 
niepotrzebnego bogactwa tego życia, nie 
odkrywając prawdziwych wartości serca i 
umysłu. Jakże nieszczęśliwe są jego 
pragnienia, jego pragnienia, jego ideały! Jak 
mało jest z tego zadowolony! 
27 Ale ten, kto wie, jak żyć, jest ten, kto 
nauczył się dawać do Boga to, co jest Bogiem, i 
do świata to, co jest światem. Kto wie, jak 
odpoczywać w łonie natury, nie stając się 
niewolnikiem materii, kto wie, jak żyć, a nawet 
jeśli wydaje się, że nic nie posiada, jest panem 
dóbr tego życia i jest na swojej drodze do 
posiadania skarbów Królestwa Bożego. (217, 
19 - 20) 
 
Prawo dawania 
28 Gdyby ludzie mieli wiarę w Moje Słowo, 
niosąc Mnie w swoich sercach, zawsze mieliby 
to zdanie Moje, które kiedyś powiedziałem do 
słuchających Mnie tłumów: "Zaprawdę, 
powiadam wam, nawet jeśli dasz tylko 
szklankę wody, nie będzie bez nagrody"; 
mówię wam, "nawet jeśli dasz tylko szklankę 
wody, nie będzie bez nagrody". 
29 Ale mężczyźni myślą, że jeśli dają coś i nie 
dostają nic w zamian, zachowują to, co mają, 
zachowując to dla siebie. 
30 Teraz mówię wam, że w mojej 
sprawiedliwości jest doskonała rekompensata, 
abyście nigdy nie bali się oddać czegokolwiek z 
tego, co posiadacie. Czy widzisz tych ludzi, 
którzy zbierają i gromadzą skarby i nie 
pozwalają nikomu dzielić się swoim 

dobytkiem? Ci ludzie noszą w sobie martwego 
ducha. 
31 Z drugiej strony ci, którzy do ostatniego 
tchnienia swego istnienia poświęcili się 
zadaniu oddania bliźniemu wszystkiego, co 
posiadają, dopóki nie znaleźli się sami, 
opuszczeni i ubodzy w ostatniej godzinie - 
zawsze byli prowadzeni przez światło wiary, 
które ukazywało im w oddali bliskość "Ziemi 
Obiecanej", gdzie czeka na nich moja miłość, 
aby dać im rekompensatę za wszystkie ich 
dzieła. (128, 46 - 49) 
32 przyjdźcie tu, abym wskrzesił was do 
prawdziwego życia i przypomniał wam, że 
zostaliście stworzeni, aby dawać ale dopóki 
nie będziesz wiedział, co w sobie nosisz, nie 
będziesz mógł dać tego, kto go potrzebuje. 
33 Zobacz, jak wszystko, co jest okrągłe w 
tobie, wykonuje pracę dawania Żywioły, 
gwiazdy, istoty, rośliny, kwiaty i ptaki - 
wszystko, od tych największych do tych, które 
już nie są dostrzegalne, ma zdolność i cel do 
dawania. Dlaczego robisz wyjątek, gdy jesteś 
najbardziej obdarzony boską łaską miłości? 
34 O ileż bardziej musicie wzrastać w 
mądrości, w miłości, w cnotach i w 
umiejętnościach, abyście byli światłem na 
drodze waszych młodszych braci i sióstr! Jaki 
wysoki i piękny los dał wam Ojciec wasz! (262, 
50 - 52) 
 
Wykonywanie obowiązków i zadań  
35 W "trzecim wieku" moje duchowe 
nauczanie da Duchowi wolność do rozwijania 
skrzydeł i wznoszenia się do Ojca, aby oddać 
Mu prawdziwą cześć. 
36 Ale człowiek, jako istota ludzka, ma 
również do zaoferowania Stwórcy usługę, a 
ten hołd polega na wypełnieniu swoich 
obowiązków na ziemi, zgodnie z prawami 
człowieka, pokazując moralność i dobry osąd 
w swoich działaniach, i spełniając obowiązki 
ojca, dziecka, brata, przyjaciela, pana i sługi. 
37 Ktokolwiek tak żyje, będzie Mnie czcił na 
ziemi i pozwoli, aby jego duch wzbił się w 
powietrze, aby Mnie uwielbić. (229, 59 - 61) 
38 Kto unika ciężaru swego zadania, kto 
zbacza z właściwej drogi lub lekceważy 
zobowiązania, jakie jego duch podjął wobec 
mnie, aby podjąć zobowiązania według swego 
gustu lub woli, nie będzie mógł mieć 
prawdziwego pokoju w swoim sercu, gdyż jego 
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duch nigdy nie będzie zadowolony i spokojny. 
Są to ci, którzy zawsze szukają przyjemności, 
aby zapomnieć o swoich mękach i niepokoju, 
oszukując siebie poprzez fałszywe 
przyjemności i ulotne satysfakcje. 
39 Pozwalam im iść swoją drogą, ponieważ 
wiem, że nawet jeśli dziś odejdą, zapominając 
o Mnie, a nawet zaprzeczając Mnie, wkrótce 
zrozumieją bezsensowność światowych 
bogactw, tytułów, przyjemności i zaszczytów, 
kiedy rzeczywistość obudzi ich z ich marzenia 
o wielkości na ziemi, kiedy człowiek musi 
stawić czoła duchowej prawdzie, wieczności, 
Bożej sprawiedliwości, od której nikt nie może 
uciec. 
40 Nikt nie jest tego obeznany, ponieważ 
wszyscy posiadacie ducha, który poprzez dar 
kaznodziejstwa objawia wam rzeczywistość 
waszego życia - drogę, którą macie wytyczyć i 
wszystko, co macie na niej wykonać. Lecz wy 
absolutnie chcecie uwolnić się od każdego 
duchowego ślubu, aby poczuć się wolnym i 
jako mistrzowie waszego życia. (318, 13 - 15) 
41 Zanim twój duch został posłany na tę 
planetę, pokazano mu "pola", powiedziano, że 
jego misją jest zasiać pokój, że jego przesłanie 
jest duchowe, a twój duch czekał na niego i 
obiecał, że będzie wierny i posłuszny jego 
misji. 
42 Dlaczego boicie się teraz siać? Dlaczego 
teraz czujesz się niegodny lub niezdolny do 
wykonania pracy, która tak bardzo podobała 
się twojemu duchowi, kiedy została mu dana? 
Ponieważ pozwoliliście, aby pasje zablokowały 
waszą drogę, odmawiając w ten sposób 
przejścia Duchowi, usprawiedliwiając swoje 
niezdecydowanie dziecinnymi powodami. 
43 Nie przychodźcie z pustymi rękoma do 
"doliny", z której przyszliście. Wiem, że twoje 
cierpienie byłoby wtedy bardzo wielkie. (269, 
32 - 34) 
44 Każdemu z nich przypisana jest pewna 
liczba istot duchowych, które mają prowadzić 
lub opiekować się nimi, a zadanie to nie 
kończy się fizyczną śmiercią. Duch nadal sieje, 
kultywuje i żąć, zarówno w świecie 
duchowym, jak i na ziemi. 
45 Większe duchy prowadzą tych mniejszych, 
a te z kolei prowadzą innych o jeszcze 
mniejszym stopniu rozwoju, podczas gdy to 
Pan prowadzi ich wszystkich do swojej 
przeszkody. 

46 Teraz, kiedy powiedziałem wam, że większe 
duchy prowadzą mniejsze, nie chcę 
powiedzieć, że te duchy były wielkie od 
początku i że te ostatnie muszą być zawsze 
małe w stosunku do swoich braci i sióstr. Ci, 
którzy są teraz wielcy, są tacy, ponieważ 
rozwinęli się i rozwinęli do góry w wypełnianiu 
szlachetnego zadania, aby kochać, służyć i 
pomagać tym, którzy jeszcze nie osiągnęli tego 
duchowego poziomu rozwoju, tym, którzy są 
jeszcze słabi - tym, którzy zgubili drogę i tym, 
którzy cierpią. 
47 Ci, którzy dziś są mali, jutro będą wielcy ze 
względu na swoją wytrwałość na drodze 
rozwoju. (131, 19 - 21) 
 

Rozdział 45 - Predestynacja, znaczenie 
i spełnienie w życiu  
 
Opatrzność i przeznaczenie Boga w ludzkim 
przeznaczeniu  
1 Teraz jest czas światła, w którym człowiek, 
oprócz wiary, zrozumie, rozumu i poczuje 
moją prawdę. 
2 Celem mojej nauki jest przekonanie 
wszystkich, że nikt nie przyszedł na ten świat 
bez ważnego powodu, że powodem tym jest 
Boska Miłość i że przeznaczeniem wszystkich 
ludzi jest wypełnienie misji miłości. 
3 Przez cały czas, od pierwszego, mężczyźni 
zastanawiali się, Kim jestem? Komu 
zawdzięczam swoje życie? Dlaczego ja 
istnieję? Po co tu przyszedłem i dokąd idę? 
4 Za niektóre z ich niepewności i niewiedzy 
otrzymali odpowiedź w moich wyjaśnieniach i 
poprzez swoje refleksje nad tym, co wam 
ujawniłem na przestrzeni czasu. 
5 Ale niektórzy już wierzą, że wiedzą wszystko; 
ale mówię wam, że są przyłapani na wielkim 
błędzie, ponieważ to, co jest przechowywane 
w Księdze Mądrości Bożej, nie może być 
odkryte przez ludzi, chyba że zostanie im 
objawione; i jest wiele, co jest zawarte w tej 
Księdze Mądrości Bożej, jej zawartość jest 
nieskończona. (261, 4 - 6) 
6 Los ma miłosierdzie, które Bóg włożył w 
niego. Los mężczyzn jest pełen boskiej 
dobroci. 
7 Często nie znajdujesz tego dobra, ponieważ 
nie wiesz, jak go szukać. 
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8 Kiedy robicie sobie trudną i gorzką drogę w 
ramach losu, jaki ja stawiam każdemu 
duchowi, staram się go zmiękczyć, ale nigdy 
nie zwiększać jego goryczy 
9 Mężczyźni mają potrzebę siebie nawzajem w 
świecie; nikt nie jest zbyt wiele, a nikt nie jest 
zbyt mało. Wszystkie życia są niezbędne do 
zakończenia i harmonii ich istnienia dla siebie 
nawzajem. 
10 Biedni potrzebują bogatych, a bogaci 
potrzebują tych. Nikczemni potrzebują dobra, 
a dobrzy potrzebują tego pierwszego. 
Ignoranci potrzebują wiedzy, a ignoranci 
wiedzą. Małe potrzebują starszych, a te z kolei 
potrzebują dzieci. 
11 Każdy z was jest umieszczony na swoim 
miejscu na tym świecie przez mądrość Bożą, i 
jest blisko tego, z którym ma być. Każdemu 
człowiekowi przypisany jest krąg, w którym 
ma żyć i w którym znajdują się istoty duchowe, 
zarówno wcielone jak i bezcielesne, z którymi 
ma żyć razem. 
12 Więc wy, każdy na swój sposób, będzie 
stopniowo spotkać wszystkich tych, których 
zadaniem jest nauczyć cię miłości, która 
podnosi cię w górę; od innych będziesz miał 
ból, który sprawi, że będziesz czysty. Jedni 
przyniosą wam smutek, ponieważ jesteście mu 
potrzebni, inni zaś dadzą wam swoją miłość do 
nadrobienia waszej goryczy; lecz wszyscy oni 
mają dla was przesłanie, naukę, którą 
powinniście zrozumieć i wykorzystać. 
13 Nie zapominajcie, że każdy wcielony lub 
bezcielesny duch, który przecina waszą drogę 
życia w jakiejkolwiek formie, pomaga wam w 
waszym przeznaczeniu. 
14 Jak wiele duchów światła posłałem na świat 
dla ciebie, a ty nie zatrzymał się, aby 
pobłogosławić moją miłość do ciebie! 
15 Wielu duchów, które posłałem do was, nie 
zwracaliście na nie uwagi, nie zdając sobie 
sprawy, że były one częścią waszego 
przeznaczenia, ale ponieważ ich nie 
przyjęliście, pozostawiono was z pustymi 
rękoma, a później musieliście przelać łzy 
skruchy. 
16 Ludzkości, twoim celem jest być w 
harmonii ze wszystkimi stworzonymi rzeczami. 
Ta harmonia, o której wam mówię, jest 
największą ze wszystkich praw, bo w niej 
znajdujecie doskonałą komunię z Bogiem i 
Jego dziełami. (11, 10 -16; 22 - 25) 

17 Kto zaprzecza swojemu przeznaczeniu, 
odrzuca honorowe imię "dziecko mojej 
boskości". Jeśli nie wierzy w moje istnienie, nie 
może mieć wiary w moją miłość. 
18 Jeśli dla niektórych to życie było niezwykle 
gorzkie i smutne, wiedz, że to istnienie nie jest 
jedyne, że jest tylko pozornie długie, i że w 
przeznaczeniu każdego stworzenia jest 
tajemnica, którą tylko ja mogę przeniknąć (54, 
8 - 9) 
19 Istnienie człowieka na ziemi to tylko chwila 
w wieczności, oddech życia, który ożywia 
człowieka na pewien czas, a następnie 
natychmiast odchodzi, by później powrócić i 
oddać oddech nowemu ciału. (12,4) 
20 Każdy człowiek jest zdeterminowany, co 
ma być mu dane w ciągu jego życia. Podczas 
gdy jedni przyjmują i używają go we 
właściwym czasie, inni marnują go, a niektórzy 
nawet nie przygotowali się do jego 
otrzymania. Ale kiedy wrócili do świata 
duchowego, uświadomili sobie wszystko, co 
było dla nich przeznaczone i czego nie 
wiedzieli, jak zdobyć lub zarobić. (57, 31) 
21 Nikt nie rodzi się przypadkowo, nikt nie jest 
stworzony do prostej i wąskiej. zrozumcie 
mnie, a będziecie wiedzieć, że nikt nie jest 
wolny na swojej drodze życia, że istnieje 
prawo, które prowadzi i rządzi wszystkimi 
losami (110, 29) 
22 Człowiek wierzy, że będzie działał zgodnie 
ze swoją wolą, wierzy, że jest wolny od 
każdego większego wpływu na niego, a w 
końcu uważa się za niezależnego i 
kształtującego swój własny los, nie wiedząc, że 
nadejdzie godzina, kiedy wszyscy zrozumieją, 
że to moja wola została na nich wykonana (79, 
40) 
23 Zdobądźcie dobrą nagrodę, uprawiając 
dobre owoce dla swoich bliźnich. Przygotujcie 
się na nadchodzące czasy, ponieważ przed 
moim odejściem nadal będzie między wami 
niezgoda, ponieważ pokusa zbliża się do was 
wszystkich. Musisz być czujny. Módl się i 
wcielaj w życie moje nauczanie. Zaprawdę, 
mówię wam, te krótkie okresy czasu, które 
poświęcacie na poszukiwanie dobra, 
sprawiają, że jego dobroczynne skutki będą 
odczuwalne w wielu następnych pokoleniach. 
Nikt nie był w stanie ani nigdy nie będzie w 
stanie określić własnego losu; to jest tylko dla 
mnie. Zaufajcie mojej woli, a bez większych 
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trudności będziecie kroczyć ścieżką życia do 
końca. 
24 Weźcie to dobrze, kiedy wam powiem, że 
żaden liść drzewa nie rusza się bez mojej woli; 
wtedy będziecie wiedzieć, kiedy to ja was 
sprawdzam i kiedy opróżniacie swój kielich 
cierpienia - by potem mnie oskarżyć. Wtedy 
zostaniesz sędzią i uczynisz mnie oskarżonym. 
25 Znajcie swoje błędy i naprawcie je. 
Nauczcie się wybaczać błędy swoich bliźnich, a 
jeśli nie potraficie ich naprawić, to 
przynajmniej rozsuńcie nad nimi zasłonę 
odpustu. (64, 43 - 44) 
26 Nie bądźcie fatalistami, którzy są 
przekonani, że wasze przeznaczenie jest 
dokładnie tym, co Bóg włożył w wasze życie, a 
jeśli cierpicie, to dlatego, że zostało ono 
napisane, a jeśli jesteście zadowoleni, to 
dlatego, że zostało ono również napisane. 
Przekonałem cię, że będziesz zbierał to, co 
zasiałeś. 
27 Ale teraz zwróćcie uwagę na to, że w 
niektórych przypadkach otrzymacie od razu 
żniwa, a w innych musicie wejść w nowe życie, 
aby wyciąć i zebrać swoje nasiona. Pomyśl 
dobrze o tym, co ci właśnie powiedziałem, a 
usuniesz wiele złych osądów mojej 
sprawiedliwości i wiele dwuznaczności. (195, 
53) 
 
szkoła życia  
28 Mężczyźni są jak dzieci, które nie myślą o 
konsekwencjach swoich czynów, a zatem nie 
rozumieją, że potknięcie, na które natkną się 
na swojej drodze, jest tylko przeszkodą, którą 
Mistrz postawił, aby powstrzymać ich 
nieprzytomnego biegania lub uratować ich 
przed podjęciem złej decyzji. 
29 Chcę, abyście byli teraz jak dorośli, abyście 
rozważyli swoje dzieła, swoje czyny, abyście 
rozważyli swoje słowa. To jest sposób na 
wniesienie mądrości i sprawiedliwości do 
waszego życia. Powinniście także zastanowić 
się, że życie jest niezmierzoną i nieustanną 
próbą dla Ducha. 
30 Na mój sposób nikt nie idzie do ruiny, i 
choć istnieją okazje, kiedy człowiek jest 
pokonany przez ciężar krzyża, wyższa moc 
podnosi go ponownie i zachęca go. Ta moc 
pochodzi z wiary. (167, 55 - 57) 
31 Na zrozumieniu, że ludzie zyskują z tych 
nauk i z posłuszeństwa prawom rządzącym 

wszechświatem, ich szczęście zależy od tego, 
od czego jedni myślą, że nie istnieje na ziemi, a 
inni, że tylko ja mam go w obfitości, ale co 
objawia się w pokoju waszego ducha 
32 Teraz wiesz, O umiłowani ludzie, że twoje 
szczęście jest w sobie, tak, że możesz uczyć 
ludzi, że na dnie ich istoty, gdzie myślą, że jest 
tylko gorycz, nienawiść i uraza, wyrzuty 
sumienia i łzy, jest światło, które nie może 
zgasić nic, co jest z ducha. (178, 6 - 7) 
33 Twoja duchowa przeszłość nie jest znana 
twojemu "ciału" [duszy]. Zostawiam to 
odciskane w twoim umyśle, aby było jak 
otwarta księga i objawione ci poprzez 
sumienie i kaznodziejstwo. To jest moja 
sprawiedliwość, która zamiast was potępiać, 
daje wam możliwość naprawienia waszych 
przewinień lub naprawienia błędu. 
34 Gdyby przeszłość została wymazana z 
waszych umysłów, musielibyście ponownie 
przejść przez próby, które już przeszliście; lecz 
jeśli usłyszycie głos waszego doświadczenia i 
pozwolicie się oświecić przez to światło, 
zobaczycie wyraźniej swoją drogę i zobaczycie, 
że horyzont jest bardziej lśniący. (84, 46) 
 
Znaczenie i wartość ludzkiego życia  
35 Wiedzieć, że naturalny stan człowieka to 
stan dobroci, spokoju ducha i harmonii ze 
wszystkim, co go otacza Ten, kto pozostaje 
wytrwały w korzystaniu z tych cnót za życia, 
podąża prawdziwą drogą, która doprowadzi 
go do poznania Boga. 
36 Ale jeśli zejdziesz z tej drogi i zapomnisz o 
prawie, które ma rządzić twoimi działaniami, 
będziesz musiał nadrobić łzy za chwile, które 
przeżyłeś z dala od ścieżki duchowego 
wywyższenia, która jest naturalnym stanem, w 
którym człowiek ma zawsze pozostać. (20, 20) 
37 Wielu ludzi tak bardzo przyzwyczaiło się do 
świata grzechu i cierpienia, w którym żyjesz, że 
myślą, iż to życie jest najbardziej naturalne, że 
ziemia ma być doliną łez i że nigdy nie będzie 
w stanie przyjąć pokoju, harmonii i 
duchowego postępu. 
38 Ci, którzy myślą w ten sposób, są uwięzieni 
we śnie niewiedzy. Zły jest ten, kto uważa, że 
ten świat został przeze mnie przeznaczony do 
doliny łez i pokuty. Raj, który ofiarowałem 
ludziom, może i powinien wrócić, bo wszystko, 
co stworzyłem, to życie i miłość. 
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39 Dlatego błędem jest twierdzenie, że świat 
został wyznaczony przez Boga jako miejsce 
ludzkiego bólu. Zamiast tego powinni 
powiedzieć, że sami skazali ją na misję 
osądzania, kiedy rzeczywiście została 
stworzona dla radości i orzeźwienia 
stworzonych przez człowieka istot duchowych. 
40 Żaden człowiek nie był z góry skazany na 
grzech, choć wszystko było przewidziane, aby 
zbawić człowieka od jego upadku. 
41 Człowiek nie chciał iść w górę przez miłość, 
ani nie chciał stać się mądrym przez 
wypełnienie mojego prawa; i zapomniał, że 
moja sprawiedliwość, której zawsze starał się 
uniknąć, chroni go, ponieważ moja 
sprawiedliwość pochodzi z doskonałej miłości. 
(169, 10 - 13) 
42 Jeśli przeszukacie moje słowo, zrozumiecie, 
że celem Ojca, gdy posłał was na świat, 
abyście szli jego drogami pełnymi 
niebezpieczeństw i oszustw, nie było to, 
abyście na nich zboczyli. Zostały one bowiem 
zaprojektowane z góry tak, abyście otrzymali 
na nich niezbędne lekcje dla rozwoju 
duchowego, abyście mogli zdobyć 
doświadczenie, którego wam brakowało, i 
abyście wreszcie mogli powrócić do mnie pełni 
światła. 
43 Kiedy twój duch wyszedł ze Mnie, to było 
jak iskra, że wiatry musiały przekształcić się w 
płomień tak, że kiedy wrócisz do mnie swoje 
światło stanie się jednym z tym z Boskości 
44 Mówię do ciebie ze szczytu Nowej Góry. 
tam czekam na was, i zaprawdę powiadam 
wam: w dniu waszego przybycia będzie uczta 
w tym królestwie. 
45 Przychodzisz tam na drogę bólu, 
oczyszczając w ten sposób swoje występki - 
drogę, której nie wyznaczyłem, ale którą 
stworzył człowiek To jest ścieżka, na którą 
mnie też puściłeś. Ale od tego czasu droga 
poświęcenia i bólu została uwielbiona przez 
moją krew. (180, 64 - 65) 
46 Człowiek zrozumie wreszcie, że jego 
królestwo nie jest z tego świata, że jego ciało 
lub ludzka skorupa jest tylko narzędziem, 
przez które jego duch postrzega ten świat 
prób i zadośćuczynienia. On w końcu 
zrozumie, że to życie jest tylko wielką lekcją, 
zilustrowaną wspaniałymi figurami i obrazami, 
aby uczniowie, to jest wszyscy ludzie, mogli 
lepiej zrozumieć lekcje, jakie daje im życie, 

przez które, jeżeli będą w stanie właściwie je 
ocenić, osiągną rozwój swojego ducha i 
zrozumieją sens walki, która czyni ich silnymi; - 
ból, który ich ciągnie w dół, trud, który 
uszlachetnia, wiedza, która oświeca i miłość, 
która podnosi. 
47 Gdyby ta egzystencja była jedyną - 
zaprawdę, mówię wam, już dawno temu 
usunąłbym od niego ból, ponieważ byłoby 
niesprawiedliwe, gdybyście przyszli na ten 
świat tylko po to, by wypić filiżankę cierpienia. 
Ale ci, którzy dziś cierpią i płaczą, robią to, bo 
kiedyś cieszyli się rozpustą. Ale ten ból oczyści 
ich i uczyni ich godnymi wstąpić i cieszyć się w 
czystszej formie w domach Pana. (194, 34 - 35) 
48 Próba, którą zawiera życie człowieka, jest 
tak ciężka, że trzeba ją osłodzić przez 
wszystkie te duchowe i fizyczne rozkosze, 
które czynią ciężar jego krzyża bardziej miłym i 
lżejszym dla człowieka. 
49 Błogosławię wszystkich tych, którzy w 
cieple swoich domów, znaleźć najlepsze 
przyjemności ich istnienia i którzy starają się 
służyć Bogu z ich rodzicielskiej miłości do 
dzieci, miłości dzieci do swoich rodziców, a 
miłość braci i sióstr między sobą. Dla tej 
jedności, tej harmonii i tego pokoju jest jak 
harmonia, która istnieje pomiędzy 
uniwersalnym ojcem i jego duchową rodziną. 
50 W tych domach świeci światło Ducha, 
mieszka pokój królestwa mojego, a gdy 
pojawiają się cierpienia, są one łatwiejsze do 
zniesienia, a chwile próby są mniej gorzkie. 
51 Jeszcze bardziej zasłużeni są ci, którzy 
szukają satysfakcji w dawaniu ich innym, i 
którzy czerpią radość ze zdrowej radości 
bliźniego. Są to apostołowie radości i 
wypełniają wielką misję. 
52 Zaprawdę, powiadam wam, gdybyście 
wiedzieli, jak szukać chwil zadowolenia i 
radości oraz obserwować godziny 
wewnętrznego spokoju, mielibyście takie 
chwile we wszystkich dniach waszego 
ziemskiego istnienia. Ale do tego trzeba 
najpierw podnieść na duchu, pozwolić, aby 
uczucia i sposób myślenia o życiu stały się 
bardziej hojne. 
53 To przesłanie, które przesyłam wam 
poprzez Moje Słowo, jest wypełnione 
światłem, które oświeci waszą drogę i da 
waszej istocie wzrostowy rozwój, który nauczy 
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was żyć w pokoju i cieszyć się wszystkim, czym 
pobłogosławiłem waszą egzystencję. 
54 Ta ludzkość nadal musi walczyć z cieniem 
bólu i przezwyciężyć swoją skłonność do 
fałszywych przyjemności i zwodniczych 
satysfakcji. Będzie musiała walczyć z 
fanatyzmem religijnym, który nie pozwala jej 
rozeznać prawdy; będzie musiała walczyć z 
fatalizmem, który sprawia, że wierzy, iż 
wszystko zmierza ku ostatecznej destrukcji, od 
której nikt nie może uciec, i będzie musiała 
walczyć z materializmem, który sprawia, że 
szuka tylko przyjemności przemijających - 
przyjemności zmysłowych, które pogrążają 
ducha w otchłani wad, bólu, rozpaczy i 
ciemności. 
55 Daję wam moje światło, abyście mogli 
opuścić cienie i na tej planecie, którą 
zamieniliście w dolinę łez, odkryć wreszcie 
prawdziwe przyjemności umysłu i serca, obok 
których wszystkie inne przyjemności są małe i 
nieistotne. 
(303, 28-33) 
 

X Materializm i duchowość  
 

Rozdział 46 - Błędny, materialistyczny 
człowiek  
 
psychiczna ospałość, ignorancja i arogancja 
człowieka 
1 Ostatecznym celem stworzenia tego świata 
jest człowiek; dla jego rozkoszy dodałem inne 
istoty i siły natury, aby wykorzystał je dla 
swego zachowania i orzeźwienia. 
2 Gdyby mnie kochał i znał od 
najwcześniejszych czasów, od swego 
duchowego dzieciństwa, należałby dziś do 
świata wielkich duchów, gdzie nie byłoby ani 
ignorancji, ani różnic, gdzie wszyscy bylibyście 
równi w poznaniu i uszlachetnianiu waszych 
uczuć. 
3 Ale jak powoli rozwija się człowiek! Ileż to 
okresów minęło od czasu, gdy żył na ziemi, a 
mimo to nie był w stanie zrozumieć swojego 
duchowego zadania i swojego prawdziwego 
przeznaczenia. Nie był w stanie odkryć w sobie 
swojego ducha, który nie umiera, ponieważ 
posiada życie wieczne; nie był w stanie żyć w 

harmonii z nim, ani nie uznał swoich praw, a 
ten, pozbawiony wolności, nie rozwinął swoich 
darów i zatrzymał się. (15, 24) 
4 Człowiek, gdy odwrócił się od wypełnienia 
Mojego Prawa, stworzył różne idee, teorie, 
religie i doktryny, które podzielą i 
zdezorientują ludzkość, wiążąc ducha z 
materią i uniemożliwiając jej swobodne 
powstanie. Ale światło mojego Ducha 
Świętego oświeca wszystkich ludzi i pokazuje 
im drogę prawdziwego życia, gdzie jest tylko 
jeden przewodnik, który jest sumieniem. (46, 
44) 
5 Materialista kocha tylko ludzkie życie. Ale 
ponieważ zdaje sobie sprawę, że wszystko w 
nim jest ulotne, zamierza intensywnie tym żyć. 
6 Jeśli wtedy jego plany lub życzenia nie 
spełnią się, lub ból w jakikolwiek sposób 
przyjdzie mu do głowy, rozpacza i 
bluźnierstwa; rzuca wyzwanie losowi, 
obwiniając go za to, że nie otrzymał 
świadczeń, do których według niego jest 
uprawniony. 
7 Są słabymi duchowymi istotami w 
nieugiętych ciałach, są moralnie niedojrzałymi 
istotami, które są testowane na wiele 
sposobów, aby zrozumieć fałszywy szacunek, 
jaki przywiązują w swojej materializacji do 
dzieł o małej wartości. 
8 Jakże chętnie zmaterializowani chcieliby 
zmienić swój los! Jak bardzo pragną, aby 
wszystko było zrobione zgodnie z ich 
pomysłami i wolą. (258, 48 - 50) 
9 Teraz możesz zrozumieć, że jeśli zawsze 
objawiałem się ludziom w mądrości, to było to 
zrobione, aby uwolnić istoty duchowe 
uwięzione przez ograniczony intelekt. 
10 Nadal są ludzie o ograniczonych umysłach 
bez inspiracji w tym czasie. Podczas gdy 
mężczyźni powinni już mieć jasny i ewoluujący 
umysł, wielu z nich nadal myśli i żyje jak w 
epokach prymitywnych. 
11 Inni osiągnęli wielki postęp w nauce i 
zamykają się w swojej próżności i egoizmie, 
wierząc, że osiągnęli szczyt wiedzy. Ale oni 
zatrzymali się na drodze do swojego 
duchowego postępu. (180, 32 - 33) 
12 Gdyby człowiek był świadomy wyższego 
życia, które istnieje i wibruje nad nim, i gdyby 
był w stanie zakwestionować swój umysł - od 
ilu kłopotów by się uratował, od ilu otchłani by 
się uratował. Ale całe życie prosi o radę tych, 
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którzy nie mają rozwiązania dla jego 
wątpliwości i niepewności: naukowców, którzy 
przeniknęli do natury materialnej, ale nie 
znają życia duchowego, ponieważ duch w nich 
popadł w letarg. 
13 Duch człowieka musi się obudzić, aby 
znaleźć siebie, aby odkryć wszystkie zdolności, 
które zostały mu powierzone, aby pomóc mu 
w jego walce. 
14 Dziś człowiek jest jak mały, chropowaty liść 
zrzucony z drzewa życia, zabawka wiatrów, 
poddany tysiącowi zmian, słaby przeciwko 
siłom natury, kruchy i nieszczęśliwy wobec 
śmierci, kiedy powinien być panem ziemi jako 
książę posłany przeze mnie, aby doskonalić się 
w świecie (278, 4 - 6) 
15 Nadszedł czas sądu, kiedy zapytam tego 
jednego: Dlaczego mi odmówiłeś? i innych: 
dlaczego mnie prześladowałeś? czy ma prawo 
zaprzeczyć istnieniu mojego Królestwa, które 
nie było w stanie przeniknąć w głąb siebie? 
Jeśli nie znasz mojej prawdy, jeśli nie możesz 
jej znaleźć, to nie znaczy, że nie istnieje. Jeśli 
uważacie, że istnieje tylko to, co możecie 
zrozumieć, mówię wam, że jest wiele rzeczy, 
których jeszcze nie wiecie, a wasza arogancja 
jest bardzo duża. 
16 Zaprawdę powiadam wam, kto zaprzecza 
Bogu i Jego Królestwu, ten się zaparł samego 
siebie. Ten, kto chce czerpać z siebie siłę, 
uważa się za niezależnego i ma wysokie 
poczucie, że może być wielki bez potrzeby 
Boga, nie zajdzie z nim daleko w świecie, 
wkrótce zbłądzi i jego cierpienia będą bardzo 
bolesne. 
17 Gdzie są prawdziwi mędrcy? 
18 Wiedza oznacza odczuwanie mojej 
obecności. Wiedza oznacza bycie 
prowadzonym przez moje światło i 
wykonywanie mojej woli. Wiedza to 
rozumienie prawa, wiedza to miłość. (282, 19 - 
22) 
19 Dzisiaj twoja duchowa ignorancja jest tak 
wielka, że kiedy myślisz o tych, którzy odeszli 
do drugiego świata, mówisz: "Biedak, on 
umarł i musiał zostawić wszystko za sobą i 
odszedł na zawsze. 
20 Gdybyście wiedzieli z jakim współczuciem 
istoty te patrzą na was ze świata duchowego, 
kiedy słyszą, że tak mówicie Współczucie jest 
tym, co oni czują do ciebie w obliczu twojej 
ignorancji! Bo gdybyś mógł je zobaczyć, nawet 

na chwilę, byłbyś bez mowy i przytłoczony 
prawdą. (272, 46 - 47) 
21 Przywiązaliście większą wagę do wartości 
materialnych niż te, które posiadają, ale nie 
chcecie nic wiedzieć o tym, co duchowe, a 
wasza miłość do świata stała się tak wielka, że 
nawet staracie się jak najbardziej zaprzeczyć 
wszystkiemu, co odnosi się do tego, co 
duchowe, ponieważ uważacie, że ta wiedza 
jest w sprzeczności z waszym postępem na 
ziemi. 
22 Mówię wam, że wiedza duchowa nie 
koliduje z postępem ludzi, ani w moralności, 
ani w nauce. Wręcz przeciwnie, światło to 
ujawnia ludziom nieskończone bogactwo 
wiedzy, które obecnie jest jeszcze nieznane 
jego nauce. 
23 Tak długo, jak człowiek odmawia wejścia na 
drabinę uduchowienia, nie będzie mógł zbliżyć 
się do prawdziwej chwały, która tutaj, na łonie 
Ojca, da mu najwyższe szczęście bycia 
dzieckiem Bożym - godnym dzieckiem mojego 
Ducha, z powodu jego miłości, wywyższenia i 
znajomości. (331, 27 - 29) 
  
Brak chęci wyrzeczenia się, podjęcia wysiłku i 
przyjęcia odpowiedzialności 
24 Gdyby ludzkość nie była tak uparta w 
swojej ignorancji, ich istnienie na ziemi byłoby 
inne. Ale ludzie sprzeciwiają się moim 
przykazaniom, przeklinają swój cel i zamiast 
współpracować ze mną w mojej pracy, szukają 
sposobu na obejście moich praw, aby 
wyegzekwować swoją wolę. 
25 Też ci mówię: gdyby ludzie uważnie 
obserwowali każde swoje działanie, 
zauważyliby, jak buntują się przeciwko mnie 
na każdym kroku. 
26 Kiedy obficie opryskuję mężczyzn moimi 
błogosławieństwami, stają się samolubni; 
kiedy pozwalam im cieszyć się radością życia, 
stają się leniwymi; kiedy sprawdzam ich siłę, 
aby uczynić ich ducha silnym, pragną Kiedy 
pozwalam, aby Kielich Boleści sięgnął ich ust, 
aby je oczyścić, przeklinają życie i czują, że ich 
wiara słabnie; kiedy nakładam na ich ramiona 
ciężar wielkiej rodziny, oni rozpaczają i kiedy 
zabieram jednego z ich ukochanych z ziemi, 
oskarżają mnie o niesprawiedliwość. 
27 Nigdy się nie zgadzacie, nigdy nie słyszę, jak 
błogosławicie moje imię w waszych próbach, 
ani nie doświadczam, jak próbujecie 
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współpracować w moich dziełach stworzenia 
(117, 55 - 57) 
28 I umieścić wielkość w człowieku, ale nie 
tych, których on szuka na ziemi. Wielkością, o 
której mówię, jest ofiara, miłość, pokora, 
miłosierdzie. człowiek nieustannie ucieka od 
tych cnót, odwracając się w ten sposób od 
swojej prawdziwej wielkości i godności, którą 
Ojciec dał mu jako swojemu dziecku. 
29 Uciekasz od pokory, bo myślisz, że to 
oznacza nędzę. Uciekasz przed próbami, 
ponieważ nędza cię przeraża, nie zdając sobie 
sprawy, że uwalniają twój umysł. Uciekacie 
również od tego, co duchowe, ponieważ 
uważacie, że zagłębianie się w tę wiedzę jest 
stratą czasu, nie zdając sobie sprawy, że 
gardzicie wyższym światłem niż jakakolwiek 
ludzka nauka. 
30 To dlatego powiedziałem wam, że jest 
wielu, którzy pomimo swojego zapewnienia, 
że mnie kochają, nie kochają mnie, i chociaż 
twierdzą, że we Mnie wierzą, nie mają wiary 
posunęli się tak daleko, że powiedzieli mi, że 
są gotowi iść za mną, ale chcą iść za mną bez 
krzyża Ale powiedziałem im, że każdy, kto chce 
pójść za mną, powinien wziąć swój krzyż i 
pójść za mną. Każdy, kto obejmie swój krzyż z 
miłością, dotrze na szczyt góry, gdzie 
wydechnie ostatni oddech na tej ziemi, by 
zmartwychwstać do życia wiecznego. (80, 37 - 
39) 
31 Zamiast eliminować nędzę, która wszędzie 
ich otacza, ludzie dzisiaj zamierzają uzyskać jak 
największą korzyść dla siebie. 
32 Dlaczego mężczyźni nie posunęli się do 
przodu w ich pragnieniu ideału, który daje im 
czystsze uczucia i aspiracje bardziej godne 
ducha? Ponieważ nie chcieli patrzeć poza to, 
co jest dostrzegalne dla ich śmiertelnych oczu, 
czyli poza ich potrzeby, ich ziemskie 
przyjemności i ich nauki materialistyczne. 
33 Wykorzystali i wykorzystali czas, który 
został im dany na świecie, aby mieć jak 
najwięcej bogactw i przyjemności - w myśli, że 
kiedy ciało dobiega końca, wszystko jest dla 
nich skończone. 
34 Zamiast rozwijać się w górę i uważać się za 
dziecko Boże, człowiek w swojej nieświadomej 
dumy tonie do poziomu niższej istoty, a gdy 
jego sumienie mówi mu o Bóstwie i życiu 
duchowym, strach przed sprawiedliwością 

Bożą chwyta go i woli uciszyć ten wewnętrzny 
głos i nie "marnować myśli" na te ostrzeżenia. 
35 Nie zastanawiał się nad własnym 
istnieniem, ani nad swoją kondycją psychiczną 
i fizyczną. Jak może być inaczej niż to, że jest w 
prochu i nędzy, dopóki żyje i myśli w ten 
sposób? (207, 18) 
36 Moja nauka, która jest wyjaśnieniem prawa 
w każdym czasie, przychodzi do was jako 
droga do światła, pewne naruszenie dla 
Ducha. Niemniej jednak, mężczyźni zawsze 
wybierali łatwą drogę materializacji, w 
zastosowaniu wolności woli, która została im 
dana i w pragnieniu podążania drogą życia. 
Niektórzy całkowicie zignorowali wezwania 
sumienia, które zawsze są skierowane do 
duchowych; inni stworzyli kulty i obrzędy, aby 
wierzyć, że są mocno na ścieżce duchowej, 
podczas gdy w rzeczywistości są tak samo 
samolubni jak ci, którzy wypędzili moje imię i 
słowo ze swojego życia. (213, 51) 
37 Droga jest przygotowana i drzwi są otwarte 
dla każdego, kto chce do mnie przyjść. 
38 Ścieżka jest wąska, od dawna jest wam 
znana. Nikt nie jest nieświadomy, że moje 
prawo i moja nauka są najczystsze i nieugięte, 
tak że nikt nie myśli, aby zmienić je zgodnie z 
jego wygodą lub wolą. 
39 Szeroka droga i szeroko otwarta brama to 
wszystko, co prowadzi waszego ducha do 
światła, pokoju i nieśmiertelności. Szeroka jest 
droga lenistwa, nieposłuszeństwa, pychy i 
materializmu - droga, którą podąża większość 
ludzi, starając się uciec od swojej duchowej 
odpowiedzialności i wewnętrznego osądu 
swojego sumienia. 
40 Ta droga nie może być nieskończona, 
ponieważ nie jest ani prawdziwa, ani 
doskonała Dlatego, ponieważ ta droga, jak 
wszystkie ludzkie rzeczy, jest ograniczona, 
człowiek pewnego dnia dotrze do swojego 
końca, gdzie zatrzyma się, by z przerażeniem 
pochylić się nad przepaścią, która jest końcem 
drogi. Wtedy wybuchnie chaos w sercach tych, 
którzy już dawno odeszli z prawdziwej Drogi. 
41 W jednych będzie pokuta, dzięki której 
znajdą wystarczająco dużo światła, aby zostać 
zbawionym, w innych będzie konsternacja na 
końcu, który uznają za niesprawiedliwy i 
nielogiczny, a jeszcze inni będą bluźnić i 
buntować się przeciwko Bogu. Ale zaprawde, 
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mówie wam, to bedzie poczatek powrotu do 
swiatla. (333, 64 - 68) 
  
Duchowa niedola człowieka  
42 Nie pomyliłem się w tym, co stworzyłem; 
lecz człowiek zawiódł na drodze i w życiu; lecz 
wkrótce powróci do mnie jak Syn 
Marnotrawny, który wylał całe swoje 
dziedzictwo 
43 Ze swoją nauką stworzył nowy świat, 
fałszywe królestwo. Stworzył prawa, ustanowił 
tron dla siebie i wyposażył się w berło i 
koronę. Ale jakże nietrwałą i zwodniczą jest 
jego chwała: słaby oddech mojej 
sprawiedliwości wystarczy, by wstrząsnąć jego 
fundamentami, a całe jego królestwo się 
rozpadnie. Ale królestwo pokoju, 
sprawiedliwości i miłości, którego nie mogło 
wygrać, jest dalekie od ludzkiego serca. 
44 Przyjemności i satysfakcje, jakie daje im 
praca mężczyzn, są tylko wyobrażone. Ból, 
niepokój i rozczarowanie, które kryją się za 
maską uśmiechów, gryzie ich serca. 
45 Zostało to uczynione z ludzkiego życia, a 
jeśli chodzi o życie Ducha i rządzące nim 
prawa, to zostały one pokręcone, ponieważ 
ludzie zapomnieli, że istnieją także siły i 
elementy, które ożywiają Ducha i z którymi 
człowiek musi pozostać w kontakcie, aby mógł 
wytrzymać próby i pokusy oraz pokonać 
wszystkie przeszkody i przeciwności na drodze 
do doskonałości. 
46 Światło, które przychodzi do każdego ducha 
z nieskończoności, nie pochodzi z gwiazdy 
królewskiej; moc, którą duch otrzymuje z 
zaświatów, nie jest wylaniem ziemi; źródłem 
miłości, prawdy i zdrowia, które gasi 
pragnienie wiedzy ducha, nie jest woda mórz 
waszych ani źródeł waszych; atmosfera, która 
cię otacza jest nie tylko materialna, to odpływ, 
oddech i inspiracja, która otrzymuje ludzkiego 
ducha bezpośrednio od Stwórcy wszystkich 
rzeczy, od Tego, który stworzył życie i rządzi 
nim z Jego doskonałymi i niezmiennymi 
prawami. 
47 Gdyby człowiek miał trochę dobrej woli, by 
powrócić na drogę prawdy, natychmiast 
poczułby pieszczotę spokoju jako bodziec. 
Kiedy jednak duch materializuje się pod 
wpływem materii, poddaje się jej pazurom i 
zamiast być panem tego życia, sternikiem, 
który kieruje swoim statkiem, staje się 

niewolnikiem ludzkich słabości i skłonności i 
zostaje rozbity w czasie burzy. 
48 Już wam mówiłem, że duch przychodzi 
przed ciałem, tak jak ciało przychodzi przed 
odzieniem. Ciało, które masz, jest tylko 
tymczasowym ubraniem ducha. (80, 49 - 53) 
49 O, gdyby tylko wszyscy chcieli ujrzeć 
wschodzące światło tej epoki - ile nadziei 
byłoby w ich sercach! Ale śpią. Nie wiedzą 
nawet, jak otrzymać światło, które gwiazda 
królewska wysyła im każdego dnia - to światło, 
które jest jak obraz światła, które promieniuje 
od Stwórcy. 
50 Pieści cię i budzi do codziennej walki o byt, 
bez tych, którzy nie są wrażliwi na piękno 
stworzenia, zatrzymując się na kilka chwil, aby 
mi podziękować. Chwała mogłaby przejść 
obok nich bez ich zauważenia, ponieważ 
zawsze budzą się pełni obaw i zapominają o 
modlitwie, aby szukać we mnie duchowej siły. 
51 Nie szukają też siły dla ciała w źródłach 
natury. Wszyscy biegają w pośpiechu i walczą 
nie wiedząc po co, chodzą bez wyraźnego celu 
w zasięgu wzroku. To właśnie w tej nieczułej i 
bezsensownej walce o egzystencję 
zmaterializowali swoje duchy i uczynili je 
samolubnymi. 
52 Wtedy, gdy prawa Ducha, które są 
światłem życia, są zapomniane, ludzie niszczą 
się, zabijając się i biorąc swój chleb, bez 
słuchania głosu sumienia, bez zastanowienia, 
bez zatrzymywania się, aby myśleć. 
53 Gdyby jednak ktoś zapytał ich jak oceniają 
swoje obecne życie, natychmiast by 
odpowiedzieli, że nigdy w dawnych czasach w 
życiu ludzkim nie świeciło tak wiele światła jak 
teraz, oraz że nauka nigdy nie wyjawiła im tak 
wielu tajemnic. Ale oni musieliby to 
powiedzieć z maską szczęścia przed swoimi 
twarzami, bo w ich sercach ukryliby wszystkie 
swoje duchowe cierpienia i nędzę. (104, 33 - 
34) 
54 Posłałem Ducha, aby wcielił się na ziemi i 
stał się człowiekiem, aby był księciem i panem 
nad wszystkim, co na niej istnieje, a nie 
niewolnikiem i ofiarą, ani ofiarą potrzeby, jak 
go w rzeczywistości widzę. Człowiek jest 
niewolnikiem swoich potrzeb, swoich pasji, 
swoich wad i swojej ignorancji. 
55 Jest on ofiarą cierpienia, błędnych posunięć 
i ciosów losu, które jego brak duchowego 
podniecenia sprowadza go na jego wędrówkę 
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po ziemi. Jest w potrzebie, ponieważ w 
niewiedzy o dziedzictwie, do którego ma 
prawo w życiu, nie wie, co posiada i zachowuje 
się tak, jakby nie miał nic. 
56 Ta ludzkość musi się najpierw przebudzić, 
aby mogła zacząć studiować w Księdze Życia 
Duchowego, a następnie, przekazując ten 
świat idei z pokolenia na pokolenie, aby 
wkrótce pojawiło się błogosławione ziarno, w 
którym wypełni się moje słowo. 
57 Powiedziałem wam, że pewnego dnia ta 
ludzkość osiągnie uduchowienie i będzie 
wiedziała, jak żyć w harmonii ze wszystkimi 
stworzonymi rzeczami, a duch, umysł i serce 
będą kroczyć w kroku. (305, 9 - 11) 
 
Złe ziemskie zachowanie i jego konsekwencje  
58 Gdy widzę mężczyzn uwikłanych w wojny 
zabijających się z powodu posiadania skarbów 
świata, nie mogę się powstrzymać od ciągłego 
porównywania mężczyzn z małymi dziećmi, 
które walczą o rzeczy, które nie mają żadnej 
wartości. Dzieci to nadal ludzie, którzy walczą 
o odrobinę władzy lub trochę złota. Co te 
dobra oznaczają poza cnotami, które 
posiadają inni ludzie? 
59 Mężczyzna, który dzieli narody, siejąc 
nienawiść w ich sercach, nie może być 
porównywany z tym, który poświęca swoje 
życie, aby zasiać ziarno wszechogarniającego 
braterstwa. Tego, który powoduje cierpienie 
wśród bliźnich, nie można porównywać z tym, 
który poświęca swoje życie na rzecz 
łagodzenia cierpienia bliźnich. 
60 Każdy człowiek marzy o tronie na ziemi, 
chociaż ludzkość od początku doświadcza, jak 
mało wart jest tron na świecie. 
61 Obiecałem wam miejsce w moim 
królestwie, ale bardzo niewielu o nie 
zabiegało, a to dlatego, że ludzie nie chcą 
zrozumieć, że najmniejszy poddany króla 
królestw niebieskich jest większy od 
najpotężniejszego monarchy na ziemi. 
62 Mężczyźni są jeszcze małymi dziećmi, ale 
wielkie nawiedzenie, które ich spotyka, 
sprawi, że doświadczą tak wielu rzeczy w tak 
krótkim czasie, że wkrótce przejdą z tego 
dzieciństwa do dojrzałości, a potem, obdarzeni 
owocem doświadczenia, będą wołać: "Jezus, 
nasz Ojciec miał rację, idźmy do Niego". (111, 
3 - 7) 

63 Ludzie dążą do nieśmiertelności na świecie 
i starają się ją osiągnąć poprzez dzieła 
materialne, ponieważ ziemska chwała - nawet 
jeśli jest tymczasowa - kłuje w oczy, a 
zapominają o chwale ducha, ponieważ wątpią 
w istnienie tego życia. To właśnie brak wiary i 
brak uduchowienia postawił przed oczami 
ludzi zasłonę sceptycyzmu. (128, 45) 
64 Rozwój człowieka, jego postęp, jego nauka i 
jego cywilizacja nigdy nie miał na celu 
wstąpienie do ducha, który jest najwyższą i 
najszlachetniejszą rzeczą, która istnieje w 
człowieku. Jego dążenie, jego ambicja, jego 
pragnienia i troski zawsze miały swój cel w 
tym świecie. Tutaj szukał wiedzy, tutaj 
gromadził skarby, tutaj otrzymywał 
przyjemności, wyróżnienia, nagrody, 
stanowiska władzy i nagrody, tutaj szukał 
swojej chwały. 
65 Dlatego ci mówię: podczas gdy natura 
postępuje krok po kroku, nie zatrzymując się w 
swoich prawach nieustannej ewolucji w 
kierunku udoskonalenia, w kierunku 
doskonałości, człowiek pozostaje w tyle, nie 
postępując; i stąd jego ciosy losu na ziemi, 
stąd próby, przeszkody i ciosy, które napotyka 
na swojej drodze życia (277, 42) 
66 Chociaż chcę, abyście mieli tęsknoty, byli 
ambitni, marzyli o byciu wielkim, silnym i 
mądrym, ale o wiecznych dobrach Ducha 
Świętego 
67 Do uzyskania tych dóbr potrzebne są 
wszystkie cnoty, takie jak miłosierdzie, pokora, 
przebaczenie, cierpliwość, hojność, jednym 
słowem: miłość. A wszystkie cnoty podnoszą, 
oczyszczają i doskonalą ducha. 
68 W tym nędznym świecie, w tym 
tymczasowym domu, aby być wielkim, 
potężnym, bogatym lub uczonym, człowiek 
musiał być samolubny, fałszywy, mściwy, 
okrutny, obojętny, nieludzki i wyniosły, a 
wszystko to musiało doprowadzić go do 
skrajnego kontrastu z tym, co jest prawdą, 
miłością, pokojem, prawdziwą mądrością i 
sprawiedliwością. (288,32) 
69 Gdy człowiek odkrywa siebie duchowo, 
czuje w sobie obecność swego Ojca. Ale kiedy 
nie wie, kim jest i skąd pochodzi, czuje, że 
jestem daleki, dziwny, nieosiągalny, albo 
pozostaje nieczuły. 
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70 Tylko przebudzony duch może wejść do 
Królestwa Prawdy Z jego samą nauką człowiek 
nie będzie w stanie jej rozpoznać. 
71 Widzę, że ludzie dążą do wiedzy, sławy, 
władzy, szczęścia i potęgi, i oferuję im środki, 
aby to wszystko osiągnąć - ale w jej 
prawdziwych, istotnych cechach, w jej 
duchowej prawdzie, nie w zewnętrznym i 
podstępnym świecie, nie w przejściowym i 
zwodniczym. 
72 Kiedy człowiek poświęca się materiałowi i 
zamyka się na małej przestrzeni świata, 
takiego jak twój, staje się biedny, ogranicza i 
uciska swojego ducha, nie pozostaje mu nic 
innego, jak to, co posiada lub co wie. Wtedy 
staje się konieczne, aby stracił wszystko, aby 
mógł otworzyć oczy na prawdę i, po 
przyznaniu się do błędu, odwrócić wzrok do 
Wiecznego. (139, 40 - 43) 
 

Rozdział 47 - Materializm i duchowość  
 
Wpływ dominującego materializmu  
1 Zaprawdę, powiadam wam, wielu ucieknie 
przed moją nauką z obawy przed 
uduchowieniem; lecz nie będzie w nich mówił 
rozum ani duch, lecz podstawowe namiętności 
"ciała" [duszy]. 
2 Kiedy duch żyje oddany prawdzie, ucieka od 
materializmu, jak ten, który usuwa się z 
zanieczyszczonego środowiska. Duch wyższy 
znajduje swoje szczęście w moralności - tam 
gdzie panuje pokój, gdzie mieszka miłość. (99, 
41 - 42) 
3 Szukajcie mojego słowa, aż będziecie pewni 
jego czystości i prawdy. Tylko w ten sposób 
będziesz mógł śmiało iść swoją drogą i stanąć 
twardo przeciwko ingerencji idei 
materialistycznych, które zagrażają duchowi. 
Bo materializm to śmierć, to ciemność, to 
jarzmo i trucizna dla ducha. Nigdy nie 
wymieniajcie światła i wolności waszego 
ducha na ziemski chleb ani na ubogie dobra 
materialne! 
4 Zaprawdę, mówię ci Kto ufa Mojemu Prawu i 
wytrwa w wierze do końca, nigdy nie 
zabraknie mu materialnego pożywienia, a w 
chwilach komunii z Duchem Moim, przez 
nieskończone miłosierdzie moje, zawsze 
otrzyma chleb życia wiecznego. (34, 61 - 62) 

5 Materializm stoi na przeszkodzie w rozwoju 
ducha jako ogromna przeszkoda. Ludzkość 
zatrzymała się przed tym murem. 
6 Znalazłeś się w świecie, w którym człowiek 
mógł rozwinąć swoje kompetencje rozumu 
poprzez zastosowanie ich do nauk o 
materiałach. Jednak jego osąd o istnieniu 
duchowości jest nadal ograniczony; jego 
wiedza o wszystkim, co nie do końca należy do 
materii, jest pozostawiona. (271, 37 - 38) 
7 Próby, przez które przechodzi wasz świat, są 
oznakami końca wieku, upadku lub śmierci w 
wieku materializmu, ponieważ materializm był 
w waszej nauce, w waszych celach i w waszych 
pasjach. Materializm zdeterminował twoje 
oddanie Mnie, a także wszystkie twoje prace. 
8 Miłość świata, chciwość do rzeczy ziemskich, 
pragnienie ciała, przyjemność wszystkich 
niższych pragnień, samolubstwo, miłość do 
siebie i pycha były mocą, z którą stworzyłeś 
życie zgodnie z twoją inteligencją i ludzką 
wolą, której owoce sprawiłem, że zebrałeś, 
aby twoje doświadczenie było kompletne. 
9 Ale kiedy ten wiek, który teraz dobiega 
końca, będzie naznaczony materializmem w 
historii ludzkości - zaprawdę mówię wam, 
nowy wiek będzie naznaczony swoją 
duchowością. Bo w nim sumienie i wola ducha 
na ziemi stworzy świat istot hojnych z miłości - 
życie, w którym czuje się ducha ojca 
wibrującego w duchu dzieci, bo wtedy 
wszystkie dary i zdolności, które dziś żyją 
ukryte w waszej istocie, będą miały jako pole 
działania nieskończoność. (305, 41 - 42) 
 
Istota spirytyzmu 
10 Spirytualizm nie jest mieszaniną religii. Jest 
to najbardziej czysta i doskonała nauka w 
swojej prostocie, jest to światło Boże, które 
schodzi do ludzkiego ducha w tym "trzecim 
wieku". (273, 50) 
11 Duchowość, którą nazwałem objawieniem, 
która mówi wam o życiu Ducha Świętego, 
która uczy was bezpośredniej komunikacji z 
waszym Ojcem i która podnosi was ponad 
życie materialne 
12 Zaprawdę, powiadam wam, spirytualizm 
nie jest niczym nowym, ani nie należy tylko do 
tego czasu, ale jest objawieniem, które coraz 
bardziej ujawnia się zgodnie z duchowym 
rozwojem ludzkości. 



219 
 

13 Ponieważ nauczanie, które wam daję, jest 
spirytualizmem, który uczy was doskonałej 
miłości do Boga i do bliźniego i zaprasza was 
na drogę, która prowadzi do doskonałości, 
spirytualizm był również tym, czego nauczało 
was prawo Boże w "pierwszym wieku" i słowo 
Chrystusa w drugim wieku (289, 20 - 22) 
14 Duchowość nie jest religią; jest to ta sama 
nauka, którą szerzyłem w osobie Jezusa dla 
prowadzenia wszystkich ludzi wszystkich 
czasów na świecie. Jest to moja nauka o 
miłości, sprawiedliwości, zrozumieniu i 
przebaczeniu. 
15 W tym "trzecim wieku" mówiłem do was 
tylko z większą jasnością z powodu waszego 
duchowego, fizycznego i intelektualnego 
rozwoju. (359, 60 - 61) 
16 Spirytualizm przychodzi, aby zniszczyć 
zwyczaje i tradycje, które zostały 
wprowadzone przez ludzi i które zatrzymały 
ducha. Spirytualizm jest ciągłym rozwojem i 
podnoszeniem ducha, który oczyszcza i 
doskonali się dzięki swoim zdolnościom i 
cechom, aż dotrze do swego Stwórcy. 
Spirytualizm pokazuje sposób, w jaki duch 
przyjmuje, czuje i wyraża swego Pana. 
Duchowość uwalnia ducha i prowadzi do jego 
rozwoju. 
17 Duchowa jest uniwersalną mocą i 
uniwersalnym światłem, które jest we 
wszystkim i należy do wszystkich. Moje nauki 
nie powinny nikomu wydawać się dziwne. 
18 Cechy ducha są niezmienne, ponieważ są 
one cnotami mojej boskości, mocy wiecznych. 
Zrozumcie jednak, że w zależności od tego, jak 
żyjecie, czystość, którą okazujecie, będzie 
większa lub mniejsza. (214, 57 - 59) 
 
Kto słusznie może nazwać siebie spirytystą?  
19 Każdy, kto osiągnął pewną duchowość z 
powodu swojej wytrwałości, swojego rozwoju 
i miłości do nauk Ojca, będzie duchownym, 
nawet jeśli jego usta tego nie mówią. 
20 Kto ma wiarę i okazuje hojność w swoich 
działaniach, będzie odzwierciedlać to, co jego 
duch posiada. (236, 27 -28) 
21 Spirytualista wie, że Wszechmogący jest we 
wszystkim, że świat, wszechświat i 
nieskończoność są przeniknięte moją istotą i 
obecnością. 
22 Kto mnie rozpoznaje i postrzega w ten 
sposób, jest żywą świątynią Boga i nie będzie 

już materializować objawienia Ducha poprzez 
symbole lub obrazy. (213, 31 - 32) 
23 Spirytualizm jest objawieniem, które 
objawia i uczy wszystkiego, co masz i co nosisz 
w sobie. To sprawia, że uświadamiacie sobie, 
że jesteście dziełem Boga, że nie jesteście 
tylko materią, że jest coś ponad waszym 
"ciałem", co unosi was ponad planem natury, 
który was otacza i ponad brudem waszych 
namiętności. 
24 Gdy człowiek osiągnie duchowość, każde 
przykazanie i nauczanie będzie częścią światła 
jego ducha. Nawet jeśli jego pamięć nie 
zachowa ani jednego zdania, ani słowa z mojej 
nauki, będzie nosił w sobie jej istotę, ponieważ 
ją zrozumiał, ponieważ ją czuje, i ponieważ jej 
przestrzega. (240, 17 - 18) 
25 Dobry duchowny będzie tym, który 
pomimo całego ubóstwa dóbr materialnych, 
czuje się panem, bogatym i szczęśliwym, 
ponieważ wie, że jego ojciec go kocha, że ma 
braci i siostry do kochania i że skarby świata są 
wtórne do bogactw ducha. 
26 Będzie on również dobrym spirytystą, który 
jako właściciel dóbr materialnych wie, jak 
używać ich do dobrych celów i używa ich jako 
środków przekazanych mu przez Boga do 
wypełnienia ważnej misji na ziemi. 
27 Nie jest absolutnie konieczne, aby być 
biednym, wzgardzonym lub nędznym, aby 
zaliczać się do tych, którzy idą za Mną, tak 
samo jak nie jest konieczne być wśród tych, 
którzy cierpią, aby być kochanym przez Mnie 
Prawdę mówiąc, mówię wam, że zgodnie z 
moją wolą zawsze będziecie silni, zdrowi i 
właściciele wszystkiego, co dla was 
stworzyłem. 
28 Kiedy będziesz wiedział, jak być 
właścicielem swojego dziedzictwa, doceniając 
każdą łaskę i dając wszystkim należne im 
miejsce w życiu? (87,28 - 30) 
 
Duchowość w religiach i wyznaniach 
29 Dziś ludzie przeżywają epokę dezorientacji, 
ponieważ nie zrozumieli, że całe ich życie i 
wszystkie ich wysiłki powinny prowadzić ich 
do rozwoju ich ducha, którego celem powinien 
być dialog ich ducha z duchem Stwórcy. 
30 Kult, do którego wyznaje się dziś większość 
ludzi, to materializm. 
31 Tak długo, jak doktryny wiary i religie 
nalegają na swoje różnice, świat będzie nadal 
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karmić swoją nienawiść i nie będzie w stanie 
zrobić decydującego kroku w kierunku 
prawdziwego kultu Bożego. 
32 Ale kiedy ludzie zrozumieją i zjednoczą się i 
w ten sposób zrobić pierwszy krok do miłości 
siebie nawzajem, kiedy są jeszcze ludzie, 
którzy, wierząc, że posiadają klucz lub 
tajemnicę zbawienia istot duchowych i klucze 
życia wiecznego, nie uznają wszystkich tych, 
którzy chodzą w inny sposób, ponieważ 
wierzą, że nie są godni przyjść do Boga? 
33 Bądźcie więc świadomi prawdziwego celu 
spirytyzmu, którego nauczanie jest ponad 
wszelkimi wyznaniami, każdą ludzką ideologią 
i każdą sektą. (297, 38 -41) 
34 Spirytualizm nie jest nową doktryną, której 
celem jest rozwój nauk wiary z minionych 
czasów - nie, jest to takie samo objawienie jak 
te z Pierwszego i Drugiego Świata. Jest to 
fundament wszystkich religii, o których chcę 
przypomnieć ludzkości w tych czasach 
separacji, aby nie zapomniała o swoim 
pochodzeniu. 
35 Dzieła człowieka, jego zwyczaje i sposób na 
zaimponowanie zmysłom, aby schlebiać i być 
dumnym z jego różnych religii, są w 
sprzeczności z tym, co moje dzieło chce 
pokazać światu. (363, 9) 
36 W tym czasie daję wam nowe nauki do 
przemyślenia - nauki o miłości, która was 
odkupi i podniesie, prawdy, które choć 
gorzkie, będą światłem na waszej drodze. 
37 Spirytualizm w tym czasie, podobnie jak 
chrześcijaństwo w przeszłości, będzie walczył i 
prześladowany z gniewem, okrucieństwem i 
wściekłością; ale pośród tej walki pojawi się 
duchowy, dokonując cudów i podbijając serca 
38 Materializm, egoizm, pycha i miłość do 
świata będą siłami, które powstaną przeciwko 
temu objawieniu, które nie jest nowe ani nie 
różni się od tego, które przyniosłem wam w 
dawnych czasach Nauka, którą wam teraz 
objawiłem, a która daje wam imię spirytyzmu, 
jest istotą Prawa i nauki objawionej wam w 
Pierwszym i Drugim Czasie. 
39 Gdy ludzkość zrozumie prawdę tej nauki, jej 
sprawiedliwość i nieskończoną wiedzę, którą 
ujawnia, wypędzi ze swego serca wszelki 
strach, wszelkie uprzedzenia i uczyni ją 
przewodnikiem swego życia (24, 48 - 51) 
40 Zaprawdę, powiadam wam, we wszystkich 
częściach świata są rozproszeni spirytualiści - 

ludzie dojrzali, którzy przyniosą ludzkości 
pokój. 
41 Ale mówię wam, że związek pomiędzy 
spirytualistami z całego świata nie dojdzie do 
skutku poprzez organizację nowego Kościoła, 
ponieważ jego siła nie będzie istotna Ich 
jedność będzie istnieć mentalnie, idealnie i w 
zakresie ich pracy, i w ten sposób ich siła 
będzie niezwyciężona, ponieważ wyciągnęli ją 
z Wiecznego Źródła, które jest w moim Duchu. 
42 Do wszystkich ich inspiruję moją Prawdę i 
nawiedzam ich, aby wszelkie nieczystości 
uciekły z ich serc i umysłów, gdyż nie mogą 
mieszać się z moim Światłem. 
43 Wszyscy oni mają obowiązek upewnić się, 
że duchowe nauczanie jest wyjaśnione i 
wyraźnie widoczne poprzez ich duchowe 
zdolności i nie jest splugawione przez ludzkie 
filozofie (299, 30 - 32) 
44 Zaprawdę, powiadam wam, historia 
spirytyzmu będzie pisana świetlistymi literami 
w historii ludzkości 
45 Czyż Izrael nie uczynił się nieśmiertelnym, 
uwalniając się od egipskiego jarzma? Czyż 
chrześcijanie w swojej triumfalnej procesji nie 
uczynili się nieśmiertelnymi przez miłość? 
Podobnie, spirytualiści uczynią się 
nieśmiertelnymi w swojej walce o wolność 
ducha. (8,64-65) 
  

Rozdział 48 - Dary duchowe i 
uduchowienie  
 
Duchowe zdolności człowieka 
1 Ilekroć ta wątpiąca, niewiarygodna i 
materialistyczna ludzkość napotyka na boskie 
objawienie lub to, co nazywa cudami, 
natychmiast szuka powodów lub dowodów, 
aby wykazać, że nie ma nadprzyrodzonego 
dzieła, ani że taki cud nie miał miejsca. 
2 Kiedy pojawia się osoba, która wykazuje 
niezwykłą zdolność duchową, doświadcza 
kpiny, zwątpienia lub obojętności, aby uciszyć 
swój głos. A kiedy natura, jako instrument 
mojej boskości, kieruje swój głos 
sprawiedliwości i swoje wołania alarmowe do 
ludzi, przypisują wszystko przypadkowi. Ale 
nigdy jeszcze ludzkość nie była tak 
niewrażliwa, głucha i ślepa na wszystko, co 
boskie, duchowe i wieczne, jak w tych czasach. 
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3 Trzy miliony ludzi nazywają siebie 
chrześcijanami, ale w większości nie znają 
nauk Chrystusa. Twierdzą, że kochają 
wszystkie dzieła, które robiłem jako człowiek, 
ale na swój sposób wierzenia, myślenia i 
patrzenia na rzeczy udowadniają, że nie znają 
istoty mojej nauki. 
4 Uczyłem was życia Ducha, objawiając wam 
zdolności, które są w Nim; po to się urodziłem. 
5 Uzdrawiałem chorych bez żadnego 
lekarstwa, rozmawiałem z duchami, 
uwalniałem opętanych od obcych i 
nadprzyrodzonych wpływów, rozmawiałem z 
naturą, przemieniałem mnie jako człowieka w 
istotę duchową, a jako istotę duchową 
ponownie w człowieka, a każde z tych dzieł 
zawsze miało na celu wskazanie wam drogi 
rozwoju ducha. (114, 1 - 4) 
6 Masz w sobie prawdziwe skarby, zdolności i 
dary, których nawet nie podejrzewasz, a w 
wyniku swojej ignorancji wylewasz łzy jak ci w 
potrzebie. Co ty wiesz o mocy modlitwy i mocy 
myśli? Co wiesz o głębokim znaczeniu 
rozmowy duchowej dla ducha? Nic, wy 
materialistyczni i ziemscy ludzie! (292,14) 
7 Oczekuję, że świat się uduchowi. U mnie 
nazwy, którymi wyróżnia się każdy kościół lub 
sektę, nie mają żadnego znaczenia, ani mniej 
lub bardziej wielkiego splendoru jego 
obrzędów i zewnętrznych form kultu. To 
dociera tylko do ludzkich zmysłów, ale nie do 
mojego ducha. 
8 Oczekuję uduchowienia od ludzi, ponieważ 
oznacza ono podniesienie życia, ideał 
doskonałości, miłość do dobra, zwrócenie się 
ku prawdzie, wykonywanie czynności miłości, 
harmonii z samym sobą, która jest harmonią z 
innymi, a więc z Bogiem. (326, 21 - 22) 
9 Duchowość nie oznacza pobożności, ani nie 
zakłada praktykowania jakiegokolwiek 
obrzędu, ani nie jest zewnętrzną formą kultu. 
Duchowość oznacza rozwijanie wszystkich 
zdolności człowieka - zarówno tych, które 
należą do jego ludzkiej części, jak i tych, które 
wykraczają poza fizyczne zmysły, które są 
mocami, cechami, zdolnościami i zmysłami 
ducha. 
10 Spirytualizacja jest właściwym i dobrym 
wykorzystaniem wszystkich darów, które 
człowiek posiada. Duchowość jest harmonią ze 
wszystkim, co cię otacza. (326, 63 - 66) 

11 W tamtych czasach nauczałem Cię 
największej cnoty, jaką jest miłosierdzie; 
natchnąłem Twoje serce i uczyniłem Twoje 
uczucia wrażliwymi. Teraz odsłaniam wam 
dary, którymi obdarzony jest wasz duch, 
abyście je rozwijali i wykorzystywali do 
czynienia dobra bliźnim. 
12 Wiedza o życiu duchowym pozwoli wam na 
wykonywanie uczynków podobnych do tych, 
które wykonywał wasz Mistrz Pamiętajcie, że 
mówiłem wam, że gdy będziecie rozwijać 
swoje zdolności, będziecie czynić prawdziwe 
cuda. (85, 20 -21) 
13 Wszyscy posiadacie dary Ducha, które 
zaczynają się rozwijać w tym "trzecim wieku" 
poprzez rozwój, który istoty duchowe 
osiągnęły. Intuicja, duchowe oblicze, 
objawienie, proroctwo, natchnienie 
przejawiają się wyraźnie wśród ludzi i jest to 
zapowiedź nowego czasu, jest to światło Księgi 
Siedmiu Pieczęci, która jest otwarta w tym 
czasie w szóstym rozdziale. 
14 Ale wy, którzy wiecie, do czego służą te 
przejawy i rozumiecie czas, w którym żyjecie - 
skierujcie swoje dary duchowe na drogę 
miłości. Zawsze bądźcie gotowi do 
zaoferowania waszej kochającej pomocy, a 
będziecie w zgodzie z moim prawem i 
będziecie służyć za przykład dla waszych 
bliźnich. Wtedy będziecie moimi uczniami i 
będziecie za takich uznawani. (95,18) 
15 Kiedy ludzie niegdyś kochali i wiedzieli, jak 
przebaczać, kiedy pokora istniała w ich 
sercach i kiedy osiągnęli, że duch panuje nad 
ciałem [duszą], ani "ciało" [dusza], ani świat, 
ani namiętności nie będą tworzyć tej grubej 
zasłony, która uniemożliwia zobaczenie drogi 
za lub przed wami. Przeciwnie, "ciało" 
uduchowione przez podążanie za moją nauką 
będzie jak sługa posłuszny dyktatowi 
sumienia, w przeciwieństwie do tego, czym 
jest dzisiaj: przeszkodą, pułapką, bandażem na 
oczach Ducha. (122, 32) 
16 Intuicja, która jest duchową wizją, 
przedstawieniem i proroctwem, oświeca 
umysł i sprawia, że serce bije szybciej dla 
przesłań i głosów, które otrzymuje z 
nieskończoności. (136, 46) 
17 Poprzez dar intuicji, który dałem wszystkim 
ludziom, możecie odkryć wiele rzeczy ukrytych 
w tajemnicy serc - wiele tragedii, które mają 
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wpływ nie tylko na ziemskie życie waszych 
bliźnich, ale także na ich duchy. 
18 Jak można przeniknąć do intymności tych 
serc, nie raniąc ich i bezczeszcząc ich 
tajemnic? Jak odkryć te ukryte cierpienia, 
które przyćmiewają życie twoich bliźnich? Już 
wam mówiłem: intuicja, ten wydział, który jest 
częścią duchowego daru widzenia i który 
powinien być w pełni rozwinięty w was 
poprzez modlitwę, wskazuje wam drogę do 
złagodzenia bólu każdego z waszych bliźnich. 
(312, 73 -74) 
19 Ile jest jeszcze tajemnic dla człowieka 
Otaczają go niewidzialne i nieuchwytne istoty, 
które powinny być już dla niego widoczne i 
namacalne. 
20 Życie pełne piękna i objawień pulsuje nad 
istnieniem ludzi, ale ci w ich ślepocie nie są 
jeszcze w stanie go zobaczyć. (164, 56 – 57) 
21 Człowiek przygotowany przez moją naukę 
będzie w stanie wykonywać nadludzkie dzieła. 
Z jego umysłu i ciała wypłynie światło, moc i 
siła, które pozwolą mu osiągnąć to, czego 
sama inteligencja nie może osiągnąć. (252, 4 - 
5) 
22 Jest to czas, kiedy boskie światło będzie 
świecić w pełni w moich naśladowców, którzy 
ujawnią dary Ducha i udowodnić, że nie 
potrzebują ani ziemskie dobra, ani nauki 
ziemskie do czynienia dobra i czynienia 
cudów. Uzdrawiają w moim imieniu, 
przywracają beznadziejnie chorych, zamieniają 
wodę na balsam i wskrzeszają zmarłych z ich 
obozu. Ich modlitwa będzie miała moc 
łagodzenia burz, uspokajania sił natury i 
zwalczania epidemii i złych wpływów. 
23 Opętani zostaną uwolnieni od swojego 
dobytku, swoich prześladowców i ciemiężców 
poprzez słowo, modlitwę i autorytet moich 
nowych uczniów. (160, 28 - 29) 
24 Spirytualizacja oznacza uszlachetnienie 
uczuć, czystość życia, wiarę, miłość, pomoc 
sąsiedzką, pokorę przed Bogiem i głęboki 
szacunek dla otrzymanych darów. Jeśli możesz 
osiągnąć którąkolwiek z tych cnót, zaczynasz 
przeniknąć swoją duchową wizją do domu 
miłości i doskonałości. Podobnie, gdy 
osiągniecie uduchowienie, możecie już na 
ziemi powiedzieć, że mieszkacie w domu 
duchowym, nawet jeśli to tylko w momentach 
waszej modlitwy. Jednocześnie otrzymacie 
światło, które ukaże wam wydarzenia, które 

będą miały miejsce w przyszłości, ponieważ 
dla ducha, który wznosi się do góry, przyjście 
nie jest już tajemnicą. 
25 Tak, uczniowie, tylko w życiu ludzkim 
człowiek nie wie, co się stanie w przyszłości, co 
przyjdzie jutro. Nie zna swojego 
przeznaczenia, nie wie, jak musi iść i jak będzie 
wyglądał jego koniec. 
26 Człowiek nie mógł znieść wiedzy na temat 
wszystkich prób, przez które musi przejść w 
swoim życiu. Dlatego też, w mojej miłosiernej 
miłości do niego, umieściłem tę zasłonę 
tajemnicy pomiędzy jego teraźniejszością a 
przyszłością, zapobiegając w ten sposób 
zagubieniu jego umysłu, gdy będzie wiedział 
wszystko, co jeszcze musi przeżyć i znieść. 
27 Duch natomiast, istota obdarzona mocą i 
stworzona na wieczność, ma w sobie zdolność 
do poznania przyszłości, dar poznania swego 
przeznaczenia i siłę do zrozumienia i przyjęcia 
wszystkich prób, które go czekają. Wie, że na 
końcu podróży, gdy zostanie ona uczyniona w 
posłuszeństwie prawu, dotrze do ziemi 
obiecanej, do raju ducha, który jest stanem 
wywyższenia, czystości i doskonałości, który 
ostatecznie osiągnie. 
28 Nie możecie osiągnąć stopnia duchowości 
waszego Mistrza, aby wiedzieć, co wasze 
przeznaczenie ma dla was, co przyniesie wam 
przyszłość; lecz z powodu waszego 
wewnętrznego wywyższenia dam wam znać o 
bliskości jakiegoś wydarzenia 
29 To przewidywanie, to duchowe spojrzenie 
w przyszłość, to poznanie twojego 
przeznaczenia, uzyskasz tylko w takim stopniu, 
w jakim twoja istota, składająca się z ciała 
[duszy] i ducha, będzie się stopniowo rozwijać 
na drodze duchowości, którą jest wiara, 
szczerość, miłość do życia, miłość i pomocność 
dla bliźniego, pokora i miłość do twojego Pana 
(160, 6- 9,13 - 14) 
30 Obudzcie się z Ducha Świętego, abyście nie 
walczyli z tymi, którzy, tak jak wy, wyruszają 
na misje powierzone im przez moją boskość - 
abyście poznali prawdziwych proroków i 
fałszywych, potwierdzając dzieła jednego i 
niszcząc dzieła drugiego. 
31 Ponieważ jest to czas, w którym wszystkie 
siły powstały do walki Zobacz, jak dobro 
walczy ze złem, światło z ciemnością, wiedza z 
niewiedzą, pokój z wojną. (256, 66) 
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Warunki wstępne i cechy prawdziwej 
duchowości  
32 Wiedz, że w każdym człowieku mieszka 
Judasz. Tak, uczniowie, ponieważ w waszym 
przypadku ciało [dusza] jest Judaszem ducha; 
to ciało opiera się światłu uduchowienia, które 
polega na czekaniu, aż duch wpadnie w 
materializm, w podstawowe namiętności. 
33 Ale ponieważ twoje ciało sprowadza cię do 
krawędzi otchłani, nie należy go potępiać. Nie, 
ponieważ potrzebujesz tego dla swojego 
postępu i masz go pokonać poprzez swoją 
duchowość, tak jak ja pokonałem Judasza 
poprzez moją miłość. (150, 67 - 68) 
34 Zanim zaczniecie nauczać moich zasad życia 
i wyjaśniać ich treść, musicie zacząć podążać 
za nauczaniem, które wam objawiłem, 
kochając bliźniego waszego, prowadząc życie 
zwrócone ku duchowi i zasiewając waszą 
drogę z miłością i światłem. Jeśli tego nie 
zrobisz, już teraz mówię ci, że nie zrozumiałeś 
spirytualizmu. Ujawnia ci ona twoją 
rzeczywistą naturę; dzięki niej możesz 
stworzyć jasne wyobrażenie o swoim ojcu i 
rozpoznać siebie. 
35 Prawdą jest, że do osiągnięcia duchowości 
potrzeba pewnego wyrzeczenia, wysiłku i 
poświęcenia. Lecz gdy obudzi się w was 
tęsknota za wyższą egzystencją, gdy miłość 
zacznie świecić w waszej istocie lub gdy 
zacznie się pragnienie duchowe, radością 
będzie dla was, zamiast poświęcenia lub 
wyrzeczenia, pozbyć się wszystkiego, co w was 
jest bezużyteczne, szkodliwe lub złe. (269, 46 - 
47) 
36 Zawsze bądźcie świadomi, że wszyscy 
jesteście równi przede mną, że wszyscy 
mieliście to samo pochodzenie i wszyscy 
macie ten sam cel, nawet jeśli na zewnątrz 
każdy los pokazuje się inaczej. 
37 Nigdy nie zapominajcie, że wy wszyscy 
musicie dotrzeć do Mnie, co oznacza, że wy 
wszyscy - choć na różne sposoby - musicie 
oddać konieczne zasługi, aby osiągnąć 
największą wysokość duchową Dlatego nigdy 
nie uważaj nikogo za gorszego. 
38 W duchowości próżność nie może nigdy 
zakorzenić się. Z drugiej strony, prawdziwa 
skromność powinna być zawsze jego 
towarzyszem, wtedy jego czyny, zamiast 
oślepiać fałszywym światłem, znajdą rezonans 
w sercach jego bliźnich. (322, 32 - 34) 

39 Dobrzy siewcy spirytyzmu nigdy nie będą 
się wyróżniać niczym zewnętrznym ani 
materialnym. Nie znajdziemy przy nich ani 
kostiumów, ani insygniów, ani żadnego 
szczególnego sposobu mówienia. Wszystko o 
ich działaniach będzie świadczyło o prostocie i 
pokorze. Niemniej jednak - jeśli będą się przez 
coś wyróżniać, będzie to ich miłość do 
bliźniego i ich uduchowienie. 
40 Prawdziwi kaznodzieje spirytyzmu będą 
zauważeni nie przez ich elokwencję, ale przez 
mądrość i prostotę ich słowa, a przede 
wszystkim przez prawdziwość ich dzieł i 
dobroć ich życia. (194, 24 - 25) 
41 Duchowość jest jasnością, jest prostotą, 
jest oddaniem miłości i walką o osiągnięcie 
doskonałości ducha. (159, 64) 
 
Korzystne skutki duchowości  
42 Poprzez uduchowienie osiąga się taki 
stopień uniesienia, który umożliwia 
człowiekowi przyjmowanie idei 
wykraczających poza to, co jego umysł może 
podejrzewać i posiadanie władzy nad 
materiałem. 
43 Rozważcie to: Gdy duchowe wywyższenie 
ducha urzeczywistni się w badaniu 
materialnego stworzenia, które natura wam 
przedstawia, lub w jakimkolwiek innym 
ludzkim celu, to czy możecie sobie wyobrazić 
owoce, które moglibyście zebrać, gdyby wasze 
odkrycia nie wynikały tylko z badań umysłu, 
ale gdyby duchowe objawienie, które byłoby 
wam dane przez Tego, który stworzył 
wszystko, było również obecne. (126,26 - 27) 
44 Gdy ludzie są uduchowione, będą istotami 
wyższymi od wszystkich, którzy ich otaczają. 
Ponieważ dotychczas były to tylko słabe istoty, 
które były wystawione na działanie 
naturalnych sił, mocy i wpływów, które nie 
mają być lepsze od człowieka, ponieważ nie są 
ponad nim. (280, 29) 
45 Zaprawdę, powiadam wam, także 
duchowość zostanie odziedziczona, dlatego 
powinniście podjąć wysiłek, aby przekazać 
czystość serca i otwartość duchową waszym 
dzieciom. Podziękują Ci za okazanie 
miłosierdzia, dając im ciało wolne od 
namiętności, z czystym umysłem, wrażliwym 
sercem i duchem czujnym na wezwanie swego 
sumienia. (289, 65) 
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46 Jedynym celem mojej pracy jest 
uduchowienie wszystkich ludzi, ponieważ w 
uduchowieniu staną się oni jednym i 
zrozumieją się nawzajem. W duchowości 
zobaczą oni imiona, znikają zewnętrzne formy 
ich religii, które były przyczyną ich duchowej 
separacji, ponieważ każdy z nich inaczej 
zinterpretował swojego Boga. 
47 Gdy tylko wszyscy podejdą do duchowości 
na różne sposoby, zrozumieją, że jedyne, 
czego im brakowało, to uwolnić się od 
materializmu, aby móc duchowo 
interpretować to, co zawsze rozumieli w 
sensie materialnym. 
48 Spirytualizacja to wszystko, czego 
wymagam od mężczyzn w tym czasie, wtedy 
zobaczą oni, że ich najwyższe ideały zostały 
spełnione i ich najcięższe konflikty zostały 
rozwiązane w ramach tego, co jest dozwolone. 
(321, 22-23, 29) 
 
 
 
 
 
 
 

XI Ludzkość 
 

Rozdział 49 - Religia i jurysdykcja  
 
Żadna religia ani wyznanie nie jest jedyną 
prawdziwą 
1 Nie przychodzę, aby wzbudzać fanatyzm 
religijny wśród ludzi; moje nauczanie jest 
bardzo dalekie od nauczania rzeczy 
fałszywych; chcę poprawy, wiary, miłości, 
uduchowienia. Fanatyzm to ciemny bandaż na 
oczach, to niezdrowa pasja, to mrok. Uważaj, 
żeby to złe ziarno nie przeniknęło do twojego 
serca. Pamiętaj, że fanatyzm ma czasem 
pozory miłości. 
2 Zrozumcie, że ta ciemność uderzyła w 
ludzkość w tym czasie. uświadomić sobie, że 
chociaż narody pogańskie zniknęły z ziemi, a 
większość ludzkości przyznaje się do 
uwielbienia prawdziwego Boga, ludzie nie 
znają mnie ani nie kochają; ich wojny, ich 

nienawiść i brak harmonii są dowodem, że nie 
pozwalają mi jeszcze żyć w ich sercach. 
3 Ponad ciemnościami tego "fanatyzmu 
religijnego" i bałwochwalstwa zbliżają się 
wielkie wichry, które oczyszczą duchowy kult 
tej ludzkości kiedy ta praca zostanie 
wykonana, tęcza pokoju będzie świecić w 
nieskończoność (83, 60 – 62) 
4 Pozwoliłem, aby na ziemi istniały religie, 
które są drogami dla ducha, aby przejść do 
Boga. Każda religia, która uczy dobra i miłości 
oraz wychwala miłosierdzie, jest dobra, 
ponieważ zawiera światło i prawdę. Kiedy 
ludzie usychają w nich, a to, co początkowo 
było dobre, zamienia się w złe, droga ginie pod 
wpływem materializmu i grzechu. 
5 Dlatego w tym czasie pokazuję wam na 
nowo moją Prawdę, która jest Drogą, Istotą 
Życia i Prawem, abyście mogli szukać tego 
Prawa, które jest Latarnią morską i Gwiazdą 
Prowadzącą, poza formami i obrzędami, poza 
całą ludzkością. Kto szuka mnie w ten sposób, 
będzie duchownym. (197, 10 – 11) 
6 Nikt się nie zgubi; jedni przyjdą wcześniej w 
sposób, jaki wam pokazałem, a inni później w 
sposób, w jaki podążają. 
7 We wszystkich religiach człowiek może 
przyjąć tę naukę, która jest mu potrzebna, aby 
stać się dobrym ale jeśli tego nie zrobi, 
obwinia religię, którą wyznaje i pozostaje tą, 
którą zawsze był. 
8 Wszystkie religie są drogami; niektóre są 
doskonalsze od innych, ale wszystkie dążą do 
dobra i starają się przyjść do Ojca. jeśli jest coś 
w znanych ci religiach, co cię nie zadowala, nie 
trać wiary we Mnie. Idźcie na drogę miłości 
bliźniego, a znajdziecie zbawienie, ponieważ 
moja droga jest oświetlona mocą miłości. 
(114, 43) 
9 Religii są małe drogi, które prowadzą istoty 
duchowe do prawdziwej drogi, na której mogą 
one wznosić się krok po kroku, aż przyjdą do 
Mnie. Tak długo, jak ludzie na ziemi wyznają 
różne religie, są podzieleni. Ale gdy znajdą się 
na drodze miłości i prawdy, będą zjednoczeni, 
staną się jednością z tym jednym światłem, 
ponieważ jest tylko jedna prawda. (243, 5) 
10 Unia religii nadejdzie, gdy duch ludzi 
wzniesie się ponad materializm, tradycje, 
uprzedzenia i fanatyzm. Wtedy ludzie będą 
duchowo zjednoczeni w jednej służbie 
uwielbienia: tej dobrej z miłości do Boga i 
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bliźniego. Kiedy to nastąpi, ludzkość wejdzie w 
okres doskonałości. (187, 43) 
11 Podział duchowy ludzi wynika z faktu, że 
jedni korzystali z jednej gałęzi (drzewa 
objawień boskich), a inni z innej gałęzi. Jest 
tylko jedno drzewo, ale jego gałęzie są liczne. 
Ale ludzie nie chcieli w ten sposób zrozumieć 
moich nauk, a spory je rozdzielają i pogłębiają 
ich niezgody. Każdy wierzy, że ma prawdę, 
każdy czuje się dobrze. Ale ja wam mówię: 
Dopóki smakujecie tylko owoce jednej gałęzi, 
a odrzucacie owoce innych, nie dojdziecie do 
wniosku, że wszystkie owoce pochodzą z 
boskiego drzewa, którego całość reprezentuje 
tylko pełną prawdę. 
12 Kiedy mówię wam o tych prawdach, nie 
myślcie, że Mistrz oznacza zewnętrzne kulty 
różnych religii, lecz podstawową zasadę, na 
której opiera się każda z nich 
13 Silny wiatr burzowy daje się teraz odczuć 
Jego podmuchy wiatru, kiedy potrząsają 
drzewem, spowodują, że jego różne owoce 
opadną, a one zostaną spróbowane przez 
tych, którzy nie znali ich wcześniej. 
14 Wtedy oni powiedzą: "Jakże byliśmy źle 
zrozumiani i ślepi, gdy z powodu naszego 
fanatyzmu odrzuciliśmy wszystkie owoce, 
które ofiarowali nam nasi bracia, tylko 
dlatego, że byli nam nieznani! 
15 Część mojego światła jest w każdej grupie 
ludzi, w każdej społeczności. Nikt nie szczyci 
się posiadaniem całej prawdy. Zrozumcie więc: 
jeśli chcecie iść dalej do sedna Wieczności, 
jeśli chcecie iść dalej niż tam, gdzie zaszliście 
do tej pory, musicie najpierw zjednoczyć 
wiedzę jednych z innymi, i w ten sposób ze 
wszystkimi innymi. Wtedy z tej harmonii, 
której do tej pory szukaliście na świecie, nie 
znajdując jej, będzie świecić jasne i bardzo 
jasne światło. 
16 "Kochajcie się nawzajem", to jest moja 
maksyma, moje najwyższe przykazanie dla 
ludzi, niezależnie od wyznania czy religii. 
17 Ybliżcie się do siebie wypełniając to 
najwyższe przykazanie, a znajdziecie Mnie 
obecnego w każdym z was (129, 36 - 41) 
 
Wrogość religii do rozwoju  
18 Dla człowieka jego życie ludzkie było 
ważniejsze niż jego życie duchowe, chociaż 
często zdawał sobie sprawę, że człowiek jest 
przemijający, a duchowy wieczny. Z tego 

powodu, choć dokonał on postępu w swojej 
cywilizacji i nauce, to jednak w swoich 
religiach pozostał duchowo spokojny i zapadł 
w sen. 
19 Rozważcie jedną religię po drugiej, a 
zobaczycie, że żadna z nich nie wykazuje oznak 
rozwoju, rozwoju lub doskonałości. Każdy z 
nich jest ogłaszany jako najwyższa prawda; ale 
ponieważ ci, którzy ją wyznają, wydają się 
znajdować i rozpoznawać wszystko w niej, nie 
podejmują żadnego wysiłku, aby posunąć się o 
krok dalej. 
20 Boskie objawienia, prawo Boże, moje nauki 
i moje ogłoszenia sprawiły, że od początku 
zrozumieliście, że człowiek jest istotą 
podlegającą ewolucji. Dlaczego więc żadne z 
waszych wyznań nie potwierdza i nie sprawdza 
tej prawdy? 
21 Mówię ci: Tylko ta nauka, która budzi 
ducha, która rozpala w nim światło, która go 
promuje i objawia mu to, co jest w nim, która 
podnosi go za każdym razem, gdy się potknie i 
pozwala mu iść naprzód bez zatrzymania - 
tylko ta nauka jest inspirowana przez prawdę. 
Ale czy nie jest to tylko to, co moje nauczanie 
wyjawiło ci przez cały czas? 
22 A jednak długo był duchowo zatrzymany, 
ponieważ byliście bardziej zainteresowani 
tym, co dotyczy twojego życia na ziemi niż 
tym, co dotyczy twojego ducha. Ale aby nie 
zrezygnować z duchowego całkowicie, masz 
tak ułożone swoje religie, że nie w 
najmniejszym stopniu przeszkadzać w 
wykonywaniu swojej pracy i obowiązków na 
ziemi. 
23 Gdy następnie podążasz za tą tradycją 
religijną, myślisz, że robisz sprawiedliwość 
wobec Boga, starasz się tym samym uspokoić 
swoje sumienie i wierzysz, że zabezpieczasz 
swoje wejście do królestwa niebieskiego. 
24 Jaka ignorancja, ludziska! Kiedy wreszcie 
obudzisz się do rzeczywistości? Czy nie zdajesz 
sobie sprawy, że jeśli będziesz przestrzegał 
swoich religijnych zwyczajów, nic mi nie dasz i 
twój umysł też będzie pusty? 
25 Kiedy opuszczacie swoje kościoły mówiąc: 
"teraz wypełniłem swój obowiązek wobec 
Boga", popadliście w wielki błąd, ponieważ 
uważacie, że daliście mi coś, chociaż 
powinniście wiedzieć, że nie możecie mi nic 
dać, ale otrzymacie wiele ode mnie i dacie 
wiele sobie. 
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26 Uważasz, że wypełnianie prawa ogranicza 
się do odwiedzania tych miejsc i jest to kolejny 
wielki błąd Dla tych miejsc powinna być to 
szkoła, w której uczeń powinien się uczyć na 
później. Będąc z powrotem w codziennym 
życiu, powinien zastosować w praktyce 
nauczoną lekcję, która jest prawdziwym 
wypełnieniem Prawa. (265, 22 - 27) 
 
Relacja między religią a nauką  
27 Od początku czasów posłańcy prawa i nauki 
Ducha mieli naukowca jako swojego 
przeciwnika. Pomiędzy nimi wybuchły wielkie 
walki, a nadszedł czas, żebym powiedział ci coś 
o tych sporach. 
28 Stworzyłem ten świat tak, że służy on 
wcielonym istotom duchowym jako 
tymczasowy dom. ale zanim ją zaludnili, 
zapewniłem jej zdolności ducha, umysłu i woli. 
29 Z góry wiedziałem o losie i rozwoju moich 
stworzeń. Wkładam w ziemię, jej wnętrze, jej 
powierzchnię i atmosferę wszystkie elementy 
niezbędne do zachowania, utrzymania, 
rozwoju, a także odświeżenia człowieka. Ale 
żeby człowiek mógł odkryć tajemnice natury 
jako źródła życia, pozwoliłem obudzić się jego 
inteligencji. 
30 Tak więc, początki nauki zostały ujawnione 
człowiekowi, do czego wszyscy jesteście 
zdolni, chociaż zawsze byli ludzie większych 
darów, których zadaniem było wydobycie z 
natury tajemnicy jej mocy i elementów dla 
dobra i radości ludzkości. 
31 Zesłałem też wielkie duchy na ziemię, aby 
ujawniły wam nadprzyrodzone życie - to, co 
jest ponad tą naturą, ponad nauką. Dzięki tym 
objawieniom przepowiedziano istnienie 
uniwersalnej, silnej, twórczej, wszechmocnej i 
wszechobecnej istoty, która przygotowuje 
człowieka do życia po jego śmierci, do życia 
wiecznego ducha. 
32 Ale ponieważ niektórzy przynieśli ze sobą 
duchowe misje, a inni naukowe, niektóre i 
inne, religie i nauka, zawsze byli wrogami w 
walce ze sobą. 
33 Dzisiaj mówię wam, że materia i duch nie 
są przeciwstawnymi siłami; powinna być 
harmonia między nimi światło to moje 
duchowe objawienia, a światło to także 
objawienia i odkrycia nauki ale jeśli słyszeliście 
ode mnie, że często sprzeciwiam się pracy 
naukowców, to dlatego, że wielu z nich 

nadużyło energii, nieznanych wcześniej 
elementów i sił natury dla nietrwałych celów 
zniszczenia, wrogości, nienawiści i zemsty, 
ziemskiej dominacji i nadmiernego dążenia do 
władzy. 
34 Mogę wam powiedzieć, że z tymi, którzy 
wypełnili swoją misję z miłością i dobrymi 
intencjami - z tymi, którzy z szacunkiem i 
pokorą przeniknęli do moich sekretnych 
skarbców, z radością wyjawiłem im wielkie 
tajemnice dla dobra mojej córki, ludzkości; 
mogłem je wam przekazać dla dobra świata. 
35 Od początku świata nauka spowodowała, 
że ludzkość podąża ścieżką postępu 
materialnego, w której na każdym kroku 
człowiek znajduje owoce nauki - jakieś słodkie 
i jakieś gorzkie. 
36 Teraz nadszedł czas, abyście zrozumieli, że 
całe Światło należy do mojego Ducha, że 
wszystko, co jest Życiem, pochodzi z mojej 
Boskości, ponieważ jestem Tajnym Skarbcem, 
Pierwotnym Źródłem i Początkiem całego 
stworzenia. 
37 Te zmagania duchownych przeciwko 
naukowcom znikną z życia ludzi do tego 
stopnia, że duchowa wola zostanie 
zjednoczona z nauką w jednym świetle 
oświetlającym drogę człowieka do 
nieskończoności (233, 25 -34) 
 
Surowość i niesprawiedliwość ziemskiej 
sprawiedliwości  
38 Przychodzę, aby odłożyć wasze fałszywe 
prawa, tak aby tylko ci, którzy są 
ukształtowani przez moje przykazania i 
zgadzają się z moją mądrością, mogli nad 
wami panować. Moje prawa są ukształtowane 
przez miłość i ponieważ pochodzą z mojej 
Boskości, są niezmienne i wieczne, podczas 
gdy twoje są przemijające i czasami okrutne i 
samolubne. 
39 Prawo Ojca składa się z miłości, z dobroci; 
jest jak balsam, który daje pocieszenie i 
podnosi grzesznika tak, że może on nosić 
zadośćuczynienie za swoje grzechy Prawo 
miłości Ojca zawsze daje przestępcy hojną 
okazję do moralnej odnowy, podczas gdy 
wasze prawa, przeciwnie, poniżają i karzą 
przestępcę, a często także niewinnych i 
słabych. 
40 W twojej jurysdykcji jest srogość, zemsta i 
brak miłosierdzia. Prawo Chrystusa jest z 
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miłością przekonania, nieskończonej 
sprawiedliwości i najwyższej prostolinijności. 
Wy sami jesteście sędziami, ja z kolei jestem 
waszym niestrudzonym obrońcą; ale musicie 
wiedzieć, że są dwa sposoby, by zapłacić za 
wasze krzywdy: jeden z miłością, a drugi z 
bólem. 
41 Dokonaj własnego wyboru, nadal cieszysz 
się darem wolności woli (17, 46 - 48) 
42 Jestem Sędzią Bożym, który nigdy nie 
wydaje surowszych wyroków niż to, co jest 
przestępstwem. jak wielu z tych, którzy 
oskarżają się przede mną, znajduje czystą jak 
wielu z nich z drugiej strony, trąbić ich 
czystość i uważam ich za skorumpowanych i 
winnych! 
43 Jak niesprawiedliwa jest ludzka 
sprawiedliwość! Ile ofiar złych sędziów 
odpokutowało za zagraniczne przestępstwa! 
Ilu niewinnych ludzi widziało kraty więzienia 
zamknięte na ich oczach, podczas gdy 
winowajca chodził swobodnie, niewidocznie 
niosąc swój ciężar kradzieży i zbrodni! (135, 2 - 
3) 
44 Ponieważ ludzka sprawiedliwość jest 
niedoskonała, wasze więzienia są pełne ofiar, 
a miejsca egzekucji zostały splamione krwią 
niewinnych. ah, jak wielu przestępców widzę 
cieszących się wolnością i szacunkiem na 
świecie, i jak wielu skorumpowanych 
postawiłeś pomniki, aby uczcić ich pamięć! 
45 Jeśli moglibyście zobaczyć te istoty, kiedy 
wtedy żyją w świecie duchowym, a światło 
pojawia się w ich duszach Zamiast 
bezsensownego i bezużytecznego hołdu 
wysłałbyś im modlitwę, aby pocieszyć ich w 
ich ciężkiej skruchy. (159, 44 - 45) 
 
Twarda samodzielność człowieka  
46 Niech miłość będzie waszym 
przewodnikiem, abyście mogli stać się 
prawdziwymi ambasadorami boskiego 
Pocieszyciela. Dla was, którzy nie wpadliście w 
żadną przepaść, jesteście zawsze pod ręką, by 
oskarżać, by osądzać. Potępiasz swojego 
sąsiada bez najmniejszego współczucia, a to 
nie jest moja nauka. 
47 Gdybyście, zanim osądzicie, zbadali siebie i 
swoje wady - zapewniam was, wasz osąd 
byłby bardziej współczujący. Uważasz, że 
osoby przebywające w więzieniach są złe, a 
osoby przebywające w szpitalach za nędzne. 

Trzymasz się od nich z daleka, nie zdając sobie 
sprawy, że są godni wejścia do królestwa 
mojej miłości. Nie chcecie myśleć, że oni 
również mają prawo do otrzymywania 
promieni słonecznych, które zostały 
stworzone, aby dać życie i ciepło wszystkim 
istotom bez wyjątku. 
48 Ci, którzy są zamknięci w miejscach 
wypędzenia, są często lustrami, w których 
ludzie nie chcą widzieć siebie, ponieważ 
wiedzą, że obraz, który to lustro im ujawnia, 
będzie w wielu przypadkach, że oskarżenie. 
(149, 51 - 53) 
 
Ziemska sprawiedliwość jako zło konieczne  
49 Nadal sprawiedliwość, która istnieje na 
ziemi, nie wykazuje żadnych prawych 
uczynków. Widzę brak miłosierdzia, brak 
zrozumienia i twardość serca. Ale i tak każdy 
otrzyma swój doskonały osąd. 
50 Pozwoliłem na te próby i dopóki człowiek 
nie wypełni moich praw, dopóki odwraca się 
od przestrzegania ich przykazań, będzie ktoś 
na ziemi, kto wygina swoje serce, kto je łamie. 
51 Jeśli spełniałbyś prawo, nie byłoby potrzeby 
dla sędziów na świecie, nie byłoby kary, nie 
potrzebowałbyś rządów każdy decydowałby o 
swoich działaniach i wszyscy byliby przeze 
mnie rządzeni wszyscy bylibyście 
zainspirowani Moimi prawami, a wasze 
działania byłyby zawsze charytatywne, mające 
na celu uduchowienie i miłość. 
52 Ale ludzkość popadła w głęboką otchłań: 
niemoralność, wada, grzech zawładnął sercem 
człowieka i takie są konsekwencje: trzeba pić 
gorzkie kielichy, trzeba cierpieć upokorzenie 
ze strony tych ludzi, którzy choć są waszymi 
braćmi, sprawują władzę na ziemi. 
53 Ale bądź pokorny, znoś osądy z 
cierpliwością, pamiętaj, że jestem doskonałym 
sędzią (341,53) 

Rozdział 50 - Edukacja i nauka 
 
Próżność i duma z wiedzy  
1 Proszę ludzi tego czasu, którzy uważają się za 
najbardziej zaawansowanych w całej historii 
tego świata Dla wszystkich swoich darów, czy 
znalazłeś sposób na stworzenie pokoju, władzy 
i dobrobytu bez zabijania, niszczenia lub 
zniewalania swoich sąsiadów? Czy wierzysz, że 
twój postęp jest prawdziwy i prawdziwy, kiedy 
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moralnie walisz się w błocie i duchowo 
wędrujesz w ciemności? Nie walczę z nauką, 
ponieważ ja sam dałem ją człowiekowi; 
sprzeciwiam się celowi, dla którego czasami ją 
wykorzystujesz. (37, 56) 
2 Ludzkości, córko światła, otwórz oczy, 
zobacz, że żyjesz już w wieku Ducha Świętego 
3 Dlaczego zapomnieliście o mnie i chcieliście 
zmierzyć swoją moc z moją? Mówię ci, że 
włożę ci moje berło do ręki w dniu, w którym 
uczony, ze swoją nauką, stworzy istotę 
podobną do ciebie, obdarzy ją duchem i da jej 
sumienie; dam ci moc mojego berła, moc 
mojego berła. Ale twoje żniwa będą najpierw 
kolejne. (125, 16 - 17) 
4 Dlaczego nie było i są tam ludzie, którzy po 
poznaniu ludzkiej nauki poprzez wykorzystanie 
zdolności, które Stwórca dał im, używać go do 
walki i odrzucenia boskiej nauki? Ponieważ ich 
próżność nie pozwala im wejść do skarbca 
Pana z pokorą i szacunkiem, a oni szukają 
swojego celu i tronu w tym świecie. (154, 27) 
5 Dziś człowiek czuje się wielki, wywyższa 
swoją osobowość i wstydzi się powiedzieć 
"Bóg". Nadaje mu inne imiona, aby nie 
narażać jego pychy, aby nie spadł z piedestału 
swojej pozycji społecznej. Dlatego nazywają 
mnie: Kosmiczna Inteligencja, Architekt 
Wszechświata. Ale nauczyłem cię mówić do 
mnie "Ojcze nasz", "Ojcze mój", jak nauczałem 
cię w drugim wieku. Dlaczego ludzie wierzą, że 
poniżają lub pomniejszają swoją osobowość, 
gdy nazywają mnie "Ojcem"? (147, 7) 
6 Jak głęboko człowiek zatopił się w swoim 
materializmie, tak że skończył się zaprzeczając 
temu, kto stworzył wszystko! Jak ludzki umysł 
mógł zaciemnić się w takim stopniu? jak twoja 
nauka mogła mi odmówić i splugawić życie i 
naturę tak jak to zrobiła? 
7 W każdej pracy, którą wasza nauka odkrywa, 
jestem obecny; w każdej pracy moje prawo 
jest objawione, a mój głos jest słyszalny; w 
każdej pracy jestem obecny. jak to jest, że ci 
ludzie nie czują, nie widzą ani nie słyszą? Czy 
zaprzeczanie mojemu istnieniu, mojej miłości i 
mojej sprawiedliwości jest znakiem postępu i 
cywilizacji? Wtedy nie jesteś bardziej 
zaawansowany niż prymitywni ludzie, którzy 
wiedzieli jak odkryć w każdej sile natury i w 
każdym cudzie natury dzieło boskiej, wyższej, 
mądrej, sprawiedliwej i potężnej istoty, której 

przypisywali i czcili wszelkie dobro we 
wszystkim, co istnieje. (175, 72 - 73) 
8 Ponownie daję słowo moje ludziom, aby 
wiedzieli, że nie są porzuceni, aby obudzili się 
głosem swego ducha i aby wiedzieli, że wielkie 
boskie cuda czekają na ich ducha po tym życiu. 
9 Z nich rozmawiałem z ludźmi i tego samego 
doświadczy ten, który wie, jak się modlić, aby 
wejść w kontakt z duchowym, jak również ten, 
który zagłębia się w tajemnice natury poprzez 
naukę świadczy. Na tych dwóch ścieżkach, 
zarówno umysł jak i duch będą odkrywać 
coraz więcej, im więcej będą szukać. 
10 Ale kiedy nadejdzie czas, kiedy człowiek 
będzie inspirowany miłością do nauki i badań? 
Tylko wtedy, gdy tak się stanie, jego praca w 
świecie będzie stała. Tak długo, jak motywem 
nauki jest dążenie do władzy, pycha, 
materializm lub nienawiść, ludzie będą 
nieustannie doświadczać nagany przez 
uwolnione siły natury, które karzą ich 
lekkomyślność. 
11 Ilu nadmuchali się w zło, w pychę, w ich 
próżnych dążeniach, jak wielu nałożyło korony 
na głowy, choć są biedni i duchowo nadzy. Jak 
wielki jest kontrast między tym, co uważasz za 
swoją prawdę, a moją prawdą! (277, 31 - 32 , 
36)  
 
Konsekwencje materialistycznego myślenia 
umysłu  
12 Gdyby ludzie czuli prawdziwą miłość do 
swoich bliźnich, nie musieliby cierpieć chaosu, 
w którym się znajdują; wszystko w nich byłoby 
harmonią i pokojem. Ale oni nie rozumieją tej 
boskiej miłości i chcą tylko naukowej prawdy, 
prawdy pochodnej - tego, co mogą udowodnić 
swoimi ludzkimi procesami myślowymi: Chcą 
prawdy, która przemawia do mózgu, a nie do 
tego, co dociera do serca, a teraz mają rezultat 
swojego materializmu: samolubną, fałszywą i 
cierpiącą ludzkość. (14, 42) 
13 Nie bądźcie zarozumiali na temat owoców 
waszej nauki, ponieważ teraz, gdy 
poczyniliście w niej tak wielkie postępy, 
ludzkość cierpi najbardziej, jest najwięcej 
nieszczęść, niepokojów, chorób i 
bratobójczych wojen. 
14 Człowiek nie odkrył jeszcze prawdziwej 
nauki - tego, co jest uzyskiwane dzięki miłości. 
15 Zobaczcie, jak próżność was oślepiła; każdy 
naród chce mieć największych uczonych na 
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ziemi. Zaprawdę, mówię wam, naukowcy nie 
przeniknęli głęboko do tajemnic Pana Mogę ci 
powiedzieć, że wiedza, jaką człowiek posiada o 
życiu, jest wciąż powierzchowna. (22, 16 - 18) 
16 Czego najbardziej pragniesz w tych 
chwilach na ziemi? Pokój, zdrowie i prawda. 
Zaprawdę, mówię wam, te dary nie dadzą 
wam waszej nauki tak jak ją stosujecie 
17 Uczonych kwestionuje naturę i odpowiada 
na każde pytanie, ale za tymi pytaniami nie 
zawsze kryją się dobre intencje, dobre 
postawy czy działalność charytatywna 
Mężczyźni są niekompetentni i niezrozumiali, 
ci, którzy chwytają tajemnice natury i 
bezczeszczą jej najskrytszą istotę - których 
szanują nie pobierając z jej źródeł 
podstawowych materiałów, by czynić sobie 
nawzajem dobro, jak czynią to prawdziwi 
bracia i siostry, ale dla dobra egoistycznych i 
czasami skorumpowanych celów. 
18 Całe stworzenie przemawia do nich ze 
Mnie, a ich głos jest głosem miłości; ale jakże 
mało kto wiedział, że może usłyszeć i 
zrozumieć ten język! 
19 Biorąc pod uwagę, że stworzenie jest 
świątynią, w której mieszkam, czy nie boisz 
się, że Jezus może się tam pojawić, chwytając 
plagę i przeganiając handlarzy i wszystkich, 
którzy go zbezcześcić? (26, 34 - 37) 
20 Objawiłem człowiekowi dar nauki, który 
jest światłem Ale człowiek stworzył z nią 
ciemność i spowodował ból i zniszczenie. 
21 Ludzie myślą, że są u szczytu ludzkiego 
postępu. O to ich proszę: Czy masz pokój na 
ziemi? Czy braterstwo wśród mężczyzn rządzi, 
moralność i cnota w domach? Czy szanujecie 
życie swoich ludzi? Czy okazujesz szacunek dla 
słabych? - Zaprawdę, powiadam wam, gdyby 
te cnoty były w was obecne, posiadalibyście 
najwyższe wartości ludzkiego życia. 
22 Jest zamieszanie wśród mężczyzn, 
ponieważ postawiłeś na piedestale tych, 
którzy doprowadzili cię do ruiny Dlatego nie 
pytajcie, dlaczego przyszedłem do ludzi i 
wstrzymajcie się od osądzania, że objawiam 
się przez grzeszników i ignorantów, bo nie 
wszystko, co uważacie za niedoskonałe jest. 
(59, 52 - 54) 
23 Naukowiec szuka przyczyny wszystkiego, co 
jest i dzieje się, i ma nadzieję, że jego nauka 
udowodni, że nie ma zasad i prawdy poza 

naturą. Ale ja uważam je za niedojrzałe, słabe i 
ignoranckie. (144, 92) 
24 Naukowcy uważają boskie objawienia 
pełne próżności za niegodne ich uwagi. Nie 
chcą zmartwychwstać duchowo do Boga, a 
jeśli nie rozumieją czegoś z tego, co ich otacza, 
zaprzeczają temu, aby nie wyznać swojej 
niekompetencji i ignorancji. Wielu z nich chce 
tylko wierzyć w to, co może udowodnić. 
25 Jaką pociechę ci ludzie mogą wnieść do 
serc swoich sąsiadów, jeśli nie uznają 
pierwotnej zasady miłości, która rządzi 
tworzeniem, a także nie rozumieją duchowego 
sensu życia? (163, 17 - 18) 
26 Jak daleko ta ludzkość posunęła się od 
moich rozkazów! Wszystko w nim jest 
powierzchowne, fałszywe, na zewnątrz, 
pompatyczne. Dlatego jej duchowa moc jest 
nieważna, a aby nadrobić brak siły i rozwoju w 
jej duchu, rzuciła się w ramiona nauki i 
rozwinęła inteligencję. 
27 W ten sposób, z pomocą nauki, człowiek 
stał się silny, wielki i potężny. ale mówię wam, 
że ta moc i ta wielkość są nieistotne obok 
mocy ducha, której nie dopuściliście do 
wzrostu i objawienia. (275, 46 - 47) 
28 Dziś dzień po dniu jecie gorzkie owoce 
drzewa nauki, które zostało tak niedoskonale 
pielęgnowane przez ludzi, ponieważ nie 
podjęliście wysiłku, aby harmonijnie rozwijać 
wszystkie swoje dary. Jak więc moglibyście 
kierować swoje odkrycia i swoje prace w 
dobrych kierunkach, skoro wytrenowaliście 
tylko inteligencję, ale zaniedbaliście umysł i 
serce? 
29 Są wśród was ludzie, którzy są jak dzikie 
zwierzęta, którzy dają wolną rękę do swoich 
pasji, którzy czują nienawiść do swoich 
sąsiadów, którzy są krwiożerczy i starają się 
uczynić z braci narodów niewolnikami. 
30 Jeśli ktoś uważa, że Moja Nauka może 
spowodować upadek moralny człowieka; 
zaprawdę powiadam wam, że jest w wielkim 
błędzie; i aby udowodnić to wątpiącym, 
materialistom i aroganckim w tym wieku, 
pozwolę im zebrać owoce ich nauki i jeść je, 
dopóki nie będą mieli dość, aż wyznanie, które 
mi mówi, wymknie się z ich umysłów. "Ojcze, 
wybacz nam, tylko Twoja moc będzie w stanie 
powstrzymać siły, które uwolniliśmy w naszej 
głupocie". " (282, 15 - 17) 
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31 Nauka humanistyczna osiągnęła granicę, do 
której człowiek może ją przyjąć w swoim 
materializmie. Ponieważ nauka, zainspirowana 
duchowym ideałem miłości, dobra i 
doskonałości, może pójść znacznie dalej, niż ją 
przyniósłeś. 
32 Dowodem na to, że wasz postęp naukowy 
nie był motywowany wzajemną miłością, jest 
upadek moralny narodów, bratobójcza wojna, 
głód i nędza, które panują wszędzie, jest 
ignorancja duchowa. (315,53 - 54) 
33 Co mam wam powiedzieć o waszych 
uczonych dziś, o tych, którzy kwestionują 
naturę i przeciwstawiają się jej mocy i 
elementów, sprawiając, że dobro pojawia się 
jako coś złego? doświadczą wielkiego 
cierpienia, ponieważ złamali i zjedli niedojrzały 
owoc z drzewa nauki - owoc, który mogli 
pozwolić dojrzeć tylko z miłością. (263, 26) 
34 Ponieważ ludzkość nie jest w harmonii z 
uniwersalnym prawem, które rządzi całym 
stworzeniem, powstanie stan 
niekontrolowany, który będzie wyrażał się w 
mocy sił natury. 
35 Człowiek rozszczepił atomy, jego rozwinięty 
mózg używa tego odkrycia do zdobycia 
największych mocy i sprowadzenia śmierci. 
36 Gdyby człowiek rozwijał się duchowo w 
takim samym stopniu jak jego nauka i intelekt, 
wykorzystałby odkrycie nowych sił natury 
tylko dla dobra ludzkości. Ale jego duchowe 
zacofanie jest wielki, dlatego jego egoistyczny 
umysł wykorzystał swoją twórczą moc na 
szkodę ludzkości i zatrudnił siły zniszczenia, 
odwracając się od zasad miłości i miłosierdzia 
Jezusa. Dlatego też, gdy widzisz powódź ognia 
zstępującą z nieba, nie będzie to 
spowodowane tym, że samo niebo się otwiera 
lub ogień słońca cię torturuje - nie, to dzieło 
człowieka, który zasieje śmierć i zniszczenie. 
(363,23 - 25) 
37 Ludy rozwijają się, a ich wiedza naukowa 
rośnie. Ale ja cię proszę: Czym jest ta 
"mądrość", z którą ludzie, im bardziej wnikają 
w nią, tym bardziej oddalają się od duchowej 
prawdy, w której leży źródło i źródło życia? 
38 Jest nauką humanistyczną, jest stypendium, 
tak jak jest rozumiane przez ludzkość chorą na 
egoizm i materializm 
39 Wtedy ta wiedza jest zła i ta nauka jest zła, 
ponieważ dzięki niej stworzyłeś świat bólu. 

Zamiast światła jest ciemność, ponieważ coraz 
bardziej popychasz narody do zagłady. 
40 Nauka jest światłem, światło jest życiem, 
jest siłą, zdrowiem i pokojem. Czy to jest owoc 
twojej nauki? Nie, człowieczeństwo! Dlatego 
mówię wam: tak długo jak nie pozwolicie, aby 
światło Ducha przenikało do ciemności 
waszego umysłu, wasze dzieła nigdy nie będą 
mogły mieć wysokiego i duchowego 
pochodzenia, nigdy nie będą czymś więcej niż 
ludzkimi dziełami. (358, 31 - 34) 
41 Wezwani zostaną również lekarze. Zapytają 
mnie, co zrobili z tajemnicą zdrowia, którą im 
objawiłem i z balsamem leczniczym, który im 
powierzyłem. Zapytam ich, czy naprawdę 
poczuli dziwny ból, czy pochylili się do 
najbiedniejszego obozu, aby uzdrowić z 
miłością Tego, który cierpi; zapytam ich, czy 
poczuli ból obcego... Co odpowiedzą mi ci, 
którzy osiągnęli splendor, dobre samopoczucie 
i luksus z bólem swoich bliźnich - bólem, który 
nie zawsze wiedzieli, jak go złagodzić? Wszyscy 
będą musieli zadawać sobie pytania w swoich 
sercach i odpowiadać mi w świetle swojego 
sumienia. (63, 62) 
42 Jak wielu duchowo umarłych musi błądzić 
po świecie, czekając na śmierć fizyczną, aby 
doprowadzić ich do mojej obecności, aby 
usłyszeć głos Pana, który daje im do 
prawdziwego życia i pieści ich. Jaka tęsknota 
za odnową mogła ich wyżywić na ziemi, skoro 
uważają się za nieodwołalnie zagubionych na 
zawsze, mimo że czuli się zdolni do 
prawdziwej pokuty i zadośćuczynienia za 
swoje grzechy? 
43 Ale oprócz tych, którym odmówiono 
zbawienia ich ducha i którzy przyszli do Mnie 
bez nadziei, ci, którzy zostali skazani na śmierć 
przez naukowców, jeśli chodzi o ciało, również 
weszli w moją obecność Ja, który posiadam 
życie, wyrwałem je ze szponów śmierci 
fizycznej. Ale co czynią w świecie ci, którym 
powierzyłem zdrowie ducha i ciała? Czy oni nie 
znają wysokiego przeznaczenia, które Pan 
powierzył im do spełnienia? Czy ja, do którego 
posłałem ich z przesłaniem o zdrowiu i życiu, 
muszę nieustannie przyjmować ich ofiary? (54, 
13 - 14) 
 
Inspiracja nowej wiedzy naukowej przez Boga 
i świat duchowy  
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44 Gdyby naukowcy, którzy napędzają i 
zmieniają wasz świat, byli zainspirowani 
miłością i dobrocią, odkryliby już, jak wiele 
mam do dyspozycji dla nauki tego czasu w 
zakresie wiedzy, a nie tylko tej bardzo małej 
części, którą tak bardzo sobie wyobrażają. 
45 Salomon został nazwany mądrym, 
ponieważ jego sądy, rady i powiedzenia były 
naznaczone mądrością; jego sława rozszerzyła 
się poza granice jego królestwa i dotarła do 
innych krajów. 
46 Ale ten człowiek, choć był królem, klęczał 
pokornie przed swoim panem i prosił o 
mądrość, siłę i ochronę, bo wiedział, że jest 
tylko moim sługą, a przede mną złożył berło i 
koronę. Gdyby wszyscy uczeni, wszyscy 
naukowcy postąpili tak samo - jak wielka 
byłaby wtedy ich mądrość, jak wiele 
dotychczas nieznanych nauk wciąż byłoby im 
objawionych z Mojej Księgi Boskiej Mądrości! 
(1,57 - 59) 
47 Zapytaj swoich uczonych, a jeśli są uczciwi, 
powiedzą ci, że prosili Boga o natchnienie. ale 
dałbym im więcej inspiracji, gdyby prosili mnie 
o to z większą miłością do swoich braci i z 
mniejszą próżnością dla siebie. 
48 Zaprawdę, mówię ci. Wszystko, co 
zgromadziliście w prawdziwej wiedzy, 
pochodzi ode mnie; wszystko, co mają w 
czystej i wysokiej postaci, wykorzystam w tym 
czasie dla waszej korzyści, bo po to wam to 
dałem; jestem tym, który da wam całą 
potrzebną wiedzę. (17, 59 - 60 o.) 
49 Duch człowieka rozwinął się, dlatego jego 
nauka poczyniła postępy. Pozwoliłem mu 
poznać i odkryć to, czego nie znał wcześniej, 
ale nie może poświęcać się wyłącznie pracom 
materialnym. Dałem mu to światło do pracy 
na rzecz jego pokoju i szczęścia w duchowym 
życiu, które go czeka. (15, 22) 
50 Jeśli wykorzystałeś niektóre ze swoich nauk 
do zbadania i osądzenia Mnie - czy nie wydaje 
Ci się bardziej rozsądne, że wykorzystałbyś je 
do zbadania siebie, dopóki nie rozpoznasz 
swojej natury i nie wyeliminujesz swojego 
materializmu? Czy wierzysz może, że Ojciec 
wasz nie może wam pomóc w drodze waszych 
dobrych nauk? Zaprawdę, mówię wam, 
gdybyście mogli odczuć istotę Boskiej miłości, 
wiedza łatwo dotarłaby do waszego umysłu 
bez zmęczenia waszego mózgu i bez spędzania 
czasu na studiowaniu tej wiedzy, którą 

uważacie za głęboką i która naprawdę jest w 
waszym zasięgu. (14,44) 
51 W wielkich ludzkich dziełach jest wpływ i 
praca wysokich duchowych istot, które 
nieustannie wpływają na umysły ludzi i 
inspirują lub ujawniają nieznane ich 
wcielonym braciom. 
52 Dlatego mówię uczonym i naukowcom 
przez cały czas Nie możesz chwalić się tym, co 
rozumiesz, ani tym, co robisz, bo nie wszystko 
jest twoją pracą. jak często służycie jako 
narzędzie dla tych duchowych istot, o których 
wam mówię! Czy nie byłeś często zaskoczony 
zakresem swoich odkryć? Czy nie przyznaliście 
sobie potajemnie, że nie byliście w stanie 
spróbować tego, co już osiągnęliście? Tu masz 
odpowiedź. Więc dlaczego się tym chwalisz? 
Bądźcie świadomi, że wasza praca jest 
kierowana przez istoty wyższe. Nigdy nie 
próbuj zmieniać swoich inspiracji, bo zawsze 
są one skierowane ku dobru. (182, 21 - 22) 
53 Skoro ludzkość widziała rozwój nauki i 
widziała odkrycia, w które wcześniej by nie 
uwierzyła, dlaczego więc nie chce wierzyć w 
rozwój ducha? Dlaczego trzyma się czegoś, co 
czyni go powolnym i ospałym? 
54 Moje nauki i objawienia w tym czasie są 
zgodne z waszym rozwojem. Naukowiec nie 
wyobraża sobie nic o swojej pracy materialnej 
i nauce, bo w niej zawsze było obecne moje 
objawienie i pomoc duchowych istot, które 
inspirują was z zaświatów. 
55 Człowiek jest częścią stworzenia; ma 
zadanie do wykonania, tak jak wszystkie 
stworzenia Stwórcy; lecz został obdarzony 
duchową naturą, inteligencją i własną wolą, 
aby mógł osiągnąć swoim własnym wysiłkiem 
rozwój i doskonałość ducha, który jest 
najwyższą rzeczą, jaką posiada. Za pomocą 
ducha człowiek może zrozumieć swojego 
Stwórcę, zrozumieć jego korzyści, i podziwiać 
jego mądrość. 
56 Gdybyście nie stali się próżni w waszej 
ziemskiej wiedzy, uczynili wszystkie moje 
dzieła własnymi, nie byłoby dla was tajemnic, 
uznalibyście siebie za braci i siostry i kochali 
się wzajemnie, tak jak ja was kocham: dobroć, 
miłosierdzie i miłość byłyby w was, a więc 
jedność z Ojcem. (23, 5 - 7) 
 
Uznanie dla naukowców pracujących na rzecz 
ludzkości 
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57 Nauka ludzka jest ziemskim, niewidzialnym 
wyrazem duchowej zdolności, którą człowiek 
osiągnął w tym czasie. Praca człowieka w tym 
czasie jest nie tylko wytworem umysłu, ale 
także jego rozwoju duchowego. (106, 6) 
58 Nauka o materiałach zdradziła ci wiele 
tajemnic. Ale nigdy nie oczekuj, że twoja 
nauka ujawni ci wszystko, co musisz wiedzieć. 
Nauka ówczesnego ludu miała też swoich 
proroków, z których ludzie szydzili i których 
uważali za szalonych. Ale potem, kiedy to, co 
ogłosili okazało się prawdą, byłeś zdumiony. 
(97,19) 
59 Nie odmawiam uznania naukowcom, 
ponieważ przydzieliłem im zadanie, które 
wykonują. Ale wielu z nich brakowało 
modlitwy, miłości i podnoszenia ducha, aby 
być prawdziwymi pomocnikami ludzi. (112, 
25) 
60 Dzisiejsi ludzie rozszerzyli swoje imperia, 
rządzą i przemierzają całą ziemię. Nie ma już 
nieznanych kontynentów, krajów czy mórz. 
Stworzyli drogi na lądzie, na morzu i w 
powietrzu; ale nie zadowoleni z tego, co 
odziedziczyli po swojej planecie, badają i 
poszukują firmamentu w swoim pragnieniu 
jeszcze większych dominacji. 
61 I błogosławić the pragnienie wiedza w mój 
dziecko, i ich dążenie być mądry, wielki, i silny 
być mój niewykwalifikowany przyjemność. Ale 
to, czego moja sprawiedliwość nie aprobuje, 
to próżność, na której często opierają się ich 
ambitne cele, lub egoistyczne cele, do których 
czasami dążą. (175, 7 - 8) 
62 Wyposażyłem człowieka w inteligencję, 
która pozwala mu badać skład natury i jej 
przejawy, a także pozwoliłem mu patrzeć na 
część wszechświata i odczuwać przejawy życia 
duchowego. 
Moja nauka nie zatrzymuje bowiem 
duchowych istot, ani nie hamuje rozwoju 
człowieka - wręcz przeciwnie, uwalnia go i 
oświeca, tak aby badał, zastanawiał się, badał i 
dążył. Ale to, co człowiek uważa za najwyższy 
poziom swoich badań intelektualnych, to 
dopiero początek! (304, 6) 

Rozdział 51 - Władcy, nadużycia 
władzy i wojny 
 
Przemijające złudzenie ziemskiej mocy i 
wielkości 

1 To ja stawiam próby na waszej drodze, aby 
zatrzymać waszego ducha, gdy zbacza on z 
drogi mojego prawa i chce żyć z własnej woli. 
Zbadajcie przyczynę tych prób, pozwolę wam 
potwierdzić, że każda z nich jest jak dłuto 
pracujące waszym sercem To jeden z 
powodów, dla których ból przybliża cię do 
mnie. 
2 Ale człowiek zawsze szukał przyjemności, 
szukając mocy i splendoru, aby rzucić się na 
ziemię do Pana i być panem nad własnymi 
braćmi 
3 Ponieważ stworzyłem was wszystkich z tą 
samą miłością - dlaczego więc zawsze byli 
tacy, którzy udają coś wyższego? dlaczego są 
tacy, którzy rządzą ludźmi z biczem w 
upokorzeniu? Dlaczego jest ktoś, kto odrzuca 
pokornych i którego serce pozostaje 
niewzruszone, gdy sprawia ból bliźniemu? 
Ponieważ są to istoty duchowe, które jeszcze 
nie uznały mnie za Ojca, który kocha wszystkie 
swoje stworzenia, ani za jedynego Pana 
wszystkich żyjących istot. 
4 Dlatego są ludzie, którzy przejmują władzę i 
lekceważą święte prawa człowieka. Służą mi 
jako narzędzia mojej sprawiedliwości, i chociaż 
uważają, że są wielkimi panami i "królami", są 
tylko sługami. Wybaczcie im! (95, 7 - 8) 
5 Oto ludzie i władcy ziemi. Jak krótka jest ich 
chwała i ich panowanie. Dziś są one 
podnoszone przez swoje narody, a jutro 
zepchną je z tronu. 
6 Niech nikt nie szuka jego tronu w tym życiu, 
bo w wierze, że aby iść naprzód, będzie to 
utrudniać jego przebieg, a twoim celem jest 
iść naprzód, nie zatrzymując się, aż przyjdziesz 
do bram mojego królestwa. (124, 31) 
7 Zaprawdę, powiadam wam, z potężnością 
dnia dzisiejszego skończy się droga dla tych, 
którzy będą wielcy i silni, potężni i mądrzy z 
miłości i miłosierdzia wobec bliźnich. (128,50) 
8 Ci ludzie, którzy obecnie pielęgnują tylko 
ambitne dążenia do władzy i ziemskiej chwały, 
wiedzą, że ich najpotężniejszym przeciwnikiem 
jest duchowość, więc walczą z nią. A gdy 
spodziewają się zbliżającej się bitwy - walki 
ducha ze złem - obawiają się utraty swojej 
własności i dlatego opierają się światłu, które 
nieustannie zaskakuje ich w formie 
natchnienia. (321, 12) 
9 Jakże potrzebni są ci, którzy byli wielcy i 
potężni na ziemi, gdy przyszli do moich drzwi 
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w niebie, zapominając o duchowych skarbach i 
drodze do życia wiecznego! Podczas gdy 
prawda o moim królestwie objawia się 
pokornym, jest ona ukryta przed ludźmi 
uczonymi i wykształconymi, ponieważ 
zrobiliby oni z duchową mądrością to, co 
zrobili z ziemską nauką: szukaliby tronów w 
tym świetle dla swojej próżności i broni dla 
swoich kłótni. (238, 68) 
  
Aroganckie użycie przemocy wobec ludzi i 
narodów  
10 Spójrz na ludzi, którzy prowadzą narody, 
tworząc doktryny i nakładając je na ludzi. 
każdy głosi wyższość swojej doktryny, ale 
proszę was. co było tego wszystkiego 
owocem? Wojny z ich otoczeniem zubożenia, 
cierpienia, zniszczenia i śmierci. Takie żniwo 
zebrali zwolennicy takich teorii tutaj na ziemi. 
11 Zauważcie, że nie sprzeciwiłem się wolności 
woli ludzkości, chociaż muszę wam 
powiedzieć, że pomimo tej wolności sumienie 
nieustannie przemawia do serca tego, który 
oddala się od sprawiedliwości, miłości i 
rozumu (106,11) 
12 Gdyby Chrystus powrócił na ziemię jako 
człowiek w tym czasie, nie powiedziałby już na 
Golgocie: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią", ponieważ teraz otrzymujesz 
światło Ducha w pełni, a istoty duchowe 
rozwinęły się daleko. Kto nie wie, że jestem 
dawcą życia, że w związku z tym nikt nie może 
ograbić tego drugiego człowieka? Jeśli 
człowiek nie może dać egzystencji, to nie ma 
też prawa brać tego, czego nie może oddać. 
13 Mężczyzn, czy myślisz, że spełniasz moje 
prawo tylko dlatego, że mówisz, że masz 
religię i trzymać poza kultem? Zgodnie z 
prawem, które ci powiedziano? "Nie zabijaj", 
ale naruszasz to przykazanie, przelewając krew 
swoich bliźnich w prądzie torrentów na ołtarzu 
swojego grzechu. (119, 27 - 28) 
14 Ofiarowuję światu pokój, ale duma wielkich 
narodów, z ich fałszywą mocą i fałszywym 
blaskiem, odrzuca każde wezwanie sumienia i 
tylko daje się porwać jego ambitnym celom i 
jego nienawiści. 
15 Człowiek nie kłania się jeszcze po stronie 
dobra, sprawiedliwości i rozumu; ludzie wciąż 
wstają i potępiają sprawę swoich bliźnich; 
wciąż wierzą, że mogą doprowadzić do 
sprawiedliwości. Czy nie uważa pan, że 

zamiast sędziów powinni raczej nazywać się 
mordercami i katami? 
16 Mężczyźni władzy zapomnieli, że jest jeden 
właściciel na całe życie; ale zabierają życie 
swego bliźniego, jak gdyby należało do nich. 
Tłumy ludzi wołają o chleb, sprawiedliwość, 
dom, ubrania. Stworzę sprawiedliwość, nie 
ludzi ani ich nauki. (151, 70 - 72) 
17 Błogosławieni ludzie: Ludzie, którzy 
wznoszą się z poczuciem własnej ważności i 
roszczą sobie prawo do władzy w narodach, w 
narodach ziemi, są wielkimi istotami 
duchowymi, obdarzonymi mocą i 
posiadaczami wielkich misji. 
18 Ale oni nie są w służbie mojej boskości. Oni 
nie umieścić swoje wielkie dary i zdolności w 
służbie miłości i miłosierdzia. Stworzyli dla 
siebie swój świat, swoje prawo, swój tron, 
swoich wasali, swoje panowanie i wszystko, na 
co mogą zwrócić uwagę. 
19 Ale kiedy czują, że ich tron drży pod 
nieszczęściem, kiedy czują, że inwazja 
potężnego wroga jest bliski, kiedy widzą swoje 
skarby i ich nazwisko w niebezpieczeństwie, 
wyruszają z całej siły, pełne megalomanii, 
ziemskiej próżności, nienawiści i złej woli, i 
rzucają się do wroga, niezależnie od tego, czy 
ich praca, ich pomysł pozostawia tylko ślad 
bólu, zniszczenia i zła. Mają tylko na myśli 
zniszczenie wroga, ustanowienie jeszcze 
większego tronu, aby mieć jak największe 
panowanie nad narodami, nad bogactwem, 
nad chlebem powszednim, a nawet nad 
życiem ludzi. (219, 25) 
20 Nadszedł czas, aby nie było już żadnych 
królestw ani silnych ludów na ziemi, aby 
uciskać słabych, a jednak istnieją one jako 
dowód, że w człowieku nadal przeważają 
prymitywne tendencje do okradania słabych 
przez nadużycie władzy i podbijania ich siłą. 
(271, 58) 
21 Jak daleko są ludzie jeszcze od uchwycenia 
duchowego pokoju, który ma panować na 
świecie? Starają się ją egzekwować za pomocą 
przemocy i gróźb, a także za pomocą owoców 
swojej nauki, którymi się chwalą. 
22 W ogóle nie zaprzeczam ani nie 
sprzeciwiam się postępom mężczyzn, 
ponieważ jest to również dowód ich 
duchowego rozwoju. Ale mimo to mówię 
wam, że ich duma z użycia siły i ziemskiej 
mocy nie jest dla mnie przyjemna. Ponieważ 
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zamiast ułatwiać krzyż mężczyznom 
zbezcześcić nim najświętsze zasady, atakują 
oni życie, które do nich nie należy i zasiewają 
ból, łzy, żal i krew zamiast spokoju, zdrowia i 
dobrego samopoczucia. Dlaczego ich prace 
ujawniają coś wręcz przeciwnego, choć 
studnia, z której czerpią swoją wiedzę, jest 
moim własnym stworzeniem, które jest 
niewyczerpane w miłości, mądrości, zdrowiu i 
życiu? 
23 Pragnę równości wśród moich dzieci, jak 
głosiłem już w drugim wieku. Ale nie tylko 
materialnie, jak ludzie to rozumieją. Inspiruję 
was równością z miłości, przez co pozwalam 
wam zrozumieć, że wszyscy jesteście braćmi i 
siostrami, dziećmi Bożymi. (246, 61 - 63) 
 
Refleksje nad drugą wojną światową  
24 Są to czasy prób, bólu i cierpienia - czasy, 
kiedy ludzkość cierpi z powodu skutków tak 
wielkiej wzajemnej nienawiści i złej woli. 
25 Spójrzcie na pola bitwy, gdzie słychać tylko 
ryk broni i krzyki strachu od rannych, góry 
okaleczonych ciał, które wcześniej były silnymi 
ciałami młodych ludzi. Wyobrażasz sobie ich 
sobie, jak po raz ostatni objęli swoją matkę, 
żonę czy syna? Kto może zmierzyć ból tych 
pożegnań, którzy sami nie wypili tego kubka? 
26 Tysiące i tysiące na tysiące przestraszonych 
rodziców, kobiet i dzieci widzieli, jak ich 
ukochani krewni wyjeżdżają na pola wojny, 
nienawiści, zemsty, wymuszonej przez 
chciwość i arogancję niektórych ludzi bez 
światła i bez miłości do bliźniego. 
27 Te legiony młodych i silnych mężczyzn nie 
były w stanie wrócić do swoich domów, 
ponieważ zostały one rozdarte na kawałki na 
polach, ale zobacz, ziemia, Matka Ziemia, 
bardziej miłosierny niż ludzie, którzy rządzą 
narodami i myślą, że są panami życia swoich 
bliźnich, otworzyła swoje łono, aby je przyjąć i 
przykryć je z miłością. (9, 63 - 66) 
28 Duch mój czuwa nad każdą istotą, a ja 
czuwam nawet nad ostatnią z waszych myśli. 
29 Zaprawdę, powiadam wam, odkryłem tam, 
pośród armii walczących o ziemskie ideologie i 
pretensje do władzy, w chwilach odpoczynku, 
ludzi miłujących pokój i życzliwych, którzy 
zostali uczynieni żołnierzami siłą. Wzruszenia 
ulatują im z serca, gdy moje imię pojawia się 
na ich ustach, a łzy spływają im po policzkach, 
gdy wspominają swoich krewnych, rodziców, 

żony, dzieci lub braci i siostry. Wtedy ich duch 
powstanie do Mnie bez świątyni innej niż 
sanktuarium jego wiary, bez ołtarza innego niż 
ołtarz jego miłości, ani bez światła innego niż 
światło jego nadziei, tęskniąc za 
przebaczeniem za zniszczeniami, które 
niechętnie spowodował swoją bronią. Szukają 
mnie, abym z całą mocą prosił ich, aby 
pozwolili im wrócić do swego domu, a jeśli 
będą musieli wpaść pod cios nieprzyjaciela, to 
przynajmniej przykryją płaszczem miłosierdzia 
tych, którzy zostawią ich na ziemi. 
30 Błogosławię wszystkich, którzy w ten 
sposób szukają Mojego przebaczenia, bo nie 
są winni zabijania; inni są mordercami, którzy, 
gdy nadejdzie godzina ich sądu, będą musieli 
odpowiedzieć przede Mną za wszystko, co 
uczynili dla ludzkiego życia. 
31 Wielu z tych, którzy kochają pokój, 
zastanawia się, dlaczego pozwoliłem im być 
prowadzonym nawet na pola bitwy i miejsca 
śmierci. do tego mówię ci jeśli ich ludzki umysł 
nie może zrozumieć powodu, który jest 
obecny w głębi tego wszystkiego, ich duch 
wie, że spełnia on zadośćuczynienie (22, 52 - 
55) 
32 Tym, którzy idą za Mną, kładę pokój świata 
na ich sercu, aby mogli się za nim wstawić i 
modlić się o niego narody wkrótce wyślą swoje 
modlitwy, aby prosić mnie o pokój, który im 
zawsze oferowałem. 
33 Przedtem pozwoliłem ludziom spróbować 
owoców ich pracy, zobaczyć rzeki ludzkiej krwi 
płynące i obrazy bólu, góry trupów i miasta 
zamienione w ruiny Chciałem, aby ludzie o 
skamieniałych sercach zobaczyli spustoszenie 
domów, rozpacz niewinnych, matki całujące 
poszarpane ciała swoich dzieci, obok siebie w 
bólu, doświadczyli z bliska wszelkiej rozpaczy, 
strachu i lamentów ludzi, aby w swojej 
arogancji poczuli upokorzenie, a ich sumienie 
powiedziało im, że ich wielkość, ich moc i ich 
mądrość są kłamstwem, że jedyna naprawdę 
wielka rzecz pochodzi z Ducha Bożego; 
ofiarowałem im dar Mego Serca i ofiarowałem 
im dar Mego Serca 
34 Gdy ludzie ci otworzą oczy na prawdę, będą 
przerażeni - nie na obrazy przerażenia, które 
widzą ich oczy, ale na samych siebie, a 
ponieważ nie mogą uciec przed spojrzeniem i 
głosem swego sumienia, będą czuć w sobie 
ciemność i ogień wyrzutów sumienia; będą 
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bowiem musieli rozliczyć się z każdego życia, z 
każdego bólu, a nawet z ostatniej kropli krwi 
przelanej z ich powodu. (52, 40) 
35 Krok po kroku narody idą w kierunku doliny 
(śmierci), gdzie zbierają się, aby być 
sądzonym. 
36 Ale nadal ci ludzie, którzy prowadzą wojnę i 
których ręce są splamione krwią swoich 
bliźnich ośmielają się mówić moje imię. Czy to 
są te kwiaty czy owoce nauki, której cię 
nauczyłem? Czy nie nauczyłeś się od Jezusa, 
jak przebaczał, jak błogosławił tego, który go 
zranił i jak dał życie swoim oprawcom, gdy 
jeszcze umierali? 
37 Mężczyzn zwątpiło w moje słowa i 
zaniedbało wiarę; dlatego też pokładają całe 
swoje zaufanie w przemocy to pozwoliłem im 
zobaczyć ich własny błąd, zbierając owoce ich 
dzieł, bo tylko w ten sposób otworzą oczy, by 
zrozumieć Prawdę. (119, 31 - 33) 
 
Naganność i bezsensowność wojny  
38 Nadszedł czas, aby miłość, przebaczenie i 
pokora wypłynęły z ludzkich serc, jako 
prawdziwa broń przeciwko nienawiści i 
arogancji. Tak długo, jak nienawiść spotyka się 
z nienawiścią i arogancją spotyka się z 
arogancją, narody będą się nawzajem niszczyć 
i nie będzie pokoju w sercach. 
39 Ludzie nie chcą zrozumieć, że mogą znaleźć 
swoje szczęście i postęp tylko w pokoju, a oni 
biegać za swoimi ideałami władzy i fałszywej 
wielkości, przelewając krew swoich bliźnich, 
niszcząc życie i niszcząc wiarę ludzi. (39, 29 - 
30) 
40 Rok 1945 zabrał ze sobą ostatnie cienie 
wojny. Sierpy kosiły tysiące istnień i tysiące 
istot duchowych powróciło do swojego 
duchowego domu. Nauka zadziwiła świat i 
sprawiła, że ziemia zadrżała swoją bronią 
zniszczenia. Zwycięzcy stali się sędziami i 
katami pokonanych. Ból, nędza i głód 
rozprzestrzeniają się i pozostawiają po sobie 
wdowy, sieroty i zimno. Choroby 
rozprzestrzeniają się z narodu na naród, a 
nawet siły natury sprawiły, że usłyszano ich 
głos sprawiedliwości i oburzenia na tak wiele 
zła. Wrak zniszczenia, śmierci i dewastacji jest 
znakiem, który człowiek, który nazywa siebie 
cywilizowanym, pozostawił na powierzchni 
planety. To jest żniwo, które oferuje mi ta 
ludzkość. Ale ja cię proszę: Czy ta uprawa jest 

godna umieszczenia w moich spichlerzach? 
Czy owoc waszej niegodziwości zasługuje na 
przyjęcie przez Ojca waszego? Zaprawdę, 
mówię wam, to drzewo jest dalekie od tego, 
które moglibyście posadzić, gdybyście 
posłuchali tego boskiego przykazania, które 
wzywa was do wzajemnej miłości. (145, 29) 
41 Kiedy będziesz miał spokój ducha, jeśli 
nawet nie masz spokoju serca? - Mówię wam, 
dopóki ostatnia bratobójcza broń nie zostanie 
zniszczona, nie będzie pokoju między ludźmi. 
Bratobójcza broń to wszystko to, czym ludzie 
zabierają sobie nawzajem życie, niszczą 
moralność, pozbawiają się wolności, zdrowia, 
spokoju ducha lub niszczą wiarę. (119, 53) 
42 Udowodnię ludzkości, że jej problemy nie 
zostaną rozwiązane przy użyciu siły i tak długo, 
jak będzie ona używała destrukcyjnej i 
morderczej broni, nie będzie w stanie zawrzeć 
pokoju między ludźmi, jakkolwiek straszna i 
potężna może się wydawać ta broń. 
Przeciwnie, w konsekwencji wzbudzą one 
tylko większą nienawiść i większe pragnienie 
zemsty. Tylko sumienie, rozsądek i uczucie 
miłości do bliźniego będą fundamentem, na 
którym opiera się wiek pokoju. Aby jednak 
światło to zabłysnęło w najgłębszej części 
ludzi, muszą oni najpierw opróżnić kielich 
cierpienia do ostatniej kropli. (160, 65) 
43 Gdyby serca ludzkie nie były tak 
zatwardziałe, ból wojny byłby wystarczający, 
aby zmusić go do refleksji nad swoimi 
błędami, a on wróciłby na drogę światła. Ale 
choć nadal ma gorzką pamięć o tych ludzkich 
rzeziach, przygotowuje się do nowej wojny. 
44 Jak można przypuszczać, że ja, Ojciec, 
boska miłość, będę w stanie ukarać cię przez 
wojny? Czy naprawdę wierzysz, że ktoś, kto 
kocha cię z doskonałą miłością i pragnie, abyś 
się kochał, może popełnić przestępstwo, 
bratobójstwo, zabijanie, zemstę i zniszczenie? 
Czy nie rozumiecie, że wszystko to wynika z 
materializmu, jaki ludzie zgromadzili w swoich 
sercach? (174, 50 - 51) 
45 Stworzyłem człowieka wolnego od 
początku, ale jego wolności zawsze 
towarzyszyło światło sumienia. Nie słuchał 
jednak głosu swojego wewnętrznego sędziego 
i zboczył z drogi prawa, dopóki nie stworzył 
tych morderczych, krwawych i potwornych 
wojen, w których dziecko powstało przeciwko 
ojcu, ponieważ odwrócił się od każdego 
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uczucia człowieczeństwa, miłosierdzia, 
szacunku i duchowości. 
46 Już dawno temu ludzie powinni byli unikać 
zniszczeń i wojen, aby oszczędzić sobie 
bolesnego obowiązku zadośćuczynienia. 
wiedz, że jeśli nie uda im się oczyścić się w 
dobroci przed przyjściem do mnie, muszę 
wysłać ich ponownie do tej doliny łez i krwi Bo 
kto żyje w sensie, który jest skierowany 
przeciwko doskonałości, nie będzie mógł 
przyjść do mnie. (188, 6 - 7) 
47 Nie wszyscy mężczyźni są na tym samym 
poziomie zrozumienia. Podczas gdy jedni 
odkrywają cuda na każdym kroku, inni 
uważają wszystko za niedoskonałe. Podczas 
gdy jedni marzą o pokoju jako szczycie 
duchowości i moralności świata, inni głoszą, że 
to wojny napędzają rozwój ludzkości. 
48 Do tego ci mówię: Wojny nie są konieczne 
dla rozwoju świata. Jeśli ludzie używają ich do 
swoich ambitnych i egoistycznych celów, to z 
powodu materializacji, w której znajdują się ci, 
którzy je faworyzują. Wśród nich, niektórzy 
wierzą tylko w istnienie tego świata, ponieważ 
nie znają lub zaprzeczają życiu duchowemu; 
ale wśród ludzi są uważani za uczonych. 
Dlatego konieczne jest, aby wszyscy znali to 
objawienie. (227, 69-70) 

Rozdział 52 - Niesprawiedliwość i 
rozpad ludzkości 
 
Zniewolenie i wykorzystanie słabych przez 
silnych  
1 Gdy ludzie zrozumieją, że ziemia została 
stworzona dla wszystkich i gdy zrozumieją, że 
mogą dzielić się materialnymi i duchowymi 
skarbami, z którymi ich egzystencja jest 
zaśmiecona w sprawiedliwy sposób z innymi 
ludźmi - zaprawdę, powiadam wam, już tutaj 
na tej ziemi zaczniecie odczuwać pokój 
duchowego królestwa. (12, 71) 
2 Czy nie uważasz, że podział ludzkości na ludy 
i rasy jest czymś prymitywnym? Czy nie 
sądzicie, że gdyby postęp waszej cywilizacji, z 
której jesteście tak dumni, był prawdziwy, 
prawo przemocy i niegodziwości już by nie 
obowiązywało, ale wszystkie akty waszego 
życia byłyby regulowane przez prawo 
sumienia? - A wy, ludzie, nie wyłączajcie się z 
tego osądu, bo i wśród was odkrywam walki i 
podziały. (24, 73) 

- meksykańska publiczność 
3 Miej na uwadze przykład Izraela, o którym 
mówią nam książki historyczne, kiedy był 
zmuszony do długiej wędrówki po pustyni. 
Walczył o ucieczkę z niewoli i bałwochwalstwa 
Egiptu, ale także o dotarcie do krainy pokoju i 
wolności. 
4 Dziś cała ta ludzkość jest jak ten człowiek w 
niewoli faraona. Wyznania, doktryny i prawa 
są nakładane na ludzi. Większość narodów to 
niewolnicy innych, którzy są silniejsi. Ciężka 
walka o przetrwanie i praca przymusowa pod 
biczami głodu i upokorzenia to gorzki chleb, 
który zjada dziś duża część ludzkości. 
5 Wszystko to powoduje coraz większą 
tęsknotę za wyzwoleniem, za pokojem, za 
lepszym życiem, które ma powstać w sercach 
ludzi. (115, 41 - 43) 
6 Ten świat, który powinien być domem jednej 
rodziny, która obejmuje całą ludzkość, jest 
kością niezgody i przyczyną bezsensownego 
dążenia do władzy, do zdrady i wojny. Życie to, 
które powinno być użyte do nauki, duchowej 
kontemplacji i wysiłku osiągnięcia życia 
wiecznego poprzez używanie prób i lekcji na 
korzyść ducha, jest źle zrozumiane przez 
człowieka, tak że pozwala zatruć swoje serce 
urazem, goryczą, materializmem i 
niezadowoleniem. (116, 53) 
7 Wy, biedne narody ziemi - niektóre 
zniewolone, niektóre uciskane, a reszta 
eksploatowana przez własnych przywódców i 
przedstawicieli 
8 Twoje serce nie kocha już tych, którzy rządzą 
tobą na ziemi, ponieważ twoje zaufanie 
zostało złamane. Nie wierzysz już w 
sprawiedliwość czy wielkoduszność swoich 
sędziów, nie wierzysz już w obietnice, słowa 
czy uśmiechnięte twarze. Widzieliście, że 
hipokryzja przejęła serca i ustanowiła na ziemi 
królestwo kłamstw, fałszów i oszustw. 
9 Biedne narody, wy, którzy nosicie na swych 
barkach trud, jak ciężar nie do zniesienia - ten 
trud, który nie jest już tym błogosławionym 
prawem, przez które człowiek otrzymał 
wszystko, co niezbędne do jego utrzymania, 
ale który przekształcił się w rozpaczliwą i 
bojaźliwą walkę o przetrwanie. A co ludzie 
dostają w zamian za poświęcenie swojej siły i 
życia? nijaki kawałek chleba, kielich pełen 
goryczy. 
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10 Zaprawdę, powiadam wam, to nie jest 
pożywienie, które włożyłem na ziemi dla 
waszej przyjemności i zachowania; to jest 
chleb niezgody, próżności, nieludzkich uczuć - 
krótko mówiąc, dowód braku lub braku 
duchowej dojrzałości tych, którzy decydują o 
waszym ludzkim życiu. 
11 Widzę, że wyrywacie sobie chleb, że ci, 
którzy dążą do władzy, nie mogą znieść tego, 
że inni coś posiadają, ponieważ chcą 
wszystkiego dla siebie; że silni biorą chleb 
słabych i muszą być zadowoleni, aby zobaczyć 
potężne jedzenie i cieszenie się nim. 
12 Teraz proszę pana: Jaki jest moralny postęp 
tej ludzkości? Gdzie jest rozwój jej 
najszlachetniejszych uczuć? 
13 Zaprawdę, powiadam wam, w wieku, kiedy 
człowiek żył w jaskiniach i zakrywał się skórą, 
on również wyrywał sobie jedzenie z ust, 
najsilniejszy również brał największą część, 
trudy słabych były również na korzyść tych, 
którzy podporządkowali się im siłą, ludzie, 
plemiona i ludy również zabijali się wzajemnie 
14 Jaka jest więc różnica między 
współczesnym człowieczeństwem a ludzkością 
tamtych czasów? 
 ale wtedy powiem wam, że to wszystko jest 
tylko maską hipokryzji, za którą ukrywacie 
swoje prawdziwe uczucia i wasze wciąż 
prymitywne instynkty, ponieważ nie 
podjęliście najmniejszego wysiłku, aby 
rozwinąć swojego ducha, aby wypełnić moje 
prawo. 
16 Nie mówię ci, żebyś nie robił badań 
naukowych - nie, wręcz przeciwnie: Poszukuj, 
badaj, rozwijaj i zwiększaj wiedzę i inteligencję 
w życiu materialnym, ale bądź miłosierny 
wobec siebie, szanuj święte prawa bliźniego, 
zrozum, że nie ma prawa, które uprawnia 
człowieka do rozporządzania życiem bliźniego 
- krótko mówiąc, człowiek coś zrobić, 
zastosować moje najwyższe przykazanie 
"kochajcie się nawzajem" do waszego życia, 
abyście uniknęli stagnacji moralnej i 
duchowej, w której się znaleźliście, a kiedy 
zasłona kłamstwa, która zakryła wasze oblicze, 
zniknie, wasze światło przenika, świeci 
szczerość i prawda wejdzie w wasze życie 
Wtedy możesz słusznie powiedzieć, że 
dokonałeś postępu. 
17 Stać się duchowo silny w przestrzeganiu 
moich nauk, tak aby twoje słowa mogą być 

zawsze potwierdzone w przyszłości przez 
prawdziwe dzieła miłosierdzia, mądrości i 
braterstwa. (325, 10 - 20) 
18 Przesyłam wam mój pokój, ale zaprawdę 
powiadam wam: dopóki będą ludzie, którzy 
posiadają wszystko, co konieczne i zapominają 
o tych, którzy umierają z głodu, nie będzie 
pokoju na ziemi. 
19 Pokój nie jest oparty na ludzkiej chwale, ani 
na bogactwie Opiera się ona na dobrej woli, 
na wzajemnej miłości - na służeniu sobie 
nawzajem i szacunku. Oh, gdyby tylko świat 
mógł zrozumieć te instrukcje! Wrogowie 
zniknęliby, a miłość rozkwitłaby w ludzkim 
sercu. (165, 71 - 72) 
 
Deprawacja ludzkości  
20 Ludzkość jest rozbita w środku burzy 
grzechów i wad. Nie tylko człowiek, gdy 
dorasta, skazuje swojego ducha, pozwalając 
rozwijać się swoim pasjom; dziecko w 
dzieciństwie doświadcza także wywrócenia 
łodzi, w której pływa. 
21 Moje Słowo pełne objawień wznosi się 
pośród tej ludzkości jak ogromna latarnia 
morska, wskazując prawdziwą drogę do 
rozbitego statku i ożywiając nadzieję w tych, 
którzy byli blisko utraty wiary. (62, 44) 
22 W tym samym czasie, jak ludzkość wzrosła, 
tak samo wzrósł ich grzech. Nie brakuje na 
świecie miast, takich jak Sodoma i Gomora, 
których gniew odbija się echem na całej ziemi i 
które zatruwają serca. Z tych grzesznych miast 
nie pozostały nawet ślady, a jednak ich 
mieszkańcy nie byli hipokrytami, bo grzeszyli 
w biały dzień. 
23 Ale ta dzisiejsza ludzkość, która ukrywa się 
w ciemności, aby móc dać przyjemność do 
swoich pasji, a następnie udaje 
sprawiedliwość i czystość, będzie miał bardziej 
surowy wyrok niż Sodoma. 
24 Jest to śmiertelne dziedzictwo wszystkich 
minionych pokoleń, których nałogi, wady i 
choroby przynoszą w tym czasie owoce. Jest 
to drzewo zła, które wyrosło w sercach ludzi - 
drzewo, które stało się owocne przez grzech i 
którego owoce nadal kuszą kobiety i 
mężczyzn, przynosząc nowe serca, które z dnia 
na dzień upadają. 
25 Pod cieniem tego drzewa leżą mężczyźni i 
kobiety bez mocy, aby uwolnić się od jego 
wpływów. Niszczone cnoty, brudna godność 
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ludzka i wiele okaleczonych istnień ludzkich 
pozostało tam. 
26 Nie tylko dorośli są przyciągani przez 
przyjemności świata i ciała i iść za nimi; 
młodzież, a nawet dzieci też, do wszystkich z 
nich przyszła trucizna, która nagromadziła się 
w czasie; i ci, którzy byli w stanie uciec od 
złego wpływu złego - co oni robią dla tych, 
którzy zbłądzili? Oni ich osądzają, potępiają i 
buntują się przeciwko ich działaniom. Niewielu 
jest tych, którzy modlą się za tych, którzy 
zboczyli z Drogi, a jeszcze mniej jest tych, 
którzy poświęcają część swojego życia na 
walkę ze złem. 
27 Zaprawdę, powiadam wam: Królestwo 
moje nie będzie ustanowione między ludźmi, 
dopóki drzewo zła ma jeszcze życie. Moc ta 
musi zostać zniszczona; do tego konieczne jest 
posiadanie miecza miłości i sprawiedliwości - 
jedynego, któremu grzech nie może się 
oprzeć. Zrozumcie, że nie sądy i kary, ale 
miłość, przebaczenie i miłosierdzie, istota 
mojej nauki, będzie światłem, które oświetla 
wasze drogi i nauką, która przynosi ludzkości 
zbawienie. (108, 10 - 14) 
28 Twój materializm zamienił Eden, który 
powierzyłem człowiekowi, w piekło 
29 Fałszywe jest życie, które ludzie prowadzą; 
fałszywe jest ich przyjemność, moc i 
bogactwo; fałszywe jest ich stypendium i 
nauka. 
30 Bogaci i biedni, wszyscy zajmujecie się 
pieniędzmi, których posiadanie jest 
podstępne. Martwisz się bólem i chorobami i 
boisz się myśli o śmierci. Niektórzy boją się 
stracić to, co mają, a inni tęsknią za tym, czego 
nigdy nie posiadali. Jedni mają wszystko pod 
dostatkiem, a innym brakuje wszystkiego. Ale 
wszystkie te wysiłki, pasje, potrzeby i ambicje 
dotyczą tylko życia materialnego, głodu ciała, 
niższych namiętności, ludzkich pragnień, tak 
jakby człowiek naprawdę nie posiadał ducha. 
31 Świat i materia tymczasowo podbiły ducha, 
stopniowo doprowadzając go z powrotem do 
niewoli, a w końcu niszcząc jego misję w życiu 
człowieka. Dlaczego nie uświadomicie sobie 
stopniowo, że głód, nędza, ból i strach, które 
uciskają wasze życie, nie są niczym innym jak 
wiernym odzwierciedleniem nędzy i bólu 
waszego ducha? (272, 29 - 32) 
32 Świat potrzebuje mojego słowa, narody i 
narody potrzebują moich nauk o miłości. 

władca, naukowiec, sędzia, pastor, nauczyciel - 
wszyscy oni potrzebują światła Prawdy mojej i 
dlatego przyszedłem w tym czasie, aby 
oświecić człowieka w jego duchu, sercu i 
umyśle. (274, 14) 
33 Wciąż wasza planeta nie jest miejscem 
miłości, cnoty, ani pokoju Wysyłam istoty 
czystego ducha do waszego świata, a wy 
zwracacie mi je nieczyste, ponieważ życie ludzi 
jest przeniknięte grzechem i korupcją. 
34 Widzę cnoty jako małe, odizolowane 
światła wśród istot duchowych, bite przez 
burze egoizmu, zemsty i nienawiści. To jest 
owoc, który oferuje mi ludzkość. (318, 33 - 34) 
 
Odwrócony do góry nogami świat 
niedojrzałej ludzkości  
35 Macie władców, w których sercach nie ma 
sprawiedliwości i hojności, aby rządzić swoim 
ludem, ponieważ są oni po nędznym celu 
władzy i bogactwa - ludzi, którzy twierdzą, że 
są moimi przedstawicielami i którzy nawet nie 
znają miłości do bliźniego - lekarzy, którzy nie 
znają istoty ich misji, którą jest miłosierdzie - 
oraz sędziów, którzy mylą sprawiedliwość z 
zemstą i nadużywają prawa do celów 
korupcyjnych. 
36 Nikt, kto idzie krzywymi drogami i odwraca 
oczy od tego światła, które ma w sobie jako 
latarnię sumienia, nie ma pojęcia o wyroku, 
który przygotowuje dla siebie. 
37 Są też tacy, którzy uzurpowali sobie 
zadania, które nie należą się im, i którzy przez 
swoje błędy dają dowód, że absolutnie nie 
mają niezbędnej zdolności do wykonania 
zadania, które podjęli z własnej woli. 
38 W ten sam sposób można znaleźć sługi 
Boże, którzy nie są, ponieważ nie zostali do 
tego celu posłani - ludzi, którzy prowadzą 
narody i którzy nie są nawet w stanie kierować 
własnymi krokami - nauczycieli, którym 
brakuje daru nauczania i którzy zamiast 
rozprzestrzeniać światło, mylą umysł - lekarzy, 
w których sercu nie ma poczucia współczucia 
w obliczu bólu innych, i którzy nie wiedzą, że 
ten, kto naprawdę posiada ten dar, jest 
apostołem Chrystusa. 
39 Wszystkie moje podstawowe zasady 
zostały splugawione przez ludzi, ale teraz 
nadeszła godzina, w której wszystkie ich dzieła 
będą oceniane. to jest mój osąd, ponieważ to 
ja mam go wykonać to dlatego mówię ci. 
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oglądać i wypełniać moje przykazania miłości i 
przebaczenia (105, 16 - 19) 
40 Spójrzcie na ten świat - dumny, 
wymagający i zarozumiały ze wszystkich dzieł 
człowieka, którymi zadziwia on pokolenia tego 
wieku. W swojej większości nie wierzą w to, co 
duchowe, ani nie kochają tego. Dlatego nie 
modlą się, ani nie przestrzegają mojego 
prawa. Niemniej jednak, są oni zadowoleni i 
dumni, że mogą pokazać świat pełen cudów, 
które stworzyli przy pomocy swojej nauki. 
41 Ale ten niesamowity świat ludzi, który 
zbudowali w ciągu wieków nauki, walk, wojen 
i łez, nadal będą niszczyć własnymi rękami i 
bronią. Zbliża się już czas, kiedy ludzkość 
uświadomi sobie nietrwałość i kruchość 
swoich dzieł, którym brakowało miłości, 
sprawiedliwości i prawdziwego pragnienia 
doskonałości. 
42 Wkrótce doświadczysz, że bez Boga jesteś 
niczym, że możesz otrzymać ode mnie tylko 
moc, życie i inteligencję, aby stworzyć 
harmonijną egzystencję między duchem a 
fizyczną częścią człowieka. (282, 9 - 11) 
43 Mężczyzn mówi o dawnych czasach, o 
starożytności, o długich wiekach i 
niekończących się wiekach, ale ja wciąż widzę 
cię małą Widzę, że bardzo mało dojrzałeś 
duchowo. W moich oczach wasz świat jest 
jeszcze w dzieciństwie, chociaż wydaje się 
wam, że osiągnęliście dojrzałość. 
44 Nie, ludzkość, dopóki to nie duch daje tych 
dowodów dojrzałości, rozwoju w górę, 
doskonałości i postępu w różnych dziedzinach 
waszego życia, będziecie nieuchronnie 
przedstawiać mi ludzkie dzieła, które są tylko 
pozornie wielkie, ale które są bez treści 
moralnych i nietrwałe z powodu braku miłości. 
(325, 62 - 63) 
45 Teraz jest decydujący czas dla istot 
duchowych, naprawdę czas walki. Wszystko 
jest kłótnią i walką. Wojna ta toczy się w sercu 
każdego człowieka, na łonie rodzin, we 
wszystkich instytucjach, we wszystkich 
narodach, we wszystkich rasach. 
46 Nie tylko na planie ziemi, ale i w duchowej 
dolinie toczy się walka. Jest to Wielka Bitwa, 
która była widziana w symbolicznej formie 
przez proroków innych czasów, i która jest 
również widziana w wizjach proroków lub 
widzących tamtych czasów. 

47 Ale ta walka, która jest prowadzona i która 
wstrząsa wszystkim, nie jest rozumiana przez 
ludzkość, chociaż jest częścią i świadkiem tej 
właśnie walki. 
48 Dzisiejszy bieg ludzkości jest przyspieszony 
- ale dokąd to zmierza? Gdzie człowiek tak się 
spieszy? Czy znajduje swoje szczęście na tej 
zawrotnej drodze, czy osiąga upragniony 
pokój, chwalebne życie, którego samolubnie 
pragnie każde serce? 
49 Mówię ci, że to, co człowiek faktycznie 
osiąga przez swój pośpiech, to całkowite 
wyczerpanie. Duch i serce człowieka zmierzają 
ku życiowemu zmęczeniu i znużeniu, a ta 
przepaść została stworzona przez samego 
człowieka. 
50 W tej otchłani upadnie, a w tym 
całkowitym wyczerpaniu, w tym chaosie 
nienawiści, rozkoszy, niezaspokojonej żądzy 
władzy, grzechu i cudzołóstwa, bezczeszczenia 
praw duchowych i ludzkich, jego duch 
poniesie pozorną "śmierć", a jego serce 
tymczasową "śmierć". 
51 Ale sprawię, że człowiek powstanie z tej 
"śmierci" do życia. Dopilnuję, aby doświadczył 
swego zmartwychwstania i walczył w tym 
nowym życiu o odrodzenie wszystkich 
ideałów, o odrodzenie wszystkich zasad i 
wszystkich cnót, które są cechą 
charakterystyczną i dziedzictwem ducha, który 
jest ich źródłem. Ze mnie bowiem wyszedł 
Duch, odebrał mi życie, z mojej doskonałości 
wypił, z mojej łaski został nasycony. (360,6-8) 

XII Wyrok i oczyszczenie ludzkości 
 

Rozdział 53 - Nadszedł czas wydania 
orzeczenia 
 
Zbiór owoców ludzkiego materiału siewnego  
1 Umiłowani uczniowie, te czasy są czasy sądu 
dla ludzkości. Upłynął termin, w którym 
możesz zacząć spłacać swoje długi. Zbieracie 
teraz plony z poprzednich zasiewów, wynik lub 
konsekwencje waszych prac. 
2 Człowiek ma jeden czas, aby wykonywać 
swoją pracę, a drugi, aby odpowiedzieć za to, 
co zrobił; ten drugi jest czas, w którym żyjesz. 
Dlatego wszyscy cierpicie i płaczecie. Tak jak 
macie jeden czas na sianie, a drugi na żniwo, 



240 
 

tak i Bóg ma jeden, który wam dał, abyście 
wypełnili Jego prawo, a drugi, abyście poznali 
Jego sprawiedliwość. 
3 Żyjecie teraz w czasie Bożego sądu. Ból 
sprawia, że płaczesz, ludzkość oczyszcza się we 
własnych łzach, bo nikt nie jest oszczędzony 
od zadośćuczynienia. 
4 Są to czasy osądu, w których masz się 
zastanowić nad swoim losem, aby przez 
zanurzenie i uduchowienie usłyszeć głos 
sumienia, który nie zwodzi ani nie zwodzi, ale 
prowadzi cię na drogę pokoju. (11, 58 - 61) 
5 To jest czas sądu dla ludzkości. Człowiek za 
człowieka, ludzie za ludzi, i naród za naród 
będą oceniani przez moją boskość. Jednak 
ludzie tego nie zauważyli, ani nie wiedzą, w 
jakim czasie żyją. Dlatego przyszedłem w 
Duchu i zesłałem Mój Promień na ludzki umysł 
i poprzez jego pośrednictwo objawiłem wam, 
kto do was przemawia, w jakim czasie żyjecie i 
jaki jest wasz cel. (51, 61) 
6 Zaprawdę, mówię do ciebie: Żyjecie już w 
"Dniu Pańskim", jesteście już pod Jego sądem. 
Żywi i umarli są oceniani w chwili obecnej, 
przeszłe i obecne czyny są ważone na tej skali. 
Otwórzcie oczy, abyście mogli być świadkami, 
że boska sprawiedliwość jest odczuwalna 
wszędzie. (76, 44) 
7 Od czasów starożytnych mówiłem wam o 
sądzie, a teraz jest ogłoszony czas, który 
prorocy przedstawili jak dzień 
8 Słowo twego Boga jest Słowem Króla i nie 
zostanie zabrane z powrotem. Jakie to ma 
znaczenie, że minęły tysiące lat od tego 
samego momentu? Wola Ojca jest niezmienna 
i musi być spełniona. 
9 Jeśli ludzie, z wyjątkiem wiary w moje słowo, 
zrozumieliby oglądać i modlić się, nigdy nie 
będą zaskoczeni. Ale oni są niewierni, 
zapomniani, niewierzący, a kiedy przychodzi 
próba, przypisują ją karze, zemście lub 
gniewowi Boga. W tym celu mówię wam, że 
każda rozprawa jest ogłaszana z 
wyprzedzeniem, abyście mogli być 
przygotowani. Dlatego musisz zawsze być 
przytomny. 
10 Powódź, zniszczenie miast przez ogień, 
inwazje wroga, plagi, plagi, głód i inne 
nieszczęścia zostały ogłoszone z 
wyprzedzeniem do wszystkich narodów ziemi, 
tak abyście byli przygotowani i nie byli 
zaskoczeni. Tak jak dzisiaj, przesłanie o miłości 

Boga zawsze zrodziło się z miłości Boga o 
czujność i uzbrojenie, aby ludzie mogli się 
obudzić, uzbroić i stać się silni. (24, 74 - 77) 
11 Mówię wam: chociaż prawdą jest, że świat 
ten stoi w obliczu bardzo wielkich prób, to 
jednak dni bólu zostaną skrócone; albowiem 
cierpienia ludzi będą tak wielkie, że sprawią, iż 
ludzie obudzą się, podniosą oczy ku Mnie i 
będą słuchać głosu swego sumienia, który 
będzie domagał się od nich wypełnienia 
Mojego Prawa. 
12 Moja sprawiedliwość wykorzeni wszelkie 
zło, które istnieje na tym świecie zanim to 
wszystko zbadam: wspólnoty religijne, nauki i 
instytucje społeczne, a następnie sierpy Bożej 
sprawiedliwości przejdą nad nimi, tnąc 
chwasty i pozostawiając pszenicę. Każde dobre 
ziarno, które znajdę w sercu człowieka, 
otrzymam, aby mogło nadal kiełkować w 
duchu człowieka. (119, 10 - 11) 
 
Oczyszczanie człowieczeństwa w osądzie 
13 Jak długo jeszcze mężczyźni będą musieli 
się rozwijać, aby mogli zrozumieć moją miłość 
i czuć moją obecność przez swoje sumienie? 
Kiedy ludzie usłyszą mój głos doradzający im i 
wypełnią moje prawo, będzie to dla nich 
znakiem, że czasy materializmu się skończyły. 
14 Na razie muszą one być jeszcze dotknięte 
przez siły natury w wielu formach, dopóki nie 
przekonają się, że istnieją wyższe siły, 
przeciwko którym materializm człowieka jest 
bardzo mały. 
15 Ziemia będzie drżeć, woda oczyści ludzkość, 
a ogień oczyści ich. 
16 Wszystkie elementy i siły natury poczują się 
na ziemi, gdzie ludzie nie byli w stanie żyć w 
harmonii z życiem, które ich otacza. 
17 W ten sposób natura nie dąży do 
zniszczenia tych, którzy ją splugawili; szuka 
tylko harmonii między człowiekiem a 
wszystkimi stworzeniami. 
18 Jeśli jego osąd staje się coraz bardziej 
oczywiste, to dlatego, że przestępstwa 
człowieka i jego brak zgodności z prawem stały 
się również większe. (40, 20 - 25) 
19 The ręka mężczyzna przynosić osąd na ono. 
Burza szaleje w jego mózgu, burza szaleje w 
jego sercu, a wszystkie te rzeczy ujawniają się 
również w naturze. Jego elementy są 
wyzwalane, pory roku stają się nieprzyjazne, 
plagi rosną i mnożą się, a to dlatego, że twoje 
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grzechy rosną i powodują choroby, a także 
dlatego, że głupia i arogancka nauka nie 
uznaje porządku określonego przez Stwórcę.  
20 Gdybym ci to tylko powiedział, nie 
uwierzyłbyś w to. Dlatego też konieczne jest, 
abyś mógł chwycić rezultat swojej pracy 
rękoma, abyś był rozczarowany. Właśnie teraz 
dotarliście do tego momentu waszego życia, w 
którym doświadczacie rezultatu tego 
wszystkiego co zasialiście. (100, 6 - 7) 
21 Życiu na ziemi zawsze towarzyszyła próba i 
zadośćuczynienie dla człowieka, ale nigdy ta 
droga rozwoju nie była tak pełna bólu, jak jest 
teraz, nigdy nie był tak pełen goryczy kielich. 
22 W tym czasie mężczyźni nie czekają do 
dorosłości, aby stawić czoła walce o życie. Jak 
wiele stworzeń zna rozczarowania, jarzmo, 
ciosy, przeszkody i porażki z dzieciństwa. 
Mogę powiedzieć więcej: w tych czasach ból 
człowieka zaczyna się jeszcze przed jego 
narodzinami, to znaczy już w łonie matki. 
23 Wielki jest obowiązek pokuty istot, które 
przychodzą na ziemię w tym czasie! Ale 
musicie pamiętać, że wszystkie cierpienia, 
które istnieją na świecie, są dziełem człowieka. 
Czy istnieje jakaś większa doskonałość w mojej 
sprawiedliwości, niż pozwolić, aby ci, którzy 
siedzieli ciernie na drodze życia, teraz je 
zbierali? (115, 35 - 37) 
24 Nie możecie pojąć mojego uniwersalnego 
planu zbawienia, ale pozwalam wam poznać 
jego część, abyście mogli wziąć udział w mojej 
pracy. 
25 Tylko ja znam sens czasu, w którym żyje 
świat. Żaden człowiek nie jest w stanie 
zrozumieć rzeczywistości tej godziny. 
26 Mężczyzn od najwcześniejszych lat 
nieustannie się kalała, aż zaciemnili swoje 
odczucia i ducha, tworząc dla siebie chore, 
niespokojne i smutne życie. Ale teraz nadeszła 
godzina oczyszczenia. (274, 11 - 12) 
27 Dla wszystkich istot duchowych nadszedł 
czas żniwa, i dlatego widzisz zamieszanie 
wśród ludzi. ale naprawdę, mówię wam, w 
tym chaosie każdy zbierze swoje własne 
ziarno. 
28 Ale co stanie się z tymi z moich dzieci, które 
ciągle łamią moje prawo? Zaprawdę, wszyscy 
ci, którzy śpią i nie chcą studiować i słuchać 
moich nauk, zostaną wciągnięci w próby jak 
wicher, który ich sprowadzi na dół. Ale dla 
tych, którzy posluchali moich rozkazów, to 

bedzie jak zachęta do ich obowiazku, jak 
piekna nagroda, która daje im Bóg. (310, 7) 
29 W tym czasie ten, kto nie jest gotowy do 
odnowienia się będzie musiał znać największą 
gorycz i zostanie zabrany z ziemi, tracąc cenną 
okazję do zadośćuczynienia za swoje 
przewinienia i pojednania się z prawem, 
prawdą i życiem. 
30 Z drugiej strony, ci, którzy przechodzą z 
tego życia materialnego do Domu Duchowego 
z pokojem i zadowoleniem, jakie daje 
obowiązek, poczują się oświeceni przez Moje 
Światło; jeśli jednak znajdą się wśród tych, 
którzy muszą się reinkarnować, przygotuję ich, 
zanim powrócą do ludzkiego życia, aby mogli 
powstać do Niego czyści, bardziej uduchowieni 
i z większą mądrością (91, 38 - 39) 
  
Miłość Boga w sądzie  
31 Ból wylał na świat całą swoją zawartość i 
daje się odczuć w tysiącach form. 
32 W jakim strasznym pośpiechu żyjesz, 
ludziska! Jakże mozolnie wyrabiasz ciasto na 
swój chleb powszedni! Dlatego mężczyźni 
marnują się przed czasem, kobiety starzeją się 
przedwcześnie, dziewczęta więdną w pełnym 
rozkwicie, a dzieci stają się pozbawione emocji 
w ich czułym wieku. 
33 Epoką bólu, goryczy i prób jest ten czas, w 
którym żyjesz teraz. ale chcę, żebyś znalazł 
spokój, osiągnął harmonię, odpędził ból. W 
tym celu pojawiam się w duchu i przesyłam 
wam Moje Słowo, które jest rosa pocieszenia, 
uzdrowienia i pokoju na waszym duchu. 
34 Usłyszeć moje słowo, które jest 
zmartwychwstaniem i życiem W nim 
odzyskasz wiarę, zdrowie i radość do walki i 
życia. (132, 42 - 45) 
35 Dziś jest to czas największego 
zadośćuczynienia dla ducha. Mój osąd jest 
otwarty, a każda praca została wyważona. 
Choć wyrok ten jest trudny i bolesny dla istot 
duchowych, Ojciec jest blisko nich, który jest 
bardziej kochającym Ojcem niż sędzią. Miłość 
Maryi, Waszej Orędowniczki, również was 
otacza. (153, 16) 
36 Sprawiedliwość moja przyszła, ludzkość, to 
będzie poniżać arogancję człowieka, aby go 
zobaczyć, jak mały jest w jego niegodziwości i 
materializmu 
37 Tak, ludzie, uderzę człowieka w jego 
fałszywą wielkość, ponieważ chcę, aby 
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zobaczył moje światło i zmartwychwstał, aby 
stał się wielki w prawdzie bo chcę, abyś był 
pełen światła, hojności, dobroci, mocy i 
mądrości. (285, 15 - 16) 
38 Ludzkość źle mnie osądza i zaprzecza mojej 
obecności w tym czasie. ale dam im znać, że 
objawiam moją sprawiedliwość z miłością i 
miłosierdziem, że nie przychodzę z plagą, aby 
ich boleć - że chcę tylko podnieść ich do życia 
w łasce i oczyścić ich krystalicznie czystą wodą, 
która jest moim Słowem, moją Prawdą. 
39 świat nie nauczył się mojej nauki i karmił 
się swoim bałwochwalstwem i fanatyzmem 
dlatego teraz doświadcza wielkiego tygla i pije 
filiżankę cierpienia: ponieważ jego materializm 
usunął go ze mnie (334, 29 - 30) 
40 Teraz ludzkość, podzielona na narody, rasy, 
języki i kolory skóry, otrzymuje od Mego 
Boskiego Ducha swój udział w sądzeniu, w 
próbach, które przychodzą do wszystkich, w 
walce, w tyglu i w zadośćuczynieniu, które 
zapewniłem każdemu człowiekowi i każdej 
rasie. 
41 Ale wiecie, że mój osąd opiera się na 
miłości, że próby, które Ojciec posyła ludziom, 
są próbami miłosnymi - że wszystko prowadzi 
do zbawienia, do dobra, nawet jeśli w tych 
utrapieniach wydaje się być nieszczęście, los 
lub nędza 
42 Za tym wszystkim kryje się życie, 
zachowanie Ducha, odkupienie tego samego. 
Na zawsze Ojciec czeka, aby "Syn 
marnotrawny" przyjął go z największą 
miłością. (328, 11) 

Rozdział 54 - Walka światopoglądów, 
religii i kościołów 
 
Duchowe zmagania przed Królestwem Pokoju 
Chrystusa na ziemi  
1 Tak jak ogłosiłem wam w "Drugim czasie" 
mój powrót, tak i teraz ogłaszam wam 
"wojnę" wyznań, światopoglądów i religii jako 
pionierski omen ustanowienia mojego 
królestwa uduchowienia wśród ludzi. 
2 Moje Słowo, jak miecz płomienisty, zniszczy 
fanatyzm, który ogarnął ludzkość od wieków, 
rozerwie zasłonę ich ignorancji i pokaże jasną, 
promienną drogę, która prowadzi do Mnie 
(209, 10 - 11) 
3 Aby wśród ludzi zapanował pokój w moim 
królestwie, najpierw należy stoczyć "wojnę" z 

doktrynami wiary, religii i ideologii - walkę, w 
której jedni stawiają moje imię i prawdę 
przeciwko fałszywym bożkom innych, a jedna 
doktryna walczy z drugimi. 
4 Będzie to nowa walka, duchowa walka, w 
której fałszywi bogowie zostaną zrzuceni z ich 
cokołów, a każde kłamstwo, które uważaliście 
za prawdziwe, zostanie zdemaskowane na 
zawsze. Wtedy zobaczysz prawdę, która 
promieniuje z tego chaosu zamieszania i 
ciemności. (121, 40) 
5 Spirytualizm prowokuje światową walkę 
pomiędzy światopoglądami, wyznaniami i 
kultami religijnymi. Ale po tej walce, ta nauka 
przyniesie błogosławiony pokój ludziom, 
którzy go tak potrzebują; i sprawi, że słońce 
mojej Boskiej sprawiedliwości zabłyśnie na 
wszystkich duchowych istotach. (141, 11) 
6 Przygotowuję was i ostrzegam przed czasem 
zamieszania światopoglądów, abyście byli 
wolni od wewnętrznej walki ducha i tortur 
myśli. 
7 Bo wszystkie światopoglądy, doktryny, 
teologie, filozofie i wyznania ludzkości będą 
wstrząśnięte, symbolizując burzę, prawdziwą 
burzę Ducha, na którego burzliwych falach 
masz płynąć zgodnie z moją wolą i pozostać na 
szczycie, aż do końca burzy i ciemności. 
8 Nie daję wam lepszego przepisu, aby przejść 
przez tę mękę bezpiecznie niż modlitwa i 
podążanie za moim słowem, dzięki czemu 
wasza wiara będzie stale wzmacniana. 
9 Ta walka światopoglądów, to zderzenie 
wierzeń i ideologii, ta walka jest absolutnie 
konieczna, aby wszystkie słabości i błędy, 
które nagromadziły się na dnie każdego kultu i 
instytucji, mogły wyjść na jaw. 
10 Dopiero po tej "burzy" będzie można 
rozpocząć moralne i duchowe oczyszczenie 
ludzi, ponieważ zobaczą oni, że prawda 
wychodzi na jaw, rozpoznają ją, poczują w 
sobie i nie będą już mogli karmić się 
wyobraźnią i udawaniem. 
11 Tak jak każdy człowiek dobrowolnie i 
całkowicie dla siebie korzysta z żywotnego 
wpływu słońca na swoje ciało, ponieważ zdaje 
sobie sprawę, że życie materialne opiera się na 
jego świetle, cieple i wpływie, tak i oni użyją ze 
światła prawdy wszystkiego, co jest im 
potrzebne do utrzymania, wzmocnienia i 
oświecenia ich ducha. 
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12 Wtedy moc nigdy wcześniej nie odczuwana 
przez człowieka stanie się skuteczna, ponieważ 
jego życie będzie coraz bardziej dostosowane 
do prawdziwych zasad życia, standardów 
określonych przez moje prawo. (323, 19 - 22) 
 
Walka o duchową dominację na ziemi  
13 Istnieje walka światopoglądów i doktryn 
wiary w tym czasie. Każda osoba chce być we 
właściwym miejscu. Ale kto ma rację w tej 
walce z egoizmem i interesem własnym? Kto 
według ciebie jest właścicielem prawdy? 
14 Jeżeli ci, którzy wierzą w siebie, że są na 
doskonałej drodze i posiadają prawdę, są z 
niej dumni - zaprawdę, powiadam wam, nie 
znają jeszcze drogi; bo na niej trzeba być 
pokornym i wystarczy, że nie uznają prawdy 
zawartej w wierze innych, aby nie być już 
pokornym. ale już za drugim razem mówiłem 
ci: "Błogosławieni ci, którzy są łagodni i 
pokorni serca". 
15 Człowiek, który potępia wiarę i przekonanie 
swoich bliźnich, dystansuje się od zbawienia, 
ponieważ w swojej dumie i porywie stara się 
być jak jego Bóg. (199, 4 - 6) 
16 Pytasz mnie, co chcę osiągnąć, gdy 
duchowo objawię się ludzkości tego czasu? na 
to odpowiadam ci Dążę do waszego 
przebudzenia się do Światła, waszego 
uduchowienia i waszego zjednoczenia, 
ponieważ byliście podzieleni przez cały czas. 
Podczas gdy jedni szukali skarbów Ducha, inni 
poświęcili się miłości do bogactw świata - 
spirytualizmu i materializmu w ciągłej walce; 
spirytualiści i materialiści, którzy nigdy nie 
mogli się wzajemnie zrozumieć. 
17 Pamiętaj: Kiedy Izrael, w oczekiwaniu na 
Mesjasza, zobaczył go, podzielił się na 
wierzących i zaprzecza mojej prawdzie. 
Wyjaśnienie jest proste: wierzący byli tymi, 
którzy czekali na mnie z Duchem, a 
zaprzeczający byli tymi, którzy czekali na mnie 
zmysłami "ciała". 
18 Te dwie siły będą musiały ponownie się 
zmierzyć ze sobą, aż prawda wyjdzie na jaw w 
tej walce. Walka będzie gorzka, bo im więcej 
czasu minie, tym bardziej ludzie kochają 
ziemskie, jak ich nauka i ich odkrycia dają im 
poczucie, że żyją w swoim własnym 
królestwie, w stworzonym przez nich świecie. 
(175, 4 - 6) 

19 Dzisiaj każdy człowiek wierzy, że ma pełną 
wiedzę o prawdzie. Każda religia twierdzi, że 
posiada prawdę. Naukowcy twierdzą, że 
znaleźli prawdę. Mówię wam, że nikt nie zna 
absolutnej prawdy, ponieważ człowiek nie był 
w stanie ogarnąć swoim umysłem nawet tej 
części, która została mu objawiona. 
20 Wszyscy ludzie noszą w sobie część prawdy 
i błędów, które mieszają ze światłem prawdy. 
21 Zbliża się walka, w której wszystkie te siły 
walczą między sobą, ponieważ każdy chce, aby 
jego światopogląd został zaakceptowany. 
Ostatecznie jednak nie będzie to zwycięstwo 
ideologii ludzkiej, ani teorii naukowej, ani 
wyznania religijnego, które samo się 
potwierdza, ale harmonijne połączenie 
wszystkich dobrych przekonań, wszystkich 
wysokich wierzeń, wszystkich form kultu 
podniesionych do najwyższej duchowości, 
wszystkich nauk poświęconych służbie 
prawdziwego postępu ludzkości. 
22 Pozwolę ludziom mówić i recytować ich 
przekonania, aby inni publicznie 
demonstrowali swoje kultowe formy i 
obrzędy, aby dyskutowali i sprzeciwiali się, aby 
naukowcy szerzyli swoje najbardziej 
zaawansowane teorie, aby wszystko, co 
istnieje ukryte w każdym duchu, otworzyło się, 
wyszło na jaw i ujawniło się. Bo dzień Kosiarza 
jest bliski - ten dzień, w którym sumienie, jak 
nieubłagany sierp, odcina od korzenia 
wszystko, co fałszywe w sercu człowieka. (322, 
15 - 18) 
 
Walka z nauczaniem duchowym  
23 Duchowni tego czasu są ubrani po 
królewsku, aby symbolicznie sprawować urząd 
w ofierze Jezusa i chociaż używają mojego 
imienia i mojego zastępstwa, odkrywam, że 
ich umysły są zdezorientowane, ich serca są 
poruszone burzami intryg i namiętności. Nie 
ma nikogo, kto głosiłby jako prorok, że jestem 
wśród ludzi tego czasu. Będą doświadczać 
wielkiego cierpienia, ponieważ nie ma wśród 
nich duchowego uzbrojenia. Gdzie jest 
spełnienie tych, którzy ślubowali przed 
Jezusem, aby podążać Jego śladami? Gdzie są 
wyznawcy moich apostołów? Czy jest ktoś taki 
jak Jan, który był wśród pierwszych, czy Paweł, 
który był wśród naśladowców? 
24 Dlatego też Mistrz zbliża się do was na 
nowo, aby wznowić swoje nauczanie. Już 
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widzę nowych faryzeuszy i uczonych w Piśmie 
pędzących przeciwko mnie z nienawiścią. tylko 
wtedy zapytam: "Gdzie są moi uczniowie? ale 
kiedy dumni, fałszywi, bogaci, którzy boją się 
stracić władzę, ci, którym groziła Moja 
Prawda, znów będą ze mnie kpić i 
prześladować, wybuchną dzikie burze. Ale to 
nie ja upadnę pod ciężarem Krzyża, lecz ci, 
którzy domagali się ofiary od Tego, który dał 
im życie. (149, 32 - 33) 
25 Fala materializmu podniesie się i stanie się 
niespokojnym morzem, morzem cierpienia, 
rozpaczy i strachu przed niesprawiedliwością 
ludzi. 
26 Tylko jedna łódź będzie płynąć po tym 
morzu namiętności, pragnień i nienawiści do 
ludzi, a ta łódź będzie z mojego prawa. 
Błogosławcie tych, którzy są silni, gdy ten czas 
nadejdzie! 
27 Ale biada tym, którzy śpią! Biada słabym! 
Biada ludom, które zaufały "fundamentom 
fanatyzmu religijnego", bo łatwo staną się 
ofiarą tych szalejących fal! 
28 Czy ty nie czujesz walki, człowieku? Czy 
moje słowo nie porusza cię do przygotowania 
się do obrony, kiedy nadejdzie godzina? 
29 Moje światło jest w każdym, ale tylko ci, 
którzy się modlą, widzą go, ci, którzy 
przygotowują się. Moje Światło przemawia do 
ciebie przez zapowiedź, przez natchnienie, 
przez intuicję, przez marzenia i wskazywanie 
palcami. ale jesteście głusi na każde duchowe 
powołanie, obojętni na każdy boski znak. 
30 Wkrótce zobaczysz, że moje słowo się 
spełniło i zaświadczysz, że to wszystko było 
prawdą. 
31 Moja nauka i moje imię będzie celem 
wszystkich ataków i prześladowań; będą one 
powodem, dla którego wrogowie prawdy 
prześladują cię. Ale moja nauka będzie także 
mieczem świetlnym tych, którzy wstają i 
bronią wiary, i będzie tarczą, za którą niewinni 
znajdą ochronę. Moje imię będzie na 
wszystkich ustach, błogosławione przez 
jednych, przeklęte przez innych. 
32 Wszystkie zdolności człowieka zostaną 
uwolnione: jego inteligencja, jego uczucia, 
jego pasje; jego zdolności duchowe zostaną 
obudzone i gotowe do walki 
33 Jakież będzie wtedy zamieszanie! Iluż to 
ludzi, którzy myśleli, że wierzą we Mnie, 

będzie musiało się przekonać, że to nie była 
prawdziwa wiara! 
34 W wielu domach i sercach światło miłości i 
nadziei zostanie zgaszone. Dzieci i młodzież 
nie będą miały innego Boga niż świat, ani 
żadnego innego prawa niż to, które 
obowiązuje na ziemi. (300, 35- 40) 
35 Co się stanie, gdy ludzie stają się świadomi, 
że ich nadmierna miłość do świata i ich 
poświęcenie dla ziemskich rzeczy 
doprowadziły ich do niefortunnej porażki? 
Będą starali się odkryć na nowo utraconą 
drogę, szukać zasad i praw, od których się 
odwrócili i w tym dążeniu będą tworzyć dla 
siebie doktryny, będą tworzyć dla siebie 
zasady, filozofie, światopoglądy i teorie. 
36 Wszystko to będzie początkiem nowej i 
wielkiej bitwy - teraz już niesprawiedliwe 
dążenie do uzyskania ziemskiej władzy. Żadna 
więcej morderczych broni nie zniszczy życia, 
nie zniszczy domów ani nie przeleje ludzkiej 
krwi. Bitwa będzie inna, bo wtedy wielkie 
wspólnoty religijne będą walczyć z nowymi 
naukami i nowymi religiami. 
37 Kto wygra tę bitwę? Żadna religia nie 
wyjdzie z tej bitwy zwycięsko, tak jak żaden 
naród nie pozostanie zwycięski w tej 
morderczej wojnie, którą dzisiaj cierpisz. 
38 Moja sprawiedliwość zwycięży w wojnie o 
ziemską dominację, a później, w tej walce o 
narzucenie jakiejkolwiek doktryny czy religii, 
moja prawda zwycięży. 
39 Jedyna i najwyższa prawda będzie świecić 
jak światło błysku w burzliwej nocy, i każdy 
będzie widział ten boski błysk światła w 
miejscu, gdzie on jest. 
40 Moje Poselstwo dotrze do wszystkich, a wy 
wszyscy przyjdziecie do Mnie Przygotowałem 
wszystko na nadchodzące czasy i na wszelki 
wypadek moja wola zostanie wykonana, 
ponieważ jestem Panem duchów, światów, ras 
i ludów; jestem Panem duchów, światów, ras i 
ludów. (288, 33 - 36+45) 
 
Ignorowanie lub zwalczanie przejawów 
ducha i uzdrowień duchowych 
41 Świat duchowy zbliży się jeszcze bardziej do 
ludzi, aby świadczyć o ich istnieniu i obecności. 
Wszędzie pojawią się znaki, dowody, 
objawienia i przesłania, które uporczywie będą 
mówić o nadejściu nowej ery. 
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42 Będzie walka, będzie agitacja w narodach, 
ponieważ przedstawiciele religii będą szerzyć 
strach wśród tych, którzy wierzą w te 
przesłania, a nauka uzna te fakty za 
nieprawdziwe. 
43 Wtedy zwykli ludzie nabiorą odwagi i 
powstaną, aby dać świadectwo o prawdzie 
dowodów, które otrzymali. Ci, którzy 
porzuceni przez naukę, odzyskali zdrowie 
duchowo, powstaną i będą dawać świadectwo 
cudownych uzdrowień, objawień 
nieskończonej mocy i absolutnej mądrości. 
44 Wśród prostych i nieznanych ludzi 
powstaną mężczyźni i kobiety, których słowa 
pełne światła zaskoczą teologów, filozofów i 
naukowców. Ale kiedy kontrowersja jest 
największa, a biedni są upokarzani i ich 
zeznania zaprzeczane przez dumnych, wtedy 
nadejdzie moment, kiedy Eliasz wezwie 
uczonych, panów i władców do rozliczenia i 
poddać je próbie. 
45 Biada fałszywym i obłudnikom w tej 
godzinie, bo wtedy zejdzie do nich doskonała 
sprawiedliwość! 
46 To będzie godzina sądu. Ale wiele 
duchowych istot wzniesie się z niego do 
prawdziwego życia, wiele serc wzniesie się do 
wiary, a wiele oczu otworzy się na światło. 
(350, 71 - 72) 

Rozdział 55 - Oczyszczanie ziemi i 
ludzkości na drodze sądowej 
 
Głos ostrzegawczy Boga i natury przed sądem 
oczyszczenia  
1 Powiedziałem wam, że nadchodzi wielka 
próba dla całej ludzkości - tak wielka, że nie 
było niczego podobnego w całej jej historii na 
przestrzeni wieków i wieków. 
2 Teraz powinniście zrozumieć, że 
przemawiam do wszystkich waszych serc, 
udzielając wam przesłań i ostrzeżeń w wielu 
formach, aby ludzie zastanowili się i byli czujni 
wobec Mojego Prawa, jak mądre dziewice z 
mojej przypowieści. 
3 Czy ludy i różne narody świata będą mnie 
słuchać? czy ten człowiek posłucha mnie, 
któremu objawiam się w tej formie? Tylko ja 
to wiem, ale moim obowiązkiem jako Ojca jest 
zapewnienie wszelkich środków dla ich 
zbawienia drogą moich dzieci. (24, 80 - 81) 

4 Zaprawdę, powiadam wam, jeśli ludzie nie 
oczyścić się w tym czasie z plam, które 
spowodowali w ich duchu, siły natury przyjdą 
jako zwiastuny, aby ogłosić mój sąd i chwałę i 
oczyścić ludzkość od wszelkich zanieczyszczeń 
5 Błogosławieni mężczyźni, kobiety i dzieci, 
którzy, gdy rozumieją bliskość tego sądu, 
chwalą moje imię, bo czują, że "Dzień Pański" 
nadszedł. Bo ich serce powie im, że koniec 
panowania zła jest bliski. Mówię wam, oni 
zostaną zbawieni przez wiarę, nadzieję i dobre 
uczynki. Ale jak wielu z tych, którzy żyją w 
tamtych czasach, będzie bluźnić Bogu! (64, 67 
- 68) 
6 Raj pierwszych mężczyzn został zamieniony 
w dolinę łez, a teraz jest to tylko dolina krwi. 
Dlatego dzisiaj, kiedy przyszedłem wypełnić 
obietnicę daną moim uczniom, budzę ludzkość 
z ich duchowego snu i daję im moją naukę o 
miłości, aby ich zbawić. Szukam duchowych 
istot, które mają przeznaczenie być świadkami 
moich manifestacji i mojego słowa z ich dzieł 
w tym czasie. 
7 Gdy ci, którzy są przeze mnie naznaczeni, 
będą zjednoczeni wokół mego Prawa, ziemia i 
gwiazdy zostaną zachwiane i będą znaki na 
niebie; albowiem w tym czasie głos Pana 
będzie słyszany od jednego końca ziemi do 
drugiego, a Jego Boski Duch, otoczony 
duchami sprawiedliwych, proroków i 
męczenników, będzie sądził świat duchowy i 
materialny. Wtedy czas Ducha Świętego 
osiągnie swoją pełną moc. (26, 43 - 44) 
8 Wiele narodów wpadło w głęboką otchłań 
materializacji, a inne są bliskie upadku; ale ból 
ich upadku spowoduje, że obudzą się z 
głębokiego snu. 
9 Są to te narody, które po okresie świetności 
doświadczyły upadku i pogrążyły się w 
ciemnościach bólu, zła i nędzy. Dziś nie jest to 
jeden naród, ale cała ludzkość ślepo stoi w 
obliczu śmierci i chaosu. 
10 Arogancja narodów będzie udręczony przez 
moją sprawiedliwość. Pamiętaj o Niniwach, 
Babilonie, Grecji, Rzymie i Kartaginie. Dzięki 
nim znajdziecie głębokie przykłady boskiej 
sprawiedliwości. 
11 Ilekroć ludzie wzięli berło władzy i 
pozwolili, aby ich serca były wypełnione 
bezbożnością, pychą i głupimi namiętnościami, 
ciągnąc ich ludzi z nimi do degeneracji, moja 
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sprawiedliwość przyszła, aby odebrać im ich 
moc. 
12 Ale w tym samym czasie zapaliłem przed 
nimi latarkę, oświetlając drogę do zbawienia 
ich ducha co stałoby się z mężczyznami, 
gdybym zostawił ich własnej mocy w 
momencie ich prób? (105,45 - 47) 
13 Z otchłani do otchłani człowiek zatonął 
duchowo, aż do momentu zaparcia się Mnie i 
zapomnienia o Mnie - aż do skrajności 
zaparcia się samego siebie, nie rozpoznając 
swego rdzenia bytu, swego ducha 
14 Tylko moje miłosierdzie będzie w stanie 
oszczędzić ludziom bólu, że trzeba powtórzyć 
drogę do mnie. Tylko ja, w mojej miłości, 
mogę zapewnić środki na drodze moich dzieci, 
aby odkryły drogę zbawienia. (173, 21 - 22) 
15 W dniu, w którym powódź (potop) nie 
pokrywała już ziemi, sprawiłem, że tęcza 
pokoju świeciła na firmamencie jako znak 
przymierza, które Bóg zawarł z człowiekiem 
16 Teraz mówię wam: O ludzkość trzeciego 
wieku, wy, którzy jesteście tacy sami, którzy 
przeszliście wszystkie te próby, w których 
zostaliście oczyszczeni. wkrótce doświadczysz 
nowego chaosu. 
17 Ale przyszedłem, aby ostrzec wybrany 
przeze mnie lud i całą ludzkość, którym w tym 
czasie uczyniłem siebie zrozumiałym słuchajcie 
uważnie, moje dzieci: oto Arka, wejdźcie do 
niej, zapraszam was do tego 
18 Dla ciebie, o Izraelu, Arka jest 
przestrzeganiem mojego prawa Każdy, kto 
będzie przestrzegał moich przykazań w 
najboleśniejszych dniach, w najtrudniejszych 
czasach próby, znajdzie się wewnątrz Arki, 
będzie silny i będzie czuł ochronę mojej 
miłości. 
19 I do całej ludzkości mówię jeszcze raz: arka 
jest moim prawem miłości. Każdy, kto będzie 
praktykował miłość i miłosierdzie wobec 
bliźniego i siebie samego, zostanie zbawiony. 
(302, 17 -19 o.) 
20 Zawsze dawałem ci czas na przygotowanie i 
dawałem środki na uratowanie cię. zanim 
wysłałem wam mój osąd, aby wezwać was do 
rozliczenia pod koniec wieku lub okresu czasu, 
wyraziłem swoją miłość do was, ostrzegając 
was, budząc was i nawołując do pokuty, 
upomnienia i dobra. 
21 Ale kiedy nadeszła godzina sądu, nie 
przestałem się zastanawiać, czy już 

pokutowaliście, czy już się przygotowywaliście, 
czy jeszcze byliście w złości i 
nieposłuszeństwie. 
22 Mój sąd przyszedł w wyznaczonej godzinie, 
a ten, kto wiedział, jak zbudować swoją arkę w 
czasie, został zbawiony. Ale ten, kto kpił, gdy 
ogłoszono mu godzinę sądu, i kto nie zrobił nic 
dla swego zbawienia, musiał zginąć. (323, 51) 
 
Moc i panowanie zła jest złamane  
23 Do tej pory to nie ludzka miłość znalazła 
swoją drogę w świecie. To właśnie przemoc 
rządzi i wygrywa, tak jak to było od początku 
istnienia ludzkości. Ten, kto kochał, jest gorszy 
jako ofiara niegodziwości. 
24 Zło rozszerzyło swoje królestwo i stało się 
silne na ziemi. Ale właśnie w tym czasie 
przychodzę sprzeciwić się tym mocom z moją 
bronią, aby królestwo miłości i 
sprawiedliwości mogło być ustanowione 
między ludźmi. 
25 Przed tym będę walczył. bo aby dać wam 
pokój mojego ducha, muszę prowadzić wojnę i 
usunąć wszelkie zło. (33, 32 - 33) 
26 Mężczyźni dojdą do końca własnej drogi i 
powrócą na tym samym, zbierając owoce 
wszystkiego, co zasiane, jedyny sposób, w jaki 
pokuta pojawi się w sercach. Kto bowiem nie 
uznaje swoich przewinień, nie może nic zrobić, 
aby naprawić swoje błędy. 
27 Nowy świat jest w przygotowaniu, a 
wkrótce przyjdą nowe pokolenia; ale zanim to 
nastąpi, należy położyć głodne wilki, aby nie 
wzięły owiec na ofiarę. (46, 65 - 66) 
28 Trądzik o naturze niecielesnej 
rozprzestrzenił się na ziemi, pożerając serca i 
niszcząc wiarę i cnoty. Pokryci duchowymi 
szmatami ludzie tam mieszkają; myślą, że nikt 
nie może odkryć tej nędzy, ponieważ ludzie 
nie widzą poza tym, co jest ważne. 
29 Ale zbliża się godzina sumienia, to jest tak 
samo, jak wtedy, gdy powiedziałeś, dzień 
Pana, lub jego wyrok, jest pod ręką. Wtedy 
powstanie wstyd w jednym, a skrucha w 
drugim. 
30 Ci, którzy słyszą ten wewnętrzny głos, 
gorący i nieubłagany, poczują w swojej 
wewnętrznej istocie ogień, który konsumuje, 
niszczy i oczyszcza. Ani grzech, ani nic, co nie 
jest czyste, nie może oprzeć się temu 
wyrokowi ognia. Tylko Duch może się jej 
oprzeć, ponieważ jest obdarzona boską mocą. 
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Dlatego też, gdy przejdzie przez ogień 
sumienia, zmartwychwstanie, oczyszczony ze 
swoich wad. (82, 58 - 59) 
31 Cały ból spowodowany przez człowieka 
zostanie włożony do jednego kubka, który 
będzie pijany przez tych, którzy go 
spowodowali. A ci, którzy nigdy nie dali się 
otrząsnąć w obliczu bólu, będą wtedy drżeć w 
swoim umyśle i ciele. (141, 73) 
32 Konieczne jest, aby przez krótki czas niebo 
było zamknięte dla wszystkich, i aby nie 
otworzyło się ponownie, dopóki nie pojawi się 
jeden krzyk z ziemi, ponieważ uznaje się, że 
Ojciec wszystkich istot jest jednym. 
33 Zaprawdę powiadam wam, poddam ten 
bratobójczy i samolubny świat osądowi i 
oczyszczę go, dopóki nie zobaczę miłości i 
światła, które z niego wyrastają. Również tym, 
którzy dziś prowadzą swoje narody do ruiny, 
którzy sieją i szerzą wszelkie zło w tym czasie, 
którzy stworzyli swoje królestwo 
niesprawiedliwości, dam wam komisję do 
walki z uwodzeniami, do usuwania korupcji i 
do wykorzenienia drzewa zła przez jego 
korzenie, w zadośćuczynieniu; dam wam 
komisję do zadośćuczynienia za zło, które 
zostało wam wyrządzone. (151, 14 + 69) 
34 Człowiek, używając swojej wolności woli, 
naginał swoją drogę rozwoju, aż zapomniał, od 
kogo przyszedł; i osiągnął punkt, w którym 
cnota, miłość, dobroć, pokój, braterstwo 
wydają się dziwne dla jego natury bycia, i 
uważa samolubstwo, wadę i grzech za 
najbardziej naturalne i dozwolone. 
35 Nowa Sodoma jest na całej ziemi, a nowe 
oczyszczenie jest potrzebne. Dobre ziarno 
zostanie ocalone, a z niego powstanie nowa 
ludzkość. Na żyznych polach podlewanych 
łzami skruchy spadnie moje nasienie, które 
wykiełkuje w sercach przyszłych pokoleń, 
które zaoferują wyższą formę uwielbienia dla 
swego Pana. (161, 21 - 22) 
36 Pozwolę, aby ręka człowieka przyniosła 
zniszczenie, śmierć i wojnę, ale tylko do 
pewnego stopnia. Niesprawiedliwość, 
deprawacja, ślepota i dążenie do władzy ludzi 
nie będzie w stanie przekroczyć tej granicy. 
37 Wtedy przyjdzie mój sierp, i odetnie z 
mądrością to, co moja wola określa. Ponieważ 
życie, miłość i prawdziwa sprawiedliwość są 
nieodłącznie związane z moim sierpem. Ale 
wy, ludzie, patrzcie i módlcie się! (345,91) 

38 W przeszłości ziemia była doliną łez; teraz 
jest doliną krwi. Co to będzie jutro? Miejsce 
wieloryba dymiących gruzów, nad którym 
ogień wyroku poszedł, który pochłonął grzech 
i zrzucił arogancję ludzi bez miłości, ponieważ 
zaniedbał ich ducha. 
39 W ten sam sposób, ze świątyni mądrości 
zostaną wyrzuceni kupcy nauki, ponieważ 
wzięli lichwę ze światłem, ponieważ 
zbezcześcili prawdę. (315, 61 -62) 
40 Pełne arogancji wielkie narody powstają, 
chlubiąc się swoją potęgą, grożąc światu swoją 
bronią, chlubiąc się swoją inteligencją i nauką, 
nie zdając sobie sprawy z kruchości fałszywego 
świata, który stworzyły; albowiem lekki 
oddech mojej sprawiedliwości wystarczy, aby 
ten sztuczny świat zniknął. 
41 Ale to własna ręka człowieka zniszczy jego 
własne dzieło; to jego intelekt wymyśli sposób 
na zniszczenie tego, co stworzył wcześniej. 
42 Dopilnuję, aby przetrwały tylko te ludzkie 
dzieła, które przyniosły ludziom dobre owoce, 
tak aby mogły być nadal wykorzystywane dla 
dobra przyszłych pokoleń. Ale wszystko, co 
służy skorumpowaniu lub samolubnemu 
celowi, zostanie zniszczone w ogniu mojego 
nieugiętego sądu. 
43 Na ruinach świata stworzonego i 
zniszczonego przez materialistyczną ludzkość 
powstanie nowy świat, którego fundamentem 
będzie doświadczenie, a którego celem będzie 
ideał jego duchowego rozwoju ku górze. (315, 
55 - 56) 
 
Wojny apokaliptyczne, epidemie, plagi i 
zniszczenia  
44 Żyjecie w czasach strachu, w których ludzie 
oczyszczają się, opróżniając swój kielich 
cierpienia do punktu wyczerpania. Jednak ci, 
którzy badali proroctwa, wiedzieli już, że 
nadejdzie czas, kiedy wszędzie wybuchną 
wojny, ponieważ narody nie rozumiały się 
wzajemnie. 
45 Nie wiadomo jeszcze, czy nieznane choroby 
i epidemie pojawiają się wśród ludzkości i 
dezorientują naukowców. - Ale kiedy ból 
osiągnie swój szczyt wśród ludzi - przed 1950 
rokiem - będą oni mieli jeszcze siłę, by 
zawołać: "Kara Boża! Ale ja nie karzę, to wy 
karacie samych siebie, kiedy odstępujecie od 
praw, które rządzą waszym duchem i waszym 
ciałem. 
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46 Kto wyzwolił i podważył siły natury, jeśli nie 
bezsensowność człowieka? Kto sprzeciwił się 
moim prawom? Arogancja naukowców! ale 
naprawdę, mówię wam, ten ból będzie służył 
do wyplenienia chwastów, które wyrosły w 
sercu człowieka. 
47 Pola zostaną pokryte trupami, nawet 
niewinni ludzie zginą Niektórzy zginą przez 
ogień, inni przez głód, a jeszcze inni przez 
wojnę. Ziemia zadrży, ruszą się siły natury, 
góry wyplują lawę, a morza wypłyną w górę. 
48 Pozwolę, aby ludzie zepchnęli swoją 
deprawację do granicy, na którą pozwala im 
wolna wola, tak aby - przerażeni własnymi 
dziełami - odczuwali prawdziwą pokutę w 
swoim duchu. (35, 22 - 26) 
49 Drzewo nauki zostanie wstrząśnięty przez 
szalejący huragan, a jego owoce spadną na 
ludzkość. Ale kto zerwał łańcuchy tych 
elementów, jeśli nie człowiek? 
50 Co prawda, pierwsi ludzie również nauczyli 
się poznawać ból, aby obudzić się do 
rzeczywistości, aby obudzić się do światła 
sumienia i dostosować się do prawa. Ale 
rozwinięty, świadomy i wykształcony człowiek 
tamtych czasów - jak śmie splugawić drzewo 
życia? (288,28) 
51 Epidemie wybuchną na świecie, a duża 
część ludzkości zginie. Pojawią się nieznane i 
rzadkie choroby, wobec których nauka będzie 
bezsilna. 
52 Cały świat pozbędzie się chwastów. Mój 
osąd usunie egoizm, nienawiść, nienasycone 
pragnienie władzy. Pojawią się wielkie 
zjawiska naturalne. 
53Pięćdziesiąt trzy narody zostaną zniszczone, 
a całe połacie ziemi znikną. To będzie 
alarmowe wezwanie do waszych serc. (206, 22 
- 24) 
 
Klęski żywiołowe i katastrofy naturalne 
54 Ludzkość, gdybyście wydali wszystko, czego 
użyliście do prowadzenia krwawych wojen na 
działalność humanitarną, wasze istnienie 
byłoby pełne błogosławieństw Ojca. Ale 
człowiek wykorzystał zgromadzone bogactwa, 
by siać zniszczenie, ból i śmierć. 
55 Nie może to być prawdziwe życie, które 
powinni prowadzić ci, którzy są braćmi i 
siostrami i dziećmi Bożymi. ten sposób życia 
nie jest zgodny z prawem, które napisałem w 
twoim sumieniu 

56 Aby uświadomić wam błąd, w którym 
żyjecie, wybuchną wulkany, ogień wyleje się z 
ziemi, aby zniszczyć chwasty Wiatry zostaną 
uwolnione, ziemia zatrzęsie się, a potop wody 
zniszczy całe ziemie i narody. 
57 W ten sposób królestwa natury będą 
wyrażać swoje niezadowolenie z człowieka. 
Zerwali z nim, ponieważ człowiek zerwał jedną 
więź przyjaźni i braterstwa za drugą, która 
wiązała go z otaczającą go naturą. (164, 40 - 
42) 
58 Na ludzkość przyjdzie wiele zła; będą 
wstrząsy w naturze, żywioły złamią swoje 
okowy: Pożar zniszczy całe regiony, wody rzek 
zaleją ich brzegi, morza ulegną zmianie. 
59 Będą obszary, które pozostaną zakopane 
pod wodami, a pojawią się nowe ziemie. Wiele 
stworzeń straci życie, a nawet istoty niższe od 
człowieka zginą. (11, 77) 
60 The siła natura tylko czekać na the godzina 
przychodzić napadać the świat i oczyszczać i 
the ziemia. Im bardziej grzeszny i arogancki 
jest naród, tym trudniejszy będzie mój osąd na 
nim. 
61 Twardy i głuchy jest sercem tej ludzkości. 
Konieczne będzie, aby kielich cierpienia 
przyszedł do niego, aby mógł usłyszeć głos 
sumienia, głos prawa i Bożej sprawiedliwości. 
Wszystko stanie się dla dobra zbawienia i życia 
wiecznego Ducha. To On jest tym, którego 
szukam. (138, 78 - 79) 
62 Ten potop, który oczyścił ziemię z 
nieczystości ludzi, i ogień, który zstąpił na 
Sodomę, są dobrze znane dzisiaj jako legendy. 
Jednak nawet w tym czasie zobaczysz, jak 
ludzkość będzie się trząść, gdy ziemia zatrzęsie 
się pod wpływem powietrza, wody i ognia. Ale 
znowu przesyłam wam arkę, która jest moim 
prawem, aby każdy, kto do niej wejdzie, został 
zbawiony. 
63 Nie wszyscy, którzy powiedzą "Ojcze, 
Ojcze" w godzinie nawiedzenia będą mnie 
kochać, ale ci, którzy zawsze praktykują moją 
miłość na bliźnim Zostaną one zapisane. (57, 
61 - 62) 
64 Nadejdzie nowa powódź, która oczyści 
ziemię z ludzkiego zepsucia. Zburzy ołtarze 
fałszywych bogów, zniszczy kamień po 
kamieniu fundamenty tej wieży z pychy i 
niegodziwości i wymaże każdą fałszywą 
doktrynę i przewrotną filozofię. 
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65 Ale ten zalew nie będzie tylko z wody, jak 
to kiedyś było; bo ręka człowieka wyzwolił 
wszystkie elementy przeciwko niemu, 
zarówno widoczne i niewidzialne. Wymawia 
swój własny osąd, karze i osądza sam siebie. 
(65, 31) 
66 Królestwa natury będą wołać o 
sprawiedliwość, a gdy odejdą, spowodują, że 
część powierzchni ziemi zniknie i stanie się 
morzem, a morza znikną i ziemia pojawi się na 
ich miejscu. 
67 Wulkany wybuchną, aby ogłosić czas sądu, 
a cała natura będzie wstrząsana i gwałtownie 
wstrząsana. 
68 Módlcie się, abyście zachowali się jak 
dobrzy uczniowie, gdyż będzie to odpowiedni 
czas, aby duchowa nauka trynitarno-maryjna 
rozprzestrzeniła się w sercach. (60, 40 - 41) 
69 Trzy czwarte powierzchni ziemi zniknie, a 
tylko jedna część pozostanie schronieniem dla 
tych, którzy przeżyją chaos. Będziesz 
świadkiem wypełnienia się wielu proroctw. 
(238, 24) 
70 Nie popełnij błędu, bo zanim skończy się 
"szósta pieczęć", będą miały miejsce wielkie 
wydarzenia: gwiazdy dadzą znaczące znaki, 
narody ziemi będą jęczeć, a z tej planety 
znikną trzy części i pozostanie tylko jedna, na 
której zaczną kiełkować ziarna Ducha 
Świętego jako nowe życie 
71 Ludzkość rozpocznie wtedy nową 
egzystencję, zjednoczoną w jednym 
nauczaniu, jednym języku i jednej więzi pokoju 
i braterstwa. (250, 53) 
72 Mówię wam o bólu, na który zasługujecie, 
który coraz bardziej się mnożycie i który, gdy 
nadchodzi godzina, przelewa się 
73 Nigdy nie dałbym takiego kielicha moim 
dzieciom; ale w mojej sprawiedliwości mogę 
jeszcze pozwolić ci zbierać owoce twojej 
niegodziwości, pychy i lekkomyślności, abyś 
mógł wrócić do Mnie skruszony. 
74 Ludzi zakwestionowało moją moc i moją 
sprawiedliwość, gdy zbezcześcili swoją nauką 
Świątynię Natury, w której wszystko jest 
harmonią, a ich sąd będzie teraz nieubłagany. 
75 Siły żywiołów zostaną uwolnione, kosmos 
zostanie wstrząsnięty, a ziemia zadrży. Wtedy 
horror będzie w mężczyznach i będą chcieli 
uciec, ale nie będzie ucieczki. Będą chcieli 
oswoić uwolnione moce i nie będą w stanie 
tego zrobić. Ponieważ będą czuć się winni i 

żałować swoich przypuszczeń i głupoty za 
późno, będą szukać śmierci, aby uniknąć kary. 
(238, 15 - 17) 
76 Gdyby ludzie znali swoje duchowe dary - ile 
cierpień by ulżyli! Ale woleli pozostać 
niewidomi lub leniwi w obliczu czasów 
największego bólu. 
77 Moja nauka ma was oświecić, abyście 
oszczędzili tych wielkich cierpień, które zostały 
ogłoszone ludzkości przez proroków z 
przeszłości. 
78 Tylko w poprawie waszego życia możecie 
znaleźć tę moc lub zdolność do uwolnienia się 
od skutków uwolnionych żywiołów Wiara czy 
modlitwa nie są bowiem jedyną bronią, która 
da wam zwycięstwo nad ciosami losu i 
przeciwnościami życia: wierze i modlitwie 
musi towarzyszyć cnotliwe, czyste i dobre 
życie. (280, 14 - 15+17) 
79 Wkrótce rozpocznie się dla świata czas 
wielkich wydarzeń. Ziemia będzie drżeć i 
słońce będzie wysyłać płonące promienie w 
dół na tym świecie, paląc jego powierzchnię. 
Kontynenty będą nękane bólem od jednego 
bieguna do drugiego, cały świat zostanie 
oczyszczony i nie będzie żadnego stworzenia, 
które nie odczuwa trudności i 
zadośćuczynienia. 
80 Ale po tym wielkim chaosie narody 
odzyskają spokój, a siły natury uspokoją się. Po 
owej "burzliwej nocy" w której świat ten żyje, 
pojawi się tęcza pokoju i wszystko wróci do 
swoich praw, porządku i harmonii. 
81 Znów zobaczysz niebo czyste i pola żyzne. 
Rzeki znów będą czyste, a morze spokojne. 
będą owoce na drzewach i kwiaty na łąkach, a 
zbiory będą obfite Człowiek, oczyszczony i 
zdrowy, poczuje się znowu godny i ujrzy drogę 
do swego wzniesienia i powrotu do Mnie 
wybrukowaną. 
82 Każdy będzie całkowicie czysty i 
oczyszczony, aby być godnym doświadczenia 
nadchodzącego New Age Bo muszę znaleźć 
nową ludzkość na mocnych fundamentach. 
(351, 66 - 69) 
 
Sprawiedliwość miłości i miłosierdzie Boże  
83 Zbliża się godzina, w której wyrok będzie w 
pełni odczuwalny na świecie Każda praca, 
każde słowo i każda myśl będą oceniane. Od 
mocarzy ziemi, którzy rządzą narodami, do 
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najmniejszych z nich - oni wszyscy będą 
ważeni na mojej Boskiej Równowadze. 
84 Ale nie należy mylić sprawiedliwości z karą, 
ani naprawienia szkody z karą. bo ja tylko 
pozwalam wam zbierać owoce waszych nasion 
i zjadać je, abyście po ich smaku i efektach 
wiedzieli, czy są dobre, czy szkodliwe, czy 
zasiali dobre, czy złe. 
85 Niewinna krew przelana przez zło ludzkie, 
smutek i łzy wdów i sierot, wyrzutków, 
nędzarzy i głodnych, wszyscy wołają o 
sprawiedliwość, a moja doskonała i kochająca, 
lecz bezlitosna sprawiedliwość spada na 
wszystkich. (239,21 - 23) 
86 Sprawiedliwość moja przyjdzie na każde 
stworzenie i dotknie każdego człowieka, jak 
anioł Pański przyszedł na Egipt i wykonał sąd 
mój, w którym zbawieni byli tylko ci, którzy 
naznaczyli swoje drzwi krwią baranka. 
87 Zaprawdę, powiadam wam, w tym czasie 
wszyscy będą zbawieni, którzy czuwają i 
wierzą w Słowo i obietnice Zbawiciela; 
Baranka Bożego, który poświęcił się, aby 
nauczyć was modlitwy i wypełnić z doskonałą 
miłością zadania waszego zadośćuczynienia, 
ponieważ Krew Moja będzie was chronić jak 
płaszcz miłości. Ale ten, kto nie patrzy, kto nie 
wierzy lub bluźni, będzie cierpiał, aby obudzić 
się z letargu. (76, 6 - 7) 
88 Kiedy z najskrytszej części ludzi wołanie o 
pomoc podchodzi do mnie mówiąc: "Ojcze 
mój, Zbawicielu nasz, przyjdź do nas, my 
niszczymy", sprawię, że poczują moją 
obecność, objawię im moje nieskończone 
miłosierdzie i jeszcze raz im je udowodnię 
(294, 40) 
89 Zwykły przebieg twojego życia zostanie 
nagle pobity przez silne burze. Ale potem w 
nieskończoność rozświetli się światło gwiazdy, 
której promienie dadzą pokój, światło i spokój, 
którego wcielony duch potrzebuje do 
kontemplacji wieczności. (87, 52) 
 
Skutek wyroku Sądu Pierwszej Instancji  
90 Kiedy wydaje się, że dla człowieka wszystko 
jest skończone, śmierć zatriumfowała lub zło 
triumfuje, z ciemności istoty wzniosą się do 
światła. Ze śmierci powstaną do prawdziwego 
życia, a z otchłani zniszczenia powstaną do 
posłuszeństwa wiecznemu prawu Bożemu. 
91 Nie wszyscy poznają tę przepaść, bo 
niektórzy z nich chcieli trzymać się z dala od 

tej wojny namiętności, ambicji i nienawiści, i 
żyli tylko na skraju nowej Sodomy, a inni, 
którzy wiele zgrzeszyli, zatrzymają się w czasie, 
a przez ich terminową pokutę i całkowitą 
odnowę zostaną oszczędzeni wieloma łzami i 
bólem. (174,53 - 54) 
92 Ze wszystkich moralnych i materialnych 
struktur ludzkości "żaden kamień nie 
pozostanie na innym". Aby bowiem "nowy 
człowiek" pojawił się na tej ziemi, konieczne 
jest wymazanie każdej plamy, usunięcie 
każdego grzechu, pozostawiając tylko to, co 
zawiera dobre ziarno. 
93 Jasność mojej obecności i mojej 
sprawiedliwości będzie postrzegana na całym 
świecie, a w obliczu tego światła bożki zostaną 
obalone, zwyczajowe tradycje popadną w 
zapomnienie, a jałowe obrzędy zostaną 
zaniechane. (292, 33 - 34) 
94 Pojedyncze drzwi pozostaną otwarte dla 
zbawienia człowieka: dla duchowości. Kto chce 
się uratować, będzie musiał porzucić swoją 
arogancję, swoją fałszywą wielkość, swoje 
podstawowe namiętności, swój egoizm. 
95 Bardzo gorzki będzie kielich, który ludzie 
będą musieli wypić w wielkiej bitwie. A jednak 
mówię wam: dobrze tym, którzy piją z tego 
kielicha, a potem opuszczają ziemię jako 
oczyszczoną. bo kiedy wrócą na ten świat w 
innych ciałach, ich przesłanie będzie 
przepojone Światłem, Pokojem i Mądrością. 
(289, 60 - 61) 
96 "Ostatnie bitwy" z ich goryczą i "ostatnie 
wichury" jeszcze nie nadeszły. Wciąż widać, że 
wszystkie siły są w chaosie, a atomy wirują w 
chaosie, tak że po tym wszystkim będzie 
senność, zmęczenie, smutek i obrzydzenie, 
dające pozory śmierci. 
97 Ale to będzie godzina, w której wibrujące 
echo trąbki usłyszymy w czułych sumieniach, 
obwieszczając wam z zaświatów, że wśród 
ludzi dobrej woli zbliża się królestwo życia i 
pokoju. 
98 Przy tym dźwięku "umarli powstaną" i 
wyleją łzy pokuty, a Ojciec przyjmie ich jako 
"Synów marnotrawnych", zmęczonych długą 
podróżą i zmęczonych wielką walką, i 
przypieczętuje ich ducha pocałunkiem miłości. 
99 Od tego "dnia", człowiek będzie się brzydził 
wojną. Wypędzi nienawiść i urazę z serca, 
będzie dążył do grzechu i rozpocznie życie 
zadośćuczynienia i odbudowy. Wielu z nich 
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zainspiruje się światłem, którego wcześniej nie 
widzieli, i wyruszy w kierunku stworzenia 
świata pokoju. 
100 Będzie to tylko początek czasu łaski, wieku 
pokoju. 
101 Epoka kamienia jest już daleko w tyle. 
Minie też wiek nauki, a potem wiek ducha 
rozkwitnie wśród mężczyzn. 
102 Dobrodziejstwo życia ujawni wielkie 
tajemnice, aby ludzie budowali świat silny w 
nauce dobra, w sprawiedliwości i w miłości. 
(235, 79 - 83) 
 

XIII Transformacja i ukończenie 
świata i stworzenia 
 

Rozdział 56 - Zwycięstwo i uznanie 
duchowego działania Chrystusa 
 
Rozsiewanie duchowych nauk przez 
posłańców Bożych  
1 Moje prawo będzie arką zbawienia w tym 
czasie. Prawdę mówiąc, mówię ci: Kiedy wody 
potopu zostaną spuszczone z niegodziwością, 
bólem i nędzą, ludzie innych narodów 
przybędą w długich procesjach do tej ziemi, 
przyciągnięci jej duchowością, gościnnością i 
pokojem; a kiedy poznają to objawienie i 
uwierzą w to, co powiedziałem jako Duch 
Święty podczas mojego odnowionego 
przyjścia, będę ich również nazywał 
"Izraelitami według Ducha". 
2 Wśród tych tłumów będą moi posłannicy, 
których sprawię, że powrócą do swoich 
narodów, aby zanieść Boskie poselstwo 
mojego słowa do swoich braci. 
3 Ale nie wszyscy przyjdą do tego narodu, aby 
poznać nauczanie, które wam przyniosłem, 
gdyż wielu z nich otrzyma je duchowo. (10, 22) 
4 Wszyscy otrzymacie pokój, tak jak na niego 
zasłużyliście, ale obiecuję wam lepsze czasy 
5 Po oczyszczeniu, które musi nastąpić na 
ziemi, pojawią się ludzie posłani przeze mnie, 
cnotliwe istoty duchowe z wielką misją 
stworzenia posłusznej rodziny ludzkiej. 
6 Cztery pokolenia po twoim odejdą jeszcze, 
aż moje nauki rozejdą się po świecie i będą 
zbierać piękne owoce. (310, 50) 
 

Walka o uznanie nowego słowa  
7 Dzisiaj jest to mały tłumek, który mnie 
otacza, ale jutro będą to niezmierzone tłumy 
ludzi, którzy zgromadzą się wokół mnie. 
Wśród nich znajdą się faryzeusze, którzy 
przyjdą i będą szukać błędów w mojej nauce, 
aby wzbudzić opinię wielkich mas przeciwko 
mojej pracy. Nie wiedzą, że - zanim jeszcze 
zbadają moją pracę - sami zostaną przejrzani. 
(66,61) 
8 W tych dniach trzech sędziów osądziło mnie: 
Annasza, Piłata i Heroda, a ludzie dali mi 
wyrok. teraz mówię wam, że wielu jest moimi 
sędziami i jeszcze większa jest liczba tych, 
którzy sprawiają mi ból w tym czasie 
9 Ale tym bardziej ludzie brzydzą się moim 
prawem i nauką - kiedy jest najbardziej 
prześladowany i odrzucony, głos wiernych 
rozbrzmiewa, bo to samo nie stanie się jak w 
"Drugim Wieku"; teraz nie będę sam. (94, 67) 
10 Będzie krótki okres czasu, w którym moje 
słowo dane w tym czasie będzie się wydawać, 
że zniknęło z powierzchni ziemi. 
11 Wtedy ludzie zaczną wymyślać duchowe 
nauki, nauczając nowych praw i przykazań. 
będą się nazywać mistrzami, apostołami, 
prorokami i posłańcami Boga, a ja pozwolę im 
mówić i siać przez chwilę. Pozwolę im zasiać 
ich nasiona, aby kiedy będą zbierać owoce, 
wiedzieli, co zasiali. 
12 Czas i siły natury przejdą nad ich nasionami 
i ich kroki będą jak osąd dla każdego z tych 
dzieci mężczyzn 
13 To być konieczny dla the świat znać 
oszustwo, tak, że ono móc the prawda. 
Wówczas prawda i istota życia, które wam 
przekazałem w tym czasie, zmartwychwstaną 
ponownie wśród ludzi w całej ich szczerości i 
duchowości. (106, 9 - 10) 
 
Moc nauczania Ducha Świętego  
14 Nastał nowy wiek dla ludzkości; jest to wiek 
światła, którego obecność będzie punktem 
kulminacyjnym w duchowej podróży 
wszystkich ludzi, aby mogli się obudzić, 
zastanowić, pozbyć się ciężaru swoich tradycji, 
fanatyzmu i błędów, a następnie wznieść się 
do nowego życia. 
15 Niektóre prędzej, a niektóre później, 
wszystkie religie i sekty będą stopniowo 
przychodzić do niewidzialnej świątyni, do 
świątyni Ducha Świętego, który jest obecny w 
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mojej pracy, nieruchomy jak słup wznoszący 
się do nieskończoności, w oczekiwaniu na ludzi 
wszystkich narodów i płci. 
16 Gdy wszyscy wejdą do wnętrza mojego 
sanktuarium, aby się modlić i zanurzyć, 
niektórzy osiągną taką samą znajomość mojej 
prawdy jak inni. Dlatego też, gdy ta kulminacja 
na drodze zostanie zakończona, wszyscy 
powstaną zjednoczeni w tym samym prawie i 
będą czcić swojego Ojca w ten sam sposób. 
(12, 94 - 96) 
17 Wraz z ludźmi, których kształtuję i których 
wytrąciłem z ciemności i niewiedzy, wypełnię 
proroctwa dane w minionych czasach, a w 
obliczu moich dowodów i cudów świat zadrży, 
a teologowie i interpretatorzy proroctw spalą 
swoje księgi i przygotują się wewnętrznie do 
badania tego objawienia. Ludzie z tytułami, 
ludzie nauki, ludzie z berłem i koroną 
zatrzymają się, aby usłyszeć moje nauki, a 
wielu powie: "Chrystus Zbawiciel powrócił! 
(84, 60) 
18 Zaprawdę, powiadam wam: Moje Słowo 
przemieni odcisk waszego obecnego świata i 
całego waszego życia. 
19 Dla współczesnych ludzi świat i jego 
przyjemności są sensem ich życia. ale wkrótce 
będą oni cenić ducha wyżej niż ciało, a ciało 
wyżej niż odzienie, i zamiast uganiać się za 
światowymi chwałami, będą szukać 
nieśmiertelności ducha 
20 Na początku będzie fanatyzm dla dobra 
duchowego, dążenie do niego wzrośnie do 
skrajności; ale potem serca się uspokoją i 
uduchowienie rozkwitnie pełne prawdy i 
szczerości. (82, 30 - 31) 
21 Moje nauczanie wywoła wielkie wstrząsy 
na świecie, nastąpią wielkie zmiany w 
zwyczajach i pomysłach, a nawet w przyrodzie 
zmienią się. Wszystko to wyznaczy początek 
nowego wieku dla ludzkości i istoty duchowe, 
które wkrótce poślę na ziemię, będą mówić o 
tych wszystkich proroctwach. Wyjaśnią one 
moje słowa i opiszą prace, które mają na celu 
współpracę w odbudowie i rozwoju tego 
świata. (152,71) 
22 "Nowa pieśń" powstanie z ducha 
wszystkich tych, którzy Mnie nie widzieli i 
którzy w końcu Mnie ujrzeli, ponieważ szukali 
Mnie mimo swoich niedoskonałości; i wiesz, że 
kto Mnie szuka, zawsze Mnie znajdzie. 

23 Co do tych, którzy się Mnie wyparli, którzy 
się Mnie wzbraniają, którzy ukryli Moje Imię, 
którzy nie chcą widzieć Mojej Obecności, ci 
zostaną poddani na swojej drodze próbom, 
które otworzą im oczy i sprawią, że zobaczą 
również Prawdę. (292, 35 - 36) 
24 Jak rzeka ulewna, która unosi wszystko, tak 
też będzie powódź, którą stworzą duchowne 
masy ludzi - powódź, której nikt nie będzie w 
stanie powstrzymać, ponieważ ich przemoc 
będzie nie do pokonania. A ten, kto chce 
stanąć na przeszkodzie, jako przeszkoda, 
zostanie zmieciony przez prąd. 
25 Kto na ziemi może mieć moc, aby 
zatrzymać rozwój istot duchowych lub 
wykonanie decyzji Boga? Nikt. Jedyną istotą 
posiadającą absolutną władzę i 
sprawiedliwość jest wasz Ojciec i On 
postanowił, że każdy duch postępuje do 
doskonałości. 
26 Jeśli moje Boskie prawa zostały naruszone 
przez ludzi przez krótki czas, upewnię się, że 
mój głos będzie słyszalny jak dźwięk głośnego 
dzwonu nawet przez tych, którzy nie żyją dla 
duchowego życia. (256, 40 - 42) 
27 Gdy ludzkość pozna moją naukę i zrozumie 
jej znaczenie, pokłada w niej swoje zaufanie i 
umocni się w wierze, że jest to pewna droga, 
przewodnik dla każdego człowieka, który chce 
żyć w sprawiedliwości, w miłości i w szacunku 
dla bliźniego. 
28 Gdy ta nauka zakorzeni się w sercach 
mężczyzn, oświeci życie rodzinne, wzmocni 
rodziców w cnotach, małżeństwa w wierności, 
dzieci w posłuszeństwie, a nauczyciele 
napełnią je mądrością. Sprawią one, że władcy 
będą hojni i zainspirują sędziów do 
sprawowania prawdziwej sprawiedliwości. 
Naukowcy będą czuć się oświeceni, a to 
światło wyjawi im wielkie tajemnice dla dobra 
ludzkości i dla ich rozwoju duchowego. W ten 
sposób rozpocznie się nowa era pokoju i 
postępu. (349, 35) 
 
Wiedza o Drugim Przyjściu Chrystusa na 
świecie  
29 Gdy człowiek zatopił się w najgłębszych 
głębinach otchłani i wyczerpany walką i 
cierpieniem, nie ma już nawet siły, aby się 
zbawić, będzie zdumiony, aby zobaczyć, jak z 
głębi jego własnej słabości, rozpaczy i 
rozczarowania, nieznana moc wypływa, 
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pochodząca z ducha. Kiedy zrozumie, że 
nadeszła godzina jego wybawienia, rozwinie 
skrzydła i wzniesie się nad ruinami świata 
próżności, egoizmu i kłamstw i powie: "Jest 
Jezus, odrzucony". On żyje. Na próżno 
staraliśmy się zabijać go na każdym kroku i 
dzień po dniu. On żyje i przychodzi, by nas 
ocalić i dać nam całą swoją miłość." (154, 54) 
30 Zaprawdę, powiadam wam, jeśli kiedyś 
nawet królowie zastanawiali się nad nędzą, w 
której się urodziłem, to w tym czasie będziecie 
równie zaskoczeni, gdy wszyscy doświadczą 
niepozornej drogi, którą wybrałem, aby dać 
wam moje słowo. (307, 52) 
31 Obecnie ludzkość znajduje się w fazie 
przygotowawczej. To moja sprawiedliwość, 
która w nim działa, a ludzie już jej nie 
zauważają. W swojej dumie, w swoim 
wyniosłym materializmie przypisują bowiem 
przypadkowi wszystkie wydarzenia w swoim 
życiu, które są dla nich nieuniknione. 
32 Ale wkrótce moje wezwanie dotrze do serc, 
a potem podejdą do mnie pokornie i poproszą 
mnie, aby ich pycha i ich wady zostały 
przebaczone. 
33 To będzie godzina krzyża dla ducha 
człowieka, w której po wielkich 
rozczarowaniach doświadczy on przez krótki 
czas absolutnej pustki, gdy odkryje 
nieprawdziwość swojej wyniosłości, kruchość 
swojej władzy, błędność swoich ideologii 
34 Ale ten stan zakłopotania nie potrwa długo, 
bo wtedy pojawią się moi posłannicy i 
rozpowszechnią moje nowe przesłanie. 
35 Po raz kolejny, jak w dawnych czasach, gdy 
posłannicy mojej nauki wyszli ze Wschodu i 
zanieśli wiedzę o moim słowie na Zachód, tak 
świat w tym czasie ponownie ujrzy moich 
posłańców niosących światło tego przesłania 
do narodów i domów. 
36 Czy wydaje się to dziwne dla mężczyzn, że 
teraz światło idzie z zachodu na wschód? Czy 
zatem nie uznają oni przesłania, które moi 
posłańcy przynoszą im w moim imieniu? (334, 
42 - 45) 
37 są całe rasy, które Mnie nie uznają, są 
narody, które uparcie dystansują się od Moich 
praw, które nie chcą znać Moich nauk, które 
się temu sprzeciwiają, bo uważają, że nie ma 
na to czasu. 
38 To ci, którzy mnie nie zrozumieli, domagają 
się ziemskich swobód Są to również ci, którzy 

często czynią dobro z własnej przewagi, a nie z 
hojności. 
39 Lecz każdemu ludowi i każdej rasie 
poświęcam moją sprawiedliwość i próby, 
które przychodzą z dnia na dzień, aby wreszcie 
uczynić ich serca i umysły płodnymi jak pola 
uprawne i zasiać w nich nasienie po ich 
uprawie, wieczne nasienie mojej miłości, 
mojej sprawiedliwości i mojej światłości. 
40 Tych narodów będzie mówić o Mnie z 
miłością, te rasy będą wtedy pokładać we 
Mnie swoją nadzieję, a w duchach wszystkich 
narodów tej ludzkości rozbrzmiewać będą 
pieśni radości, chóry pochwały i miłości do 
jedynego Pana wszystkich ludzi. (328,12) 

Rozdział 57 - Przebudowa i zmiany we 
wszystkich obszarach  
 
Nowe i głębsze spojrzenie  
1 Nadchodzi czas, gdy duchowe objawienia 
ujawnią wypełnioną światłem drogę do ludzi, 
aby mogli poznać tajemnice ukryte w łonie 
stworzenia. 
2 Światło Mojego Ducha objawi wam drogę do 
zdobycia prawdziwej nauki, która pozwoli 
człowiekowi być rozpoznanym i uzyskać 
posłuszeństwo od stworzeń wokół niego i od 
naturalnych sił stworzenia, wypełniając w ten 
sposób moją wolę, aby człowiek 
podporządkował sobie ziemię. Ale stanie się to 
tylko wtedy, gdy duch człowieka, oświecony 
przez sumienie, narzuci swoją moc i światło na 
słabości ciała. (22, 19) 
3 Już dzień jest blisko, kiedy ludzie zrozumieją 
znaczenie Ducha, ponieważ wielu, którzy 
myślą, że mają wiarę, nie mają wiary, a inni, 
którzy myślą, że widzą, nie mają wzroku. Kiedy 
jednak zrozumieją prawdę, zrozumieją, że 
byłoby dziecinne, niesprawiedliwe i 
nierozsądne, aby nadal karmić owocami 
świata istotę należącą do innego życia. 
4 Wtedy będą szukać światła w religiach, a w 
ich duchowym strachu i ich agonizującym 
pragnieniu znalezienia prawdy, zniosą 
kłamstwo nauk i wyplenią wszystkie 
powierzchowne i zewnętrzne rzeczy, które 
znajdą w różnych kultach, aż odkryją Boską 
istotę. (103, 42) 
5 Ludzkość z pewnością będzie coraz bardziej 
zmęczona ciągłym siewem nienawiści, 
przemocy i egoizmu. Każde ziarno nienawiści, 
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które zasiewa, będzie się rozmnażać w taki 
sposób, że jego moce nie wystarczą, aby 
przynieść swoje plony. 
6 To nieprzewidziane i poza jej ludzką mocą 
zatrzyma ją na jej zapierającym dech w 
piersiach i szalonym kursie. wtedy dokonam 
cudu w każdym sercu, czyniąc dobroczynny 
rozkwit tam, gdzie był tylko egoizm. 
7 Mężczyzn znów da mi wszelką doskonałość, 
wszechwiedzę i najwyższą sprawiedliwość Oni 
będą pamiętać, że Jezus powiedział: "Żaden 
liść drzewa nie porusza się bez woli Ojca. Na 
dzień dzisiejszy, zgodnie z opinią świata, liść 
drzewa, żywe istoty i gwiazdy poruszają się 
przypadkowo. (71, 30) 
8 Kiedy mój głos zostanie usłyszany w sposób 
duchowy w człowieczeństwie, ludzie poczują 
coś wibrującego, co zawsze w nich było, nawet 
jeśli nie mogli wyrazić się w wolności. To 
będzie Duch, który zachęcony głosem swego 
Pana, wstanie i odpowie na moje wezwania. 
9 Wtedy rozpocznie się nowy wiek na ziemi, 
ponieważ nie będziecie już patrzeć na życie z 
dołu, ale będziecie patrzeć, rozpoznawać i 
cieszyć się nim z wysokości swojego 
duchowego podniecenia. (321, 38 - 39) 
10 Tylko wtedy, gdy nie jest to już umysł, który 
pobudza ducha do obserwowania i zagłębiania 
się w naukę, ale gdy duch podnosi i poucza 
umysł, człowiek odkryje to, co wydaje mu się 
obecnie niezgłębione, a co jednak ma być mu 
objawione, gdy tylko uduchowi jego 
inteligencję. (295, 37) 
11 Powiedziałem wam, że nadejdzie czas, gdy 
światło pojawi się we wszystkich miejscach, 
we wszystkich krajach, na wszystkich 
kontynentach. To światło będzie świecić 
zgodnie z duchowym szkoleniem człowieka. 
Ale przez to samo powstanie nowa i 
dokładniejsza koncepcja stworzenia, nowa 
koncepcja duchowości. W ten sposób 
rozpocznie się nowy etap rozwoju duchowego. 
(200, 41) 
12 Kiedy ludzie przychodzą myśleć 
uniwersalnie w miłości, każdy będzie starał się 
doskonalić siebie, być bardziej sprawiedliwym 
i służyć innym. Każdy strach przed karą będzie 
zbędny; człowiek będzie przestrzegał praw nie 
ze strachu, ale z przekonania. Tylko wtedy 
ludzkość będzie rozwijać się duchowo i 
inteligentnie. (291, 25) 

13 Kiedy to moje potomstwo 
zmartwychwstanie w sercu narodów, które 
tworzą ludzkość, nastąpi całkowita zmiana w 
życiu ludzi. Jak wielka będzie różnica, jaką 
pokażą zarówno w swoim ludzkim życiu, jak i 
w duchowym uwielbieniu Boga, gdy 
porównamy sposób życia, wiarę, adorację, 
"walkę" i myślenie ludzi dawnych czasów i 
tych, którzy żyją duchowością. 
14 Od tego czasu fanatyzmu, bałwochwalstwa, 
materializacji i absurdalnych dogmatów wiary, 
nie pozostanie żaden kamień na innym. 
Wszystkie błędy odziedziczone przez waszych 
przodków i siebie samych po przyszłych 
pokoleniach zostaną usunięte. Wszystko, co 
nie zawiera istoty dobra i prawdy, nie 
wytrzyma. Ale wszystkie dobra, które 
odziedziczyłeś, zachowają. 
15 Ta nauka, która jest przedstawiona w 
formie bardziej duchowej niż w dawnych 
czasach, będzie musiała walczyć między 
ludźmi, narodami, kościołami i sektami, aby 
zwyciężyć i zdobyć oparcie. Ale jak tylko 
skończy się krótki czas zamieszania, pokój 
przyjdzie do ludzi, a oni będą się cieszyć, gdy 
przyjmą z moich słów znaczenie, które zawsze 
miało miejsce. 
16 Idee o mojej boskości, o życiu duchowym i 
o celu waszego istnienia zostaną 
wprowadzone we właściwe kanały, ponieważ 
każdy człowiek będzie dobrym 
interpretatorem wszystkiego, co wam 
powiedział wasz mistrz, jego posłańcy i 
prorocy w przypowieściach i alegoriach 
17 Wyrażenie to zostało tylko częściowo 
zrozumiane przez mężczyzn. To było 
nauczanie, które było dla nich przeznaczone 
zgodnie z ich rosnącymi duchowymi i 
intelektualnymi możliwościami. Ale ponieważ 
chcieli wiedzieć wszystko na raz, wplątali się w 
coraz więcej sprzeczności i błędnych 
przekonań, ponieważ nadawali materialne 
interpretacje temu, co można było 
interpretować tylko w sposób duchowy. (329, 
22 - 26) 
 
Oświecenie przez ludzi wysłanych przez Boga 
18 Obiecałem wam, że ześlecie duchy 
wielkiego światła, aby żyć wśród was Czekają 
one tylko na czas, aby zbliżyć się do ziemi, 
wcielić się i wypełnić wielką misję odbudowy. 
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19 Jeśli więc te duchy żyją na tym świecie, to 
czego będziesz musiał ich nauczyć? Zaprawdę, 
mówię ci Nic! Bo przyjdą uczyć, a nie uczyć. 
20 Będziecie zdumieni słysząc, jak mówią od 
dzieciństwa o głębokich sprawach, jak 
rozmawiają z naukowcami i teologami, jak 
zadziwiają dorosłych swoim doświadczeniem i 
doradzają dzieciom i młodzieży na właściwej 
drodze. 
21 Błogosławiony dom, który otrzymuje w 
swoim łonie jedną z tych duchowych istot. 
Jakże ciężki będzie ciężar zadośćuczynienia dla 
tych, którzy starają się uniemożliwić 
wypełnienie misji moich posłańców! (238, 30 - 
31) 
22 Mówię wam ponownie, że nie zabraknie 
wam w świecie mężczyzn, którzy są obdarzeni 
wielkim światłem, którzy oświetlają waszą 
drogę i zasiewają wasze życie z miłością. 
23 Ludzkość zawsze miała obecność tych ludzi 
na ziemi, ale przychodzą czasy, kiedy na świat 
przyjdą wielkie legiony wysokich duchów 
światła, które wyeliminują fałszywy świat, 
który stworzyliście, aby wznieść nowy, w 
którym będziecie tchnąć pokój i rządzić 
prawdą. 
24 Oni będą cierpieć dużo pod niegodziwości 
mężczyzn. Ale to nic nowego, bo żaden z 
Bożych posłańców nie uciekł przed 
prześladowaniami, wyśmiewaniem i 
wrogością. Oni muszą przyjść na świat i żyć na 
nim, ponieważ ich obecność na ziemi jest 
konieczna. 
25 Oni przyjdą i z miłością dotknąć serc ludzi. 
Ich słowo, przepojone sprawiedliwością Ojca, 
uderzy w pychę i radość wszystkich tych, 
którzy zastąpili szatę pokory swojego ducha 
wspaniałością próżności, pychy, fałszywej 
mocy i fałszywej chwały. 
26 Te będą pierwszymi, którzy wstaną i 
wskażą na moich posłańców z palcem drżącym 
z gniewu. Ale to będzie służyć, aby moi słudzy 
mogli dać wielkie świadectwo prawdy, którą 
przywieźli na świat w każdej próbie, której są 
poddawani. 
27 Obecnie nie wiesz, w jaki sposób będą się 
one pojawiać w ludzkim życiu. Ale mówię 
wam, że niektórzy z nich pojawią się na łonie 
wielkich wspólnot religijnych. Będą oni 
walczyć o jedność i duchową harmonię 
wszystkich ludzi. 

28 Innych powstanie wśród naukowców i 
pokaże z owocem ich inspiracji, że 
prawdziwym celem nauki jest duchowa 
doskonałość człowieka, a nie jego zubożenie i 
zniszczenie. 
29 W ten sposób we wszystkich sferach życia 
wyjdą na jaw moi słudzy, którzy będą nosić w 
swoich sercach moje prawo i potwierdzać 
słowami i uczynkami wszystko, co wam 
powiedziałem w tym czasie. (255, 43 - 47) 
  
Przemiana człowieka  
30 Proroczo ogłaszam wam nowy świat i 
uduchowioną ludzkość, ale kiedy to słowo 
zostanie podane do wiadomości, nie będzie 
ponownie uwierzyć. 
31 Pokoleń po pokoleniu przeminie, arogancja 
ludzi wyzwoli burze i powodzie, plagi i zarazy, 
a zawodzenie ludzkości wstrząsnie 
przestrzenią 
32 Ale po tym wszystkim, nowi mieszkańcy 
ziemi rozpoczną życie introspekcji i 
duchowości, korzystając z niezmierzonego 
skarbu doświadczeń, które minione pokolenia 
przekazały im w spadku, a boskie nasienie 
zacznie kiełkować. 
33 Boskie nasienie istnieje w każdym duchu, 
ponieważ wyszło ode mnie, i tak jak wasze 
dzieci odziedziczą cechy lub charakter swoich 
rodziców, tak istoty duchowe w końcu ujawnią 
to, co odziedziczyły po swoim Ojcu 
Niebieskim: miłość. (320, 9 - 11) 
34 Po nowej powodzi tęcza będzie świecić jako 
symbol pokoju i nowego przymierza, które 
ludzkość uczyni duchowo z ich Panem. 
35 Musicie przygotować się do ciężkiej walki, 
bo wszyscy będziecie musieli walczyć ze 
smokiem zła, którego bronią jest chwała, 
nienawiść, moc ziemska, lenistwo, próżność, 
egoizm, kłamstwo, bałwochwalstwo i 
fanatyzm - wszystkie siły zła zrodzone z 
ludzkiego serca, przeciwko którym będziecie 
musieli walczyć z wielką odwagą i wiarą, 
dopóki ich nie pokonacie. 
36 Gdy smok waszych namiętności zostanie 
zabity przez waszą broń światła, w oczach 
ludzi pojawi się nowy świat - nowy świat, choć 
taki sam, ale będzie piękniejszy. Bo wtedy 
mężczyźni będą go używać dla swojego dobra i 
postępu, zaszczepiając ideał uduchowienia we 
wszystkich swoich działaniach. 
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37 Serc będzie uszlachetnionych, umysły 
ludzkie będą oświecone, duch będzie mógł 
świadczyć o swoim istnieniu Wszystkie dobre 
rzeczy będą kwitnąć, wszystkie podnoszące na 
duchu rzeczy będą służyć jako nasiona dla 
ludzkich dzieł. (352, 61 - 64) 
38 Człowiek zszedł do bezdennego dołu, i do 
tego momentu jego sumienie było z nim, 
czekając na odpowiedni czas, aby być 
słyszanym. Wkrótce ten głos zostanie 
usłyszany na świecie z tak wielką przemocą, 
jakiej jeszcze sobie nie wyobrażacie. 
39 Ale to spowoduje, że ludzkość podniesie się 
z otchłani pychy, materializmu i grzechu, 
obmyje się we łzach skruchy i zacznie poruszać 
się w górę na drodze duchowości. 
40 Będę stał przy wszystkich moich dzieciach, 
ponieważ jestem zmartwychwstaniem i 
życiem, które podnosi "zmarłych" z ich grobu 
41 W tym życiu, które dziś ofiaruję ludzkości, 
ludzie będą wykonywać moją wolę i z miłości 
wyrzekną się wolności woli, przekonani, że 
ten, kto wykonuje wolę Ojca, nie jest ani sługą, 
ani niewolnikiem, lecz prawdziwym dzieckiem 
Bożym. Wtedy poznasz prawdziwe szczęście i 
doskonały pokój, które są owocem miłości i 
mądrości(79, 32). 
42 Mówię wam, że w tym "trzecim wieku" - 
nawet jeśli wydaje się to wam niemożliwe - 
odnowienie i zbawienie ludzkości nie będzie 
trudne, ponieważ dzieło zbawienia jest 
dziełem Bożym. 
43 Moja miłość będzie tym, który sprowadza 
ludzi z powrotem na drogę światła i prawdy. 
Moja miłość, która potajemnie przenika każde 
serce, pieści każdego ducha, objawia się przez 
każde sumienie, przemieni twarde skały w 
czułe serca, zamieni materialistycznych ludzi w 
istoty uduchowione, a twardych grzeszników 
w ludzi dobrej, spokojnej i dobrej woli. 
44 Mówię do was w ten sposób, ponieważ nikt 
nie zna lepiej niż ja rozwoju waszego ducha i 
wiem, że dzisiejszy człowiek, pomimo swojego 
wielkiego "materializmu", swojej miłości do 
świata i swoich namiętności, rozwinął się aż do 
największego grzechu, żyje tylko dla 
pojawienia się "ciała" i życia materialnego. 
Wiem: gdy tylko poczuje w swoim duchu 
kochający dotyk mojej miłości, szybko 
przyjdzie do mnie, by pozbyć się swego ciężaru 
i pójść za mną na drogę prawdy, którą tak 

bardzo pragnie podświadomie kroczyć. (305, 
34 - 36) 
45 Bądźcie czujni, a będziecie świadkami 
nawrócenia tych, którzy się Mnie wyparli, jak 
również zobaczycie powrót tych, którzy zeszli z 
prawdziwej drogi. 
46 Naukowców, którzy poświęcili swoje życie 
poszukiwaniu elementów i sił zniszczenia, gdy 
poczują, że zbliża się ich osąd, powróci na 
drogę prawdy, aby poświęcić swoje ostatnie 
dni na moralną i materialną odbudowę świata 
47 Innych, którzy w swojej arogancji starali się 
zająć moje miejsce w istotach duchowych, 
zejdą ze swoich miejsc tronowych, aby 
naśladować mnie w pokorze. A także ludzie, 
którzy niegdyś wzniecili narody i rozpętali 
wojny, rozpoznają swoje zbrodnie i z 
niepokojem dążą do pokoju ludzi. (108, 39) 
48 Gdy moje światło przeniknie do wszystkich 
serc, a ludzie, którzy prowadzą narody, którzy 
je pouczają, i wszyscy, którzy mają 
najważniejsze zadania do wykonania, są 
prowadzeni i inspirowani przez to wyższe 
światło, którym jest sumienie, wtedy możecie 
ufać sobie nawzajem, wtedy możecie ufać 
swoim braciom, ponieważ moje światło będzie 
we wszystkim, a w moim świetle zwycięży 
moja obecność i moja sprawiedliwość miłości. 
(358, 29) 
49 Moja nauka zostanie ponownie usłyszana 
przez ludzkość, ale nie dlatego, że moje prawo 
wrócił do ludzi, bo zawsze było napisane w ich 
duchu. To będą ludzie, którzy wrócą na drogę 
prawa. 
50 Ten świat będzie obrazem zaginionego syna 
z mojej przypowieści. Podobnie jak on, ona 
również znajdzie Ojca czekającego na nią na 
swoim miejscu, aby objąć ją z miłością i usiąść 
przy jego stole do jedzenia. 
51 Godzina powrotu tej ludzkości do Mnie 
jeszcze nie nadeszła, ani nie pozostała jej część 
dziedzictwa, które spędzi na ucztach i 
rozkoszach, dopóki nie będzie naga, głodna i 
chora, by następnie podnieść oczy do swego 
Ojca. 
52 Trzeba dać jeszcze kilka "chwil" tym, którzy 
uganiają się za dobrami świata, aby ich 
rozczarowanie było wtedy zupełne; aby w 
końcu mogli być przekonani, że złoto, moc, 
tytuły i przyjemności ciała nigdy nie dadzą im 
pokoju i dobrobytu ducha. 
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53 Godzina samokontroli w świetle sumienia 
zbliża się dla całej ludzkości. W tym czasie 
uczeni, teologowie, naukowcy, władcy, bogaci 
i sędziowie zadadzą sobie pytanie, jaki był 
duchowy, moralny lub materialny owoc, który 
zebrali i co mogą dać ludzkości do jedzenia. 
54 Po tym czasie wielu powróci do Mnie, 
ponieważ zdają sobie sprawę, że pomimo 
prestiżu, jakim cieszyli się na ziemi, brakowało 
im czegoś, co wypełniłoby pustkę, w którą 
wpadł ich duch, a która może być odżywiona 
jedynie przez owoce życia duchowego. (173, 
19-20 + 57- 58) 
55 Z dzisiejszego ludu bez duchowości i miłości 
wyprowadzę pokolenia tak często 
przepowiadane przez moje Słowo Ale najpierw 
będę pracował nad tymi ludźmi, którzy dziś źle 
się rozumieją, walczą i niszczą się nawzajem. 
56 Wtedy, gdy wykonanie Mojego sądu 
przejdzie nad wszystkim i chwasty zostaną 
wykorzenione, zacznie się wyłaniać nowa 
ludzkość, która nie będzie już nosić w swojej 
"krwi" ziarna niezgody, nienawiści czy zawiści, 
ponieważ "krew" jej rodziców została 
oczyszczona w tyglu bólu i wyrzutów sumienia. 
57 Przyjmę ich i powiem im: "Proście, proście, 
a będzie wam dane", jak powiedziałem wam 
za drugim razem; dam wam Krew mojego 
Syna. ale dzisiaj dodaję: rozumiem, że 
powinienem zapytać (333, 54) 
 
Zmiany i wstrząsy we wszystkich dziedzinach 
życia 
58 świat materialny, planeta, nie jest bliski 
rozwiązania, ale koniec tego świata błędów i 
grzechów, ciemności i złej nauki jest 
spowodowany światłem Mojej Nauki i na jego 
ruinach zbuduję nowy świat postępu i pokoju. 
(135, 5) 
59 Wielka będzie transformacja, której 
ludzkość doświadczy w krótkim czasie. 
Organizacje społeczne, zasady, wyznania, 
doktryny, zwyczaje, prawa i wszystkie porządki 
życia ludzkiego zostaną wstrząśnięte do ich 
fundamentów. (73, 3) 
60 Osób, narodów, ras i ludów, wszyscy oni 
będą musieli podążać za Boskim Wezwaniem, 
gdy duch człowieka, zmęczony jego 
uwięzieniem na ziemi, podniesie się, zerwie 
łańcuchy materializmu i wyemituje radosny 
okrzyk duchowego wyzwolenia. (297, 66) 

61 Nadejdzie czas, kiedy pojawią się ludzie, 
którzy naprawdę kochają moje prawo, którzy 
są w stanie zjednoczyć prawo duchowe z 
prawem świata, czyli wieczną moc z mocą 
doczesną. 
62 Nie stanie się to w celu zniewolenia istot 
duchowych, jak w dawnych czasach, ale w celu 
wskazania im drogi do światła, które jest 
prawdziwą wolnością ducha. 
63 Wtedy moralność powróci na łono rodzin; 
w waszych zwyczajach i nawykach znajdą się 
prawdziwe miejsca edukacji i duchowości 
Będzie to czas, kiedy sumienie pozwoli 
usłyszeć swój głos i kiedy moje dzieci będą 
komunikować się z moją boskością od ducha 
do ducha, kiedy rasy się połączą. 
64 To wszystko zadecyduje o zniknięciu wielu 
różnic i sporów; bo chociaż wasz świat jest tak 
mały, że nie mogliście jeszcze żyć razem jako 
jedna rodzina, nie byliście w stanie zaoferować 
mi jednolitej formy kultu. 
65 Starożytny Babilon skazał was na to 
rozdzielenie narodów i ras, ale budowa mojej 
duchowej świątyni w sercu ludzi uwolni was 
od tego odkupienia i sprawi, że będziecie się 
naprawdę kochać. (87,10) 
66 Nadejdzie czas, gdy pragnienie człowieka, 
aby rozwinąć swojego ducha na wyższy 
poziom, będzie tak palące, że wykorzysta on 
wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, aby 
przekształcić tę dolinę łez w świat, w którym 
panuje harmonia, że osiągnie "niemożliwe", że 
przejdzie do punktu poświęcenia i 
nadludzkiego wysiłku, aby zapobiec wojnom. 
67 To ci ludzie, którzy będą wychowywać ten 
świat, którzy usuną kielich cierpienia z 
ludzkiego życia, którzy odbudują wszystko, co 
zniszczyły minione pokolenia w ich ślepym 
dążeniu do władzy, w ich materializacji i 
nierozwadze. 
68 To oni będą czuwać nad prawdziwym 
kultem dla Mnie - kultem bez fanatyzmu i 
zewnętrznych i bezużytecznych rytuałów Będą 
starali się sprawić, aby ludzkość zrozumiała, że 
harmonia między ludzkimi prawami i 
duchowymi prawami i ich wypełnianie jest 
najlepszym uwielbieniem, jakie ludzie mogą 
zaoferować Bogu. (297, 68 - 69) 
69 Czas obrzędów, ołtarzy i dzwonów 
kościelnych dobiega teraz końca wśród 
mężczyzn. Idolatria i fanatyzm religijny pokażą 
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swoje ostatnie oznaki życia. że nadejdzie czas 
walki i chaosu, o którym ciągle ci mówiłem. 
70 Wtedy, gdy po burzy powróci pokój dla 
wszystkich duchowych istot, ludzie nie będą 
już budować królewskich pałaców na moją 
cześć, ani tłumy nie będą gromadzone przez 
dźwięk dzwonów, ani ci, którzy czują się wielce 
ważni, nie będą sprawować władzy nad 
tłumami. Nadejdzie czas pokory, braterstwa, 
duchowości, który przyniesie równość darów 
duchowych dla ludzkości. (302, 37) 
71 W dzisiejszych czasach obecny jest kosiarz, 
z nakazem ścięcia każdego drzewa, które nie 
przynosi dobrych owoców W tej wielkiej walce 
zwycięży tylko sprawiedliwość i prawda. 
72 Wiele kościołów zniknie, niektóre 
pozostaną. W jednych prawda będzie świecić, 
w innych tylko oszustwo będzie oferowane. 
Ale sierp sprawiedliwości będzie cięty aż do 
momentu, gdy każde ziarno, które istnieje na 
ziemi, zostanie przesiane. (200, 11) 
73 Jest to kontynuacja moich nauk, ale nie 
koniec czasów, jak to człowiek interpretuje. 
Świat będzie nadal orbitował w kosmosie, 
istoty duchowe będą nadal przychodzić na 
ziemię i wcielać się, aby wypełnić swoje 
przeznaczenie. Ludzie będą nadal zaludniać tę 
planetę i zmieni się tylko sposób życia wśród 
ludzi. 
74 Zmiany, którym poddawane jest życie 
ludzkie, będą wielkie, tak wielkie, że wydaje 
się wam, jakby jeden świat się kończył, a drugi 
powstawał. (117, 14) 
75 Do tego wszyscy zmierzacie, ku temu życiu 
radości i pokoju, a nie ku przepaści i "śmierci", 
jak myśli serce wasze. 
76 Chociaż musisz jeszcze doświadczyć wiele 
goryczy, zanim nadejdzie czas twojej 
duchowości. Ale ani śmierć, ani wojna, ani 
zaraza, ani głód nie zatrzymają biegu życia i 
duchowego rozwoju tej ludzkości. Jestem 
silniejszy od śmierci i dlatego oddam wam 
życie, kiedy powinniście zginąć i pozwolę wam 
wrócić na ziemię, kiedy tylko będzie to 
konieczne. 
77 Mam jeszcze wiele do odkrycia przed wami, 
ukochana ludzkość, moja Księga Boskiej 
Mądrości wciąż zawiera wiele niespodzianek. 
(326, 54) 
  

Rozdział 58 - Królestwo Pokoju 
Chrystusowego i dokończenie dzieła 
stworzenia  
 
Decydująca moc w Królestwie Pokoju 
Chrystusa  
1 Tak jak ogłosiłem wam te czasy wielkiego 
cierpienia, więc mówię wam, że gdy zakończy 
się zamieszanie, nastanie harmonia między 
ludźmi 
2 Wyniosli, ci, którzy uważają się za wielkich, 
ci, którzy są bez miłości i sprawiedliwości, 
będą wstrzymani na jakiś czas w zaświatach, 
aby dobroć, pokój i sprawiedliwość mogły się 
rozwijać na ziemi, a pośród nich uduchowienie 
i dobra nauka mogły wzrastać. (50, 39 - 40) 
3 W życiu człowieka zło zawsze gnębiło dobro. 
Ale mówię wam jeszcze raz, że zło nie 
zwycięży, ale że moje prawo miłości i 
sprawiedliwości będzie rządzić ludzkością. 
(113, 32) 
4 Większość duchowych istot wcielających się 
w ludzkość tamtych czasów będzie tak oddana 
dobru, że gdy pojawią się ludzie skłonni do zła, 
niezależnie od tego, jak potężni są, będą 
musieli pokłonić się przed światłem prawdy, 
że ci, którzy przyniosą ją na ich oczach - w 
przeciwieństwie do tego, co dzieje się teraz. 
Ponieważ skorumpowani są liczni, stworzyli ze 
zła moc, która dusi, zaraża i obejmuje dobro. 
(292, 55) 
5 W tym czasie, O uczniowie, Nowe Jeruzalem 
będzie w sercu ludzi. Osiągniecie wysokie 
stopnie uduchowienia i ja nie tylko poślę istoty 
duchowe wielkiego rozwoju, by wcielić się 
między wami, by przynieść wam moje 
przesłania. Posyłam wam również istoty 
duchowe, które potrzebują waszej cnoty i 
które, gdy żyją wśród was, oczyszczają się z 
grzechów. 
6 W tych czasach stanie się coś przeciwnego 
od dziś, kiedy poślę wam duchy czyste, a wy 
zwrócicie mi je splugawione; poślę wam duchy 
czyste, a wy mi je zwrócicie. (318, 46) 
 
Ten nowy człowiek  
7 Mężczyźni wyjdą z brudu i błota i grzechu do 
prawa i cnoty, chodząc drogami miłości i łaski. 
wszędzie będzie czuł się mój duch, każde oko 
będzie mnie widziało, każde ucho będzie mnie 
słyszało, a każdy umysł zrozumie moje 
objawienia i natchnienia 
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8 Osób, które były uważane za niezdarne i 
niewykształcone, nagle zobaczą siebie 
oświeconych i przemienionych w moich 
proroków. Z ich ust pojawią się słowa, które 
będą jak krystalicznie czysta woda na 
zwiędłych sercach. 
9 Tę wodę prorocy wezmą ze źródła mądrości i 
prawdy, którą Ja jestem; w niej ludzie znajdą 
zdrowie, czystość i życie wieczne. (68,38 - 39) 
10 Moje królestwo jest zarezerwowane dla 
dzieci dobrej woli, które obejmują swój krzyż z 
miłości do swojego Ojca i bliźniego. to 
królestwo, o którym wam mówię, nie jest w 
pewnym miejscu; może istnieć zarówno na 
ziemi, na której mieszkacie, jak i we wszystkich 
domach duchowych; albowiem moje 
królestwo składa się z pokoju, światła, łaski, 
mocy, harmonii, a wszystko to możecie 
osiągnąć - nawet w ograniczonej formie - już w 
tym życiu. Duchową pełnię osiągniecie tylko 
poza tym światem, który obecnie 
zamieszkujecie. (108,32) 
11 Zaprawdę, powiadam wam, chociaż ludzie 
dzisiaj są ważniejsi od ducha, to jutro będą 
ważniejsi od ducha. 
12 Mężczyzn próbowało całkowicie 
zmaterializować swojego ducha, ale nie 
osiągną tej całkowitej materializacji Bo duch 
jest jak genialny, a genialny nigdy nie przestaje 
nim być, nawet jeśli wpadł w brud. (230, 54) 
13 Ludzie poświęcą swoją naukę, swoją siłę, 
swój talent i swoje serce na służbę mojej 
boskiej sprawie, nie zaniedbując swoich 
obowiązków, swoich zadań w świecie. Zwrócą 
się ku zdrowym przyjemnościom, które są 
korzystne dla ich umysłów i ciał. Będą walczyć 
o swoją odnowę i wolność, nie zostaną 
zarażeni, nie wezmą niczego, czego nie 
potrzebują. Wtedy zepsucie, bezwstydność 
zniknie z ziemi, wtedy duch osiągnie absolutne 
panowanie nad skorupą ich ciała [duszy], i 
chociaż nadal zamieszkuje ciało, będzie 
prowadził duchowe życie w miłości, 
braterstwie i pokoju. 
14 Będzie to czas, kiedy znikną wojny, kiedy 
będzie wzajemny szacunek i pomocność, kiedy 
zrozumiesz, że nie możesz już pozbyć się życia 
bliźniego ani swojego. Wtedy będziecie 
wiedzieli, że nie jesteście właścicielami 
waszego życia, ani waszych dzieci i 
małżonków, ani tej ziemi, lecz że ja jestem 
właścicielem całego stworzenia. Ale ponieważ 

jesteście moimi ukochanymi dziećmi, jesteście 
też właścicielami wszystkiego, co moje. 
15 Ale chociaż jestem Panem i Właścicielem 
wszystkiego, co jest stworzone, nie jestem w 
stanie zabić moich stworzeń, skrzywdzić 
nikogo, ani sprawić mu bólu to dlaczego ci, 
którzy nie są właścicielami życia, zabierali to, 
co nie należy do nich, aby się tym 
rozporządzać? 
16 Gdy ta nauka zostanie zrozumiana przez 
ludzi, zrobią oni krok naprzód w swoim 
duchowym rozwoju, a ten świat będzie 
domem dla zaawansowanych istot 
duchowych. 
17 Nie wiecie, czy po tym czasie znów 
będziecie zamieszkiwać tę planetę. Wyznaczę 
tych, którzy doświadczą tych czasów łaski, 
którzy zobaczą to ziemskie królestwo, które w 
innej epoce było doliną łez, zniszczenia i 
śmierci. 
18 Te morza, góry i pola, które były świadkami 
tak wielkiego bólu, zostaną następnie 
przekształcone w miejsce pokoju, w obraz 
światów poza nim. 
19 Ogłosiłem wam, że gdy walka się skończy, 
królestwo moje będzie już blisko was, a wtedy 
duch wasz zakwitnie w cnotach Moje nauki 
będą obecne we wszystkich duchowych 
istotach i będę się objawiał poprzez mężczyzn i 
kobiety. (231, 28 - 30) 
20 Przygotowałem wiek, w którym ludzkość 
będzie wzrastać w posłuszeństwie. twoje 
wnuki zobaczą chwałę, którą wyleję na tę 
ziemię 
21 Ponieważ moja wola musi się wypełnić na 
tym świecie, który wam przekazałem jako 
ziemski raj, i nadejdzie czas, kiedy na tę 
planetę przyjdą te istoty duchowe, które 
osiągnęły wysoki stopień rozwoju, które 
walczyły Moja boska światłość będzie 
przyćmiewać ziemię, a wypełnianie mojego 
prawa będzie na niej królować. (363, 44) 
 
Ziemia jako ziemia obiecana i odbicie 
królestwa niebieskiego  
22 Ta ziemia, zbezczeszczona przez grzech, 
splugawiona przez przestępstwo, splugawiona 
przez chciwość i nienawiść, będzie musiała 
odzyskać swoją czystość. Życie ludzkie, które 
było nieustanną walką dobra i zła, stanie się 
domem dzieci Bożych, domem pokoju, 
braterstwa, zrozumienia i szlachetnych dążeń. 
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Ale aby osiągnąć ten ideał, ludzie muszą 
przejść przez próby, które wytrząsają ich z ich 
duchowego letargu. (169, 14) 
23 Na grzechach, nienawiści i wadach nie 
zbuduję nowego świata, zbuduję na mocnych 
fundamentach odnowy, doświadczenia i 
pokuty, przekształcę wszystko w was Nawet z 
ciemności wyłoni się światło, a ze śmierci 
stworzę życie. 
24 Nawet jeśli ludzie zbezcześcili i zbezcześcili 
ziemię, jutro uczynią godnym swoimi dobrymi 
uczynkami ten Dom, który zostanie uznany za 
Ziemię Obiecaną, gdzie przyjdą do 
wykonywania szlachetnych zadań Kto wtedy 
mógłby jeszcze wątpić w transformację 
świata? (82, 44 - 45) 
25 Buduję świątynię Ducha Świętego. Ale 
kiedy zostanie wybudowany, nie będzie już 
domów spotkań, kościołów i sanktuariów, albo 
stracą one swoje prawo do istnienia, wraz z 
ich symbolami religijnymi, obrzędami i 
tradycjami. Wtedy poczujecie moją wielkość i 
moją obecność, rozpoznacie jako kościół 
wszechświat i będziecie czcić miłość do 
bliźniego. 
26 Z łona Matki Natury wypłynie nowa wiedza, 
która uczyni waszą naukę sposobem na dobre 
samopoczucie, ponieważ zostanie ona 
postawiona na właściwej drodze przez 
sumienie, które jest głosem Boga. 
27 Mózg nie będzie już panem świata, ale 
współpracownikiem ducha, który będzie go 
prowadzić i oświecać. (126, 35 - 36) 
28 Gdy wtedy świat osiągnie swoje odnowione 
wyzwolenie i pod wpływem światła Eliasza 
wejdzie w to sprawiedliwe i dobre życie, 
będziecie mieli tutaj na ziemi odbicie życia 
duchowego, które czeka na was poza tym 
życiem, abyście mogli wtedy cieszyć się na 
wieki pokojem i światłem Ojca waszego. 
29 Ale jeśli zastanawiacie się, jak wszystkie 
narody zjednoczą się w jednym narodzie, jak 
te plemiona, które stworzyły naród Izraela, 
mówię wam: nie martwcie się, bo gdy 
wszystkie narody zostaną sprowadzone na 
"pustynię", wizytacje będą je razem wykuwać, 
a gdy to nastąpi, "nowa manna" spadnie z 
nieba na wszystkie potrzebujące serca. (160, 
39) 
30 Jak ziemia obiecana została rozdana ludowi 
Izraela, tak i cała ziemia będzie rozdana 
ludzkości. Stanie się to, gdy przyjdzie na to 

czas - po oczyszczeniu. Ponieważ zgodnie z 
moją wolą podział ten powinien mieć miejsce, 
zwyciężą w nim sprawiedliwość i równość, tak 
aby wszyscy ludzie mogli pracować razem nad 
jednym dziełem. (154, 49) 
31 Wyobraźcie sobie postęp ludzkości, której 
moralność wynika z duchowości; wyobraźcie 
sobie ludzkość bez ograniczeń i granic 
państwowych, dzielącą po bratersku wszystkie 
środki życia, które ziemia daje swoim 
dzieciom. 
32 Spróbuj sobie wyobrazić, jaka byłaby ludzka 
nauka, gdyby jej ideałem była miłość do siebie 
nawzajem, gdyby człowiek otrzymał wiedzę, 
której poszukuje poprzez modlitwę. 
33 Zastanów się, jak przyjemne będzie dla 
mnie przyjmowanie kultu miłości, wiary, 
posłuszeństwa i pokory od ludzi przez całe ich 
życie, bez konieczności uciekania się do 
obrzędów i zewnętrznych rytuałów 
34 To bedzie tylko zycie dla ludzi, bo w nim 
beda oddychac pokojem, korzystac z wolnosci 
i karmic sie tylko tym, co zawiera prawde. 
(315, 57 - 58) 
35 Grzechy mężczyzn zostaną wymazane, a 
wszystko będzie wyglądało na nowe. Światło 
pełne czystości i dziewictwa oświeci wszystkie 
stworzenia, nowa harmonia przywita ludzkość, 
a następnie hymn miłości do ich Pana, na 
którego tak długo czekał, podniesie się z 
umysłów ludzi. 
36 Matka Ziemia, zbezczeszczona od 
najwcześniejszych czasów przez swoje dzieci, 
ponownie ozdobi się najpiękniejszymi szatami 
świątecznymi, a mężczyźni nie będą już 
nazywać jej "doliną łez", ani nie zamienią jej w 
pole krwi i łez. 
37 Ten świat będzie jak małe sanktuarium w 
środku wszechświata, z którego ludzie 
podniosą swego ducha do nieskończoności, w 
zjednoczeniu pełnym pokory i miłości do Ojca 
Niebieskiego. 
38 Dzieciom moim prawo moje będzie 
odciśnięte w ich umysłach, a słowo moje w ich 
sercach, i jeśli ludzkość w minionych czasach 
znajdzie przyjemność w złu i rozkosz w 
grzechu, nie będą mieli innego ideału niż 
dobro, ani nie będą wiedzieć, że większa 
przyjemność niż z chodzenia po drogach 
moich. 
39 Ale nie myślcie, że człowiek wyrzeknie się 
więc swojej nauki lub swojej cywilizacji i 
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odejdzie na emeryturę w samotne doliny i w 
góry, aby prowadzić prymitywne życie. Nie, on 
nadal będzie cieszył się owocami drzewa 
nauki, które kultywował z takim 
zainteresowaniem, a kiedy jego uduchowienie 
jest większe, jego nauka również. 
40 Ale pod koniec czasów, kiedy człowiek 
przeszedł całą tę drogę i wyrwał z drzewa 
ostatni owoc, rozpozna nędzę swoich dzieł, 
które wcześniej wydawały mu się tak wielkie, 
zrozumie i poczuje życie duchowe, a przez to 
będzie podziwiał dzieło Stwórcy jak nigdy 
dotąd. Dzięki natchnieniu otrzyma wielkie 
objawienia, a jego życie będzie powrotem do 
prostoty, naturalności, duchowości. Minie 
trochę czasu, zanim ten dzień nadejdzie, ale 
wszystkie moje dzieci go zobaczą. (111, 12-14) 
 
Perfekcja stworzenia  
41 Przygotowuję dolinę, w której zgromadzę 
wszystkie moje dzieci na Wielki Sąd 
Powszechny Będę sądził z doskonałością, moja 
miłość i miłosierdzie obejmie ludzkość i w tym 
dniu odnajdziecie zbawienie i uzdrowienie od 
wszelkiego waszego zła. 
42 Dzisiaj, kiedy odpokutowałeś za swoje 
przewinienia, niech oczyszcza się twój duch w 
ten sposób będziecie przygotowani na 
otrzymanie ode mnie spadku, który 
przewidziałem dla każdego z was (237, 6) 
43 Moja miłość stopi wszystkich ludzi i 
wszystkie światy w jedną jedność. Przede mną 
znikną różnice ras, języków i plemion, nawet 
te, które istnieją w rozwoju duchowym. (60, 
95) 
44 Mój duch zstąpił na każdą istotę duchową, 
a aniołowie moi są wszędzie we 
wszechświecie, wypełniając moje rozkazy, aby 
wszystko uporządkować i na właściwej drodze. 
Kiedy wtedy wszyscy zakończą swoją misję, 
zniknie ignorancja, zło już nie będzie istnieć i 
na tej planecie będzie królować tylko dobro. 
(120, 47) 
45 Wszystkie światy, w których moje dzieci są 
doskonalone, są jak nieskończony ogród. dziś 
nadal jesteście czułymi pędami, ale obiecuję 
wam, że nie zabraknie wam krystalicznie 
czystej wody z moich nauk i będziecie 
wzrastać w mądrości i miłości przez ich 
podlewanie; aż pewnego dnia w wieczności, 
kiedy drzewa wydadzą w obfitości w pełni 
dojrzałe owoce, boski ogrodnik będzie mógł 

uzupełnić się przez spróbowanie owoców 
swojej własnej miłości. (314, 34) 
46 I chcieć że przy the końcówka the walka, 
gdy wszystkie mój dziecko łączyć na zawsze w 
the duchowy dom, móc w mój nieskończony 
szczęście jako Twórca, w uznanie the fact że 
każdy jeden ty uczestniczyć w the boski praca 
budować lub przywracanie. 
47 Tylko jako istoty duchowe odkryjecie, że ze 
wszystkiego, co stworzyłem od początku, nic 
nie zostało stracone, że wszystko we Mnie 
wskrzesza się, wszystko powstaje do życia i 
odnawia się. 
48 Więc kiedy tak wiele istot zostało 
utraconych przez długi czas; kiedy wiele, 
zamiast dzieł życia, wykonało destrukcyjne 
prace, odkryją, że czas ich aberracji był tylko 
tymczasowy, i że ich prace, bez względu na to, 
jak bardzo były złe, znajdą zadośćuczynienie w 
Życie Wiecznym i zostaną przekształcone w 
współpracowników mojej nieustającej pracy 
twórczej. 
49 Co to są niektóre wieki grzechu i ciemności, 
takich jak ludzkość miała na ziemi, kiedy 
porównuje się je do wieczności, czas rozwoju i 
pokoju bez końca? Odszedłeś ode mnie z 
powodu swojej wolności woli i woli, przez 
sumienie, spowodować powrót do mnie (317, 
17 - 20) 
50 Ten świat nie jest wieczny, ani nie musi być 
wieczny. Jeśli ten dom nie będzie już służył 
celowi, który ma teraz jako raison d'être, 
zniknie. 
51 Jeżeli twój duch nie potrzebuje już lekcji, 
które daje to życie, ponieważ oczekuje innych, 
wyższych na innym świecie, to powie, w 
oparciu o światło wiedzy zdobytej w tej walce 
życiowej, z jaką jasnością teraz rozumiem, że 
wszystkie przygody tego życia były tylko 
doświadczeniami i lekcjami, których 
potrzebowałem, aby lepiej zrozumieć. Jak 
długo wydawała mi się ta "praca dnia", kiedy 
cierpienia mnie przygnębiły. Ale teraz, kiedy 
wszystko się skończyło, jak krótkie i ulotne 
wydaje mi się to w obliczu wieczności! (230, 
47) 
52 Otrzymałem hołd całego stworzenia, od 
największych gwiazd do istot ledwo 
dostrzegalnych dla waszych oczu. 
53 Wszystko podlega rozwojowi, wszystko 
idzie swoim biegiem, wszystko postępuje, 
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wszystko się zmienia, rozwija się wyżej i 
doskonali 
54 Wtedy, gdy osiągnie szczyt doskonałości, 
mój duchowy uśmiech będzie jak 
nieskończony świt w całym wszechświecie, z 
którego zniknie każda skaza, wszelkie 
nieszczęścia, cierpienie i niedoskonałość. (254, 
28) 
 
Hymn pochwalny dla przywróconej harmonii 
stworzenia  
55 W moim duchu jest pieśń pochwalna, o 
której nikt jeszcze nie słyszał; nikt jej nie zna, 
ani w niebie, ani na ziemi. 
56 Ta piosenka będzie słyszana w całym 
wszechświecie, gdy ból, nędza, ciemność i 
grzech są wymazane. 
57 Te Boskie dźwięki będą odbijać się echem 
we wszystkich istotach duchowych, a Ojciec i 
dzieci zjednoczą się w tym chórze harmonii i 
błogości. (219, 13) 
58 Chcę zmartwychwstać w was jako zwycięski 
- chcę, abyście patrzyli na swego Ojca jako na 
Króla Zastępów, pokonując w sobie zło, a sami 
siebie jako na żołnierzy pełnych duchowej czci, 
pełnych zadowolenia i spokoju. 
59 Wtedy hymn Powszechnej Harmonii 
zostanie usłyszany w największym z zwycięstw 
- w tym triumfie, który ma nadejść, ale w 
którym ani wasz Ojciec, ani wy sami nie 
będziecie mieli kłopotów, aby "pokonać" 
waszą miłość. 
60 Nasze "pokonane" nie będą istotami 
duchowymi - to będzie zło, wszystkie 
ciemności, grzechy i niedoskonałości. 
61 Triumf ojca będzie w zbawieniu wszystkich 
opóźnionych istot duchowych, które były 
zakorzenione w ciemności i zła. 
62 Jesteś w błędzie, gdy wierzysz, że ktoś 
zostanie stracony. Nie byłbym już Bogiem, 
gdyby jeden duch nie mógł znaleźć zbawienia. 
63 Wszyscy ci, których nazywacie demonami, 
są również istotami duchowymi, które wyszły 
od Boga, a jeśli jeszcze dziś są zagubione, oni 
również znajdą odkupienie. 
64 Kiedy będzie w nich prawdziwe światło? 
Kiedy wraz z duchowymi zastępami światła 
będziecie walczyć z ich ignorancją i ich 
grzechem z waszą modlitwą i uczynkami 
miłości i miłosierdzia. 
65 Twój Ojciec i twoje doskonałe szczęście 
będzie Wielki Dzień Pana. Uniwersalny Bankiet 

odbędzie się, gdy wszyscy kiedyś nakarmisz 
przy jego stole na Chlebie Życia Wiecznego. 
(327, 47 – 48) 
66 Czy nie mówiłem ci, że jesteś dziedzicem 
mojej chwały? Brakuje więc tylko tego, żebyś 
nabył zasługę, żeby była twoja i żebyś mógł się 
nią cieszyć. 
67 Wszystko, co stworzyłem, nie było dla 
mnie, ale dla moich dzieci Chcę tylko twojej 
radości, twojej wiecznej błogości. (18, 60 - 61) 
68 Cała moc, która ożywiała istoty i dawała 
życie organizmom, zwróci się znowu do Mnie; 
wszystkie światła, które oświetlały światy, 
powrócą do Mnie, a całe piękno, które zostało 
wylane na królestwa stworzenia, znów będzie 
w Duchu Ojca; i tak szybko, jak tylko znowu we 
Mnie, to życie przemieni się w Esencję 
Duchową, która zostanie wylana na wszystkie 
istoty duchowe, na dzieci Pana; bo nigdy nie 
wydziedziczę was z darów, które wam dałem; 
nigdy nie wydziedziczę was z darów, które 
wam dałem. 
69 Mądrość, życie wieczne, harmonia, 
nieskończone piękno, dobroć, to wszystko i 
więcej będzie w dzieciach Pana, gdy 
zamieszkają z Nim miejsce doskonałości 
(18,54-56) 
 

XIV Deklaracja celów misji 
 

Rozdział 59 - Misja szerzenia nowego 
słowa Bożego  

 
Instrukcje dotyczące produkcji tomów 
książek, wydań wypisów i tłumaczeń  
1 Jest to zapowiedziany czas, w którym 
miałem rozmawiać z ludzkością i chcę, abyście 
wypełniwszy moje przepowiednie, tym 
słowem, które wam dałem, opracowali tomy 
książek, a następnie sporządzili z nich wyciągi i 
analizy oraz zwrócili na nie uwagę swoich 
bliźnich. (6, 52 o.) 
2 Ułóżcie książkę z moich słów, weźcie z niej 
znaczenie, abyście mieli prawdziwe 
zrozumienie czystości mojej nauki. Możesz 
odkryć błędy w słowie przekazywanym przez 
nosiciela głosu, ale nie w jego znaczeniu. 
3 Moje nadajniki nie zawsze były 
przygotowane. Dlatego powiedziałem ci, że 



263 
 

nie powinieneś czytać go powierzchownie, ale 
przeniknąć do jego znaczenia, abyś mógł 
odkryć jego doskonałość. Módlcie się i 
medytujcie, abyście mogli to zrozumieć. (174, 
30) 
4 Przyniosłem wam to słowo i uczyniłem je 
słyszalnym w waszym własnym języku, ale 
daję wam komisję do przetłumaczenia go 
później na inne języki, aby było znane 
wszystkim 
5 W ten sposób zaczniecie budować 
prawdziwą "Wieżę Izraela" - tę, która 
duchowo łączy wszystkie narody w jedno, 
jednocząc wszystkich ludzi w tym boskim, 
niezmiennym i wiecznym prawie, którego 
doświadczyliście na świecie z ust Jezusa, gdy 
powiedział wam: "miłujcie się wzajemnie"; Ja 
jestem Duchem Pańskim, a Duch Pański (34, 
59 - 60) 
6 Chcę, aby moje Słowo, gdy powstają z niego 
książki, które muszą być rozłożone na ziemi, 
było drukowane bezbłędnie, tak samo czyste 
jak wyszło ze mnie 
7 Jeśli pozwolicie, aby weszła ona do waszych 
ksiąg, wyleje się z niej światło, które oświeci 
ludzkość, a jej duchowe znaczenie będzie 
odczuwalne i rozumiane przez wszystkich 
ludzi. (19, 47 - 48) 
8 Nakazuję wam moje nauczanie, abyście je 
przekazali bliźnim w takiej samej formie, w 
jakiej ja je wam przekazuję. ale nigdy nie 
dyskutuj w brutalny sposób, kiedy uczysz ich. 
Uważajcie, aby nie oceniać czegoś, czego nie 
wiecie, ale zrozumcie, że głośniejszy przykład 
wystarczy, aby nawrócić ludzi na duchowość. 
(174, 66) 
9 Przygotujcie się, aby dać dobrą nowinę, 
która będzie przyjęta z radością przez wielu. 
10 Mówię wam "z wielu", a nie "ze 
wszystkich", bo niektórzy mogą powiedzieć, że 
to, co zostało objawione im przez Boga w 
pierwszych dniach, a co Chrystus przyniósł do 
ludzi, jest wystarczające. 
11 Właśnie wtedy, niech wasze usta, 
poruszone i zainspirowane przeze mnie, 
powiedzą ludziom niewierzącym, że konieczne 
jest poznanie nowego objawienia, aby poznać 
całą prawdę, którą Bóg dał ludziom w 
dawnych czasach. (292, 67) 
 
Prawo do poznania nowego słowa Bożego  

12 Konieczne jest, abyś wyszedł na różne 
sposoby na ziemi, O umiłowani ludzie. Widzisz, 
nawet w narodzie meksykańskim wiele osób 
nie uznało jeszcze mojej pracy. 
13 Zobacz, jak ci, którzy twierdzą, że pracują w 
moim imieniu, już powstają na świecie, mimo 
że są duchowo potrzebni. 
14 Ale wy, którzy zostaliście obficie 
pobłogosławieni przez moją boskość, jakie jest 
wasze zadanie? by ujawnić moje nauczanie. 
Nie wolno wam ukrywać się przed światem, 
ani odmawiać mu pomocy, której potrzebuje. 
(341, 16) 
15 Oto przygotowuję was w milczeniu; potem 
nadejdzie dzień, kiedy będziecie musieli 
wyruszyć na przygotowanie dróg, aby moje 
Słowo mogło dotrzeć do wszystkich serc. 
16 W tym dniu świat zostanie oczyszczony 
przez cierpienie, a moje słowo nie ukaże się jej 
już jako język obcy, lecz jako coś, co serce i 
umysł mogą łatwo zrozumieć i odczuć. 
17 Daję wam książkę, która mówi o prawdzie i 
miłości, abyście mogli przynieść go do całej 
ludzkości. 
18 Nie ma takiego ludu na ziemi, o którym 
mógłbym ci powiedzieć, że nie musisz iść, bo 
nie potrzebujesz tego objawienia co ludzie 
mogą twierdzić, że są prawdziwie 
chrześcijanami, nie tylko w imię, ale przez 
miłość, miłosierdzie i przebaczenie? Jaki naród 
może udowodnić swoją duchowość? W jakiej 
części świata się kochają? Gdzie ludzie 
faktycznie podążają za naukami Chrystusa? 
(124, 15 - 16) 
19 Kiedy to przesłanie zostanie ukończone, nie 
będę już przemawiał przez te nadajniki, ale 
później przejawię się w subtelny sposób w 
istotach duchowych 
20 Lecz Słowo moje, wyryte w sercach tych, 
którzy je usłyszeli i zapisane w nowej księdze, 
ma być zaniesione do ludów i narodów świata 
jako ziarno pokoju, jako światło prawdziwej 
wiedzy, jako lekarstwo na wszelkie zło, które 
męczy ciało i umysł ludzi. 
21 Moje słowo nie dotrze do serc, gdy moi 
posłannicy tego pragną, ale gdy jest to moja 
wola. bo to ja będę czuwał nad moim 
nasieniem, przygotowywał ziemię do niego i 
torował drogę To ja będę tym, który pozwoli, 
by dotarła ona do narodów, narodów i rodzin 
mądrze i we właściwym czasie. 
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22 Przyjdzie, gdy już się tego oczekuje, gdy 
serca oczekują, ponieważ pamiętają moje 
obietnice, gdy obudziły się z głębokiego 
marzenia o własnej ważności, dumie, 
materializmie i próżności. (315, 28 - 29) 
23 Dam mojemu ludowi środki, aby przekazać 
moje przesłanie wszystkim narodom. 
Dopilnuję, aby na swojej drodze znaleźli ludzi 
dobrej woli, którzy pomogą im nieść moje 
przesłanie aż do krańców ziemi. (323, 75) 
24 Przez ciebie prawo ma być ponownie 
podane do wiadomości nowych pokoleń. 
Dlatego powiedziałem ci, że musisz być 
przygotowany. bo przyszliście przygotować 
drogę na przyszłość, aby nowe pokolenia w 
przyszłości nie były już bałwochwalcami, ani 
nie powstawały wśród nich fałszywi prorocy 
zwodzący ludzkość. 
25 Wszystkie te rzeczy musisz ujawnić światu, 
Izrael. W tym czasie, gdy powstaną różne 
światopoglądy, sekta przeciwko sektie 
wzrośnie, wyznania będą walczyć między 
sobą, a także odrzucą cię. 
26 Ale ponieważ jesteście dziećmi światła i 
pokoju, macie im powiedzieć: "Prawda jest 
zawarta w rozumieniu Trzeciego Testamentu, 
jest świadectwo o obecności i przyjściu Pana w 
tym czasie. 
27 Wskażesz tę książkę ludzkości i świadczyć o 
jej prawdzie przez swoje wypełnienie mojego 
prawa. (348, 42 - 43) 
 
Wskazówki dotyczące upowszechniania nauk 
duchowych  
28 Zrozumcie, ludzie: W tym "trzecim wieku", 
jako świadkowie, którzy byli świadkami tego 
Boskiego objawienia, macie za zadanie szerzyć 
to poselstwo wiernie i prawdziwie. Zostaliście 
powołani i wybrani, by zanieść Dobrą Nowinę 
do ludzkości, by uczyć swoich bliźnich Drogi 
Duchowej - jedynej, która prowadzi was do 
pokoju, do prawdziwego światła i do 
wszechogarniającego braterstwa. (270, 10) 
29 Miej cierpliwość i zrozumienie, bo to nie ty 
powinieneś dać uznanie ludzkości, ale moja 
praca, moja nauka, i to jest wieczne. Twoim 
zadaniem jest przynieść, poprzez swoje słowa i 
czyny, wiadomość, która ujawnia ludziom 
sposób, w jaki mogą zrobić krok w kierunku 
doskonałości. (84, 11) 

30 Zbudowany na twardej ziemi, tak że to, co 
zbudowałem w was w duchowości i odnowy 
nie może być zniszczone przez niewiernych. 
31 Ale nie wolno ci ukrywać tej prawdy z 
obawy przed światem; musisz pokazać ją 
światu w jasnym świetle dnia w tym czasie nie 
wolno ci chodzić do katakumb, by się modlić i 
kochać mnie 
32 Nie krępujcie się, gdy mówicie lub 
zeznawajcie o Mnie w jakikolwiek sposób, bo 
wtedy ludzie nie przyznają, że Ja wam się 
ujawniłem; będą wątpić, że rzesze chorych i 
potrzebujących zostały uzdrowione i znalazły 
ulgę w ich cierpieniach; będą zaprzeczać 
cudom, których dokonałem, aby rozpalić 
waszą wiarę. 
33 Zostawię wam księgę Moich nauk, abyście 
opowiadali światu: "Oto, co Mistrz zostawił w 
spadku;" Zostawię wam księgę Moich nauk, 
abyście opowiadali światu i naprawdę, jak 
wielu uwierzy, gdy usłyszy czytanie Mojego 
Słowa, i jak wielu grzeszników zostanie 
odnowionych! 
34 Zwróćcie uwagę na wszystkie te nauki, aby 
próby w waszym życiu nie pochwyciły was 
nieprzygotowanych. (246, 69 - 70) 
35 Ile nauk, ile form kultu dla Boga i ile 
nowych pomysłów na duchowe i ludzkie życie 
znajdziesz? Jeśli możesz przeniknąć do nich i 
osądzać ich, każdy z nich pokaże ci dobrą i 
właściwą część, a druga, błędna część, daleka 
od prawdy, która jest sprawiedliwość, miłość i 
doskonałość. 
36 Gdziekolwiek odkryjecie błędy, ignorancję 
lub zło, rozpowszechniajcie istotę mojej nauki, 
która, ponieważ jest moja, nie może zawierać 
żadnej mieszaniny z rzeczami nieczystymi lub 
błędami. 
37 Moje nauczanie jest absolutne, 
wszechstronne i doskonałe. (268,58 - 60) 
38 Już teraz mówię wam, że ci, którzy 
naprawdę sieją to ziarno z serdecznością, 
którą wam je powierzyłem, pójdą swoją drogą 
w pokoju. drzwi zostaną otwarte dla tych, 
którzy byli głusi na ich pukanie; i chociaż mogą 
być walczeni, nigdy nie poddadzą się w walce, 
ponieważ ich cnota sprawi, że przetrwają 
wszystkie próby. 
39 Z drugiej strony, ci, którzy ignorują głos 
swego sumienia, którzy nie są posłuszni moim 
słowom i mnie zdradzają, będą zawsze 
pozostawieni swoim wrogom, żyjąc bez 
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spokoju i czując strach przed śmiercią (252, 24 
- 25) 
40 Ludzie, zanim skończą się wojny na świecie, 
moim prawem miłości jest dotknięcie 
wszystkich istot duchowych, choć nie możecie 
dziś wiedzieć, w jaki sposób. 
41 To przesłanie duchowego światła dotrze 
również do ludzi; ale stanie się to tylko wtedy, 
gdy będziecie silni 
42 Nikt nie ośmieli się powiedzieć, że ta praca 
jest prawdą, chyba że jest o tym przekonany, 
bo wtedy nikt ci nie uwierzy. Jeśli jednak 
wasza wiara jest absolutna, a wasze 
przekonanie prawdziwe, nikt nie będzie w 
stanie powstrzymać was od niesienia Dobrej 
Nowiny do wszystkich serc. (287, 52-53) 
 

Rozdział 60 - Działanie w Duchu 
Chrystusa 
 
Niezbędne cechy, cnoty i umiejętności 
nowych uczniów 
1 Jak trudne wydaje ci się znalezienie sposobu 
na wypełnienie swojego zadania w tym czasie. 
ale mówię wam, że nie jest to trudne, 
ponieważ ludzkość jest przygotowana na 
przyjęcie mojego przesłania 
2 Przez cały czas słabi byli przygnębieni w 
obliczu walki, podczas gdy silni pokazali, że 
wiara w moje prawo przezwycięża wszystko. 
Waszym przeznaczeniem, Izraelu, było 
przynosić światu na zawsze nowe przesłania i 
objawienia, dlatego też czasami wątpicie, czy 
znajdziecie wiarę. 
3 Ale nie martwcie się, weźcie ziarno, które 
wam powierzyłem i zasiejcie je zobaczysz już, 
jak wiele z tych pól, które uważałeś za jałowe, 
gdy stały się płodne z prawdą Mojego Słowa 
4 Nie zaniedbuj wykonywania swojej pracy, 
ponieważ czujesz się niegodny. Zaprawdę, 
powiadam wam, kto ma misję i jej nie 
wypełnia, postępuje tak samo źle, jak ten, kto 
świadomie bezczeszczy Prawo. 
5 Nie zapominajcie, że Ojciec w końcu zażąda 
od was konta, zarówno za to, co zrobiliście źle, 
jak i za to, czego nie zrobiliście Wiedz, że 
zarówno jedno, jak i drugie przewinienie 
sprawi, że twój duch będzie cierpiał. 
6 Szerzyć moją naukę, mówić do ludzi o moim 
Słowie, przekonać ich swoimi uczynkami 
miłości, zaprosić ich do słuchania Mnie, a gdy 

przyjdą z tłumami i rozpali się światło wiary w 
ich sercach, nazwę ich synami Nowego Ludu 
Izraela. (66, 14 - 17) 
7 Tym, którzy wznoszą się z bagna, brudu i 
egoizmu do życia w służbie i aktywnej miłości 
dla swoich bliźnich, pokażę ich jako przykład 
światła i łaski, która jest w mojej nauce 
odnawiać grzeszników Ten przykład 
rozprzestrzeni się na wszystkie serca. 
8 Kto nie chce być wśród tych, którzy dają mi 
świadectwo? ale zaprawdę, powiadam wam, 
jeśli wasze działania nie pochodzą naprawdę z 
serca, nie przyniosą one owoców z waszymi 
bliźnimi i często będziecie słyszeć, jak 
nazywają was hipokrytami i fałszywymi 
kaznodziejami. A ja nie chcę, żeby tak było dla 
ciebie. 
9 Musisz wiedzieć, że w dzisiejszych czasach 
bardzo trudno jest udawać mężczyzn. Ich duch 
się budzi i nawet jeśli zagubili się w 
materializmie swojego istnienia, są wrażliwi na 
każdy przejaw duchowy. Ale kiedy nie możesz 
oszukać swoich ludzi - możesz oszukać 
swojego ojca? 
10 Niech miłość Mistrza wziąć schronienie w 
swojej istocie, abyś mógł przebaczyć swoim 
wrogom, jak On przebacza ci. Wtedy twoje 
serce będzie jak linia życia wśród mężczyzn. 
(65, 44 - 46) 
11 Nie bójcie się ludzi, bo naprawdę, 
powiadam wam Będę mówił przez wasze usta, 
będę świadczył o moim słowie przez was, a 
echo tego słowa dotrze do krańców ziemi, do 
wielkich, małych, władców, naukowców i 
teologów. (7, 37) 
12 Ponownie mówię ci, że nie możesz bać się 
konfrontacji. Więc powiedz swoim ludziom z 
największą naturalnością, że Pan przyszedł do 
ciebie. 
13 Powiedz im, że ten, który umarł na krzyżu, 
był Jezusem - ciałem, w którym ukrywał się 
Chrystus, żywą świątynią, w której mieszkało 
"Słowo Boże"; ale że Chrystus, Boska Miłość, 
żyje i przychodzi do swoich dzieci w duchu, 
aby nauczyć je drogi, która doprowadzi je do 
Jego duchowego Królestwa. (88, 62 - 63) 
14 Nie obawiaj się wyroków i kpiny z sekt i 
wyznań to oni, choć mają księgi proroctwa w 
swoich rękach, nie zinterpretowali ich 
poprawnie i dlatego nie zrozumieli, że mnie 
oczekują. Ty natomiast, który nie znał 
proroctw, które mówiły o moim powrocie jako 
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Ducha Świętego, oczekiwałeś mnie. Teraz 
"trzeci wiek" jest tutaj, ale ludzkość nie 
zrozumiała, jak interpretować Ewangelię 
(poprawnie) (33, 26). 
15 W jaki sposób będziecie w stanie sprawić, 
że ludzkość osiągnie duchowość w epoce 
takiej materializacji i dezorientacji umysłu? 
16 Bądźcie świadomi, że wasza praca jest 
trudna, że musicie być silni i cierpliwi w walce 
o jej wykonanie. 
17 Musisz podjąć wielki wysiłek, aby poprawić 
niewłaściwą interpretację mojego prawa, a 
także niedoskonały sposób, w jaki oferujesz mi 
swój kult. 
18 Ale musicie mieć na uwadze, że nie 
możecie zmienić swoich idei i form kultu w 
jednej chwili, ale aby to zrobić musicie uzbroić 
się w cierpliwość i dobrą wolę i dać przykład 
miłości do swoich dzieł (226, 60) 
19 Tylko ci, którzy mają czyste serce, mogą iść 
do krajów i narodów, aby szerzyć moje 
przesłanie, bo tylko oni będą godni, aby dać 
świadectwo prawdzie tej pracy. 
20 Kiedy ci posłańcy wyruszają do krajów, 
które ich oczekują, każdy fanatyzm religijny 
musi być już wymazany z ich serc, nie może już 
być najmniejszego pragnienia pochlebstwa lub 
podziwu, ani też ich ręka nie może ośmielić się 
być zabrudzona pieniędzmi świata za dzieło 
miłości, które wykonują. 
21 Nie będą sprzedawać cudów, ani ustalać 
ceny za miłość jedni do drugich. Mają być 
sługami, nie panami. 
22 Nadejdzie czas, kiedy zrozumiecie wielkość 
prawdziwej pokory, a wtedy zobaczycie, że 
ten, kto wiedział, jak być sługą, był w 
rzeczywistości wolny w swoim zadaniu 
czynienia dobra i szerzenia miłosierdzia, i że 
wiara, zaufanie i pokój towarzyszyły mu w jego 
życiu. (278, 11 - 12) 
23 Mówię wam, że poczujecie to, gdy wasz 
duch będzie gotów nauczać moich nauk 
bliźnich. Bo tak będzie, gdy się znajdziecie. 
Wtedy wyraźnie usłyszysz głos sumienia. Tak 
długo, jak nie będzie to dotyczyło ciebie, nie 
będziesz w stanie naprawdę mnie poczuć. 
(169,36) 
24 Słuchajcie uważnie tego słowa, abyście 
mogli je interpretować i siać je w sercach 
swoich bliźnich. Nie zadowalajcie się 
zrozumieniem tego: mówcie o tym, dawajcie 
przykład i uczcie przez swoje dzieła. Bądźcie 

wrażliwi, abyście wiedzieli, kiedy jest właściwy 
czas na mówienie i kiedy wasze czyny mogą 
świadczyć o mojej nauce. 
25 Daję wam jeden język, aby szerzyć moje 
słowo, a język ten jest duchową miłością, 
która będzie rozumiana przez wszystkich ludzi. 
26 Jest to język przyjemny dla ucha i serca 
ludzi, którzy będą ściągać kamień po kamieniu 
wieżę Babilonu, który zbudowali w swoich 
sercach. wtedy mój osąd się skończy, 
ponieważ wszyscy będą uważać się za braci i 
siostry. (238, 27 - 28) 
27 Tylko wtedy, gdy zostaniecie wewnętrznie 
przekształceni, wyślę was na świat, abyście 
szerzyli Moje Poselstwo. Bo tylko wtedy, gdy 
duchowość jest prawdziwa w uczniach, będą 
oni wiedzieć, jak przekazywać dalej, tak jak 
otrzymali ode mnie. (336, 38) 
28 Pamiętaj, że moje nauczanie nie ogranicza 
się do twoich pomysłów i zrozumienia. Moja 
boska mądrość nie ma żadnych ograniczeń. 
Nikt nie może twierdzić, że znał lub rozumiał 
którekolwiek z moich objawień, zanim mu je 
objawiłem. 
29 Podczas gdy naukowcy starają się wyjaśnić 
wszystko swoją wiedzą materialną, ja 
ujawniam pokornym Życie Duchowe, 
faktyczne życie w którym jest przyczyną, 
powodem i wyjaśnieniem wszystkiego co 
istnieje 
30 Z wiedzy, którą przekazujesz, powstanie 
koncepcja, którą ludzie mają z mojej pracy. 
Wielu będzie osądzać moje nauki według 
twojej niepozorności z powodu braku 
zrozumienia, tak jak w "Drugim Wieku" Jezus, 
Chrystus, był osądzany według jego pokornego 
wyglądu i prostego ubioru, a także dlatego, że 
tych dwunastu, którzy szli za Nim, było 
również po prostu ubranych. Ale mówię wam 
prawdę, że nie były one pokryte szmatami i że 
tylko wzgardzili ziemskimi próżniakami, 
ponieważ zrozumieli, jakie są prawdziwe 
wartości Ducha, według mojej nauki. 
31 Mówię wam, uczniowie, gdy ludzie 
wyruszają, by studiować moją pracę, a szukają 
i kwestionują was, nie bądźcie kuszeni, by 
myśleć o sobie wyżej z powodu wiedzy, którą 
otrzymaliście ode mnie. Im bardziej pokorni 
się pokażecie, tym bardziej szlachetni i godni 
zaufania będą myśleć, że jesteście. 
32 W ten sposób światło, które rozpuszcza 
fanatyzm i uwalnia ducha, będzie stopniowo 
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przechodzić od człowieka do człowieka A ci, 
którzy nazywali siebie chrześcijanami, nie 
będąc takimi, poznają i będą interpretować 
prawdziwe nauki Chrystusa przez to światło. 
Bo to da im wzruszające wyobrażenie o 
duchowym życiu, o którym Jezus mówił w 
swoich naukach. (226, 17 - 21) 
33 Nie można było iść do mężczyzn z fałszywą 
lub fałszywą zbroją; bo ich duch jest 
rozwinięty, a bandaż, który zakrył ich oczy już 
dawno upadł. 
34 Przynieś im duchowość, daj im spokój i 
stwórz w swoim otoczeniu atmosferę dobrego 
samopoczucia i braterstwa, wtedy zobaczysz, 
jak będą cię słuchać i przyjmować twoje słowa, 
w których będzie leżeć moje natchnienie i 
moja siła 
35 Gdy głosicie i nauczacie pokoju, bądźcie 
spokojni sami; gdy mówicie o miłości, 
poczujcie ją, zanim wyrazicie ją słowami; jeśli 
wasi bliźni ofiarowują wam swoje owoce, nie 
odrzucajcie ich. Zbadajcie wszystko, co 
poznajecie i trzymacie się tego, co jest 
dozwolone i słuszne w ich naukach. 
36 Spotkasz także tych, którzy - stając się 
fanatykami w swojej praktyce religijnej - 
ograniczyli swoje zrozumienie poprzez 
materializację swoich aktów rytualnych. 
Powinieneś wtedy cierpliwie pomóc im 
poszerzyć swoją wiedzę, pokazać im 
horyzonty, do których ich umysły mogą 
dotrzeć, gdy pogłębiają swoje zrozumienie 
mojej nauki. 
37 Macie mówić im o moim uniwersalnym 
duchu, o nieśmiertelności ducha, o jego 
ciągłym rozwoju. Macie nauczyć ich 
prawdziwej modlitwy, dialogu Ducha i uwolnić 
od uprzedzeń i błędów. To jest praca, którą 
wam nakazuję - praca miłości i cierpliwości. 
(277, 6 -7) 
38 Uzdrawiaj wszystkie cierpienia, zarówno 
ciała, jak i ducha, ponieważ twoją misją jest 
pocieszanie, wzmacnianie i uzdrawianie 
bliźniego. Ale pytam was: jak moglibyście dać 
zdrowie potrzebującym, gdybyście sami byli 
chorzy? Jaki pokój może wypłynąć z twojego 
ducha, gdy zakłócają go troski, cierpienia, 
tortury sumienia i niskie namiętności? 
39 Tylko to, co zgromadziliście w swoim sercu, 
będziecie mogli ofiarować swoim bliźnim. 
(298,1 - 2) 

40 Przynoszę wam jasną i prostą naukę, 
abyście nauczyli się żyć wśród grzeszników, nie 
zarażając się; chodzić między cierniami, nie 
czyniąc sobie krzywdy; być świadkami 
okrucieństw i hańby, nie gniewając się; żyć w 
świecie pełnym nędzy, nie próbując od niego 
uciec, ale raczej pragnąc pozostać pośród 
niego, czynić wszystko, co możliwe, dla 
potrzebujących i siać ziarno dobra na 
wszystkie sposoby. 
41 Ponieważ ziemski raj został zamieniony w 
piekło przez grzech człowieka, konieczne jest, 
aby zmyć ich plamy i w ten sposób przywrócić 
swoje życie do jego pierwotnej czystości. (307, 
26 - 27) 
42 Nie będę wysyłał jako posłańców tych, 
którzy nie żyją, do życia w łasce, ponieważ nie 
mieliby nic do dania Nie będę powierzał tej 
misji tym, którzy nie oczyścili swoich serc z 
egoizmu. 
43 Posłaniec mego słowa musi być moim 
uczniem, którego sama obecność sprawia, że 
mój pokój jest już odczuwalny w sercach Musi 
mieć umiejętność pocieszania swoich bliźnich 
nawet w najtrudniejszych chwilach życia, a z 
jego słów musi zawsze płynąć światło, które 
rozwieje wszelkie ciemności ducha lub umysłu. 
(323, 60 - 61) 
 
Właściwy sposób zachowania się przy 
przekazywaniu tego słowa  
44 Moi nowi uczniowie będą mieli wiele 
sposobów i środków, by szerzyć to 
błogosławione ziarno; lecz nigdy nie 
zapominajcie o pokorze i prostocie, gdyż tak 
właśnie przyszedłem do was i tak samo 
powinniście podejść do serc, domów i ludów. 
Kiedy przyjdziecie w ten sposób, zostaniecie 
uznani za posłańców duchowego przesłania, a 
wasza walka przyniesie owoce prawdziwej 
duchowości, odnowy i braterstwa. (82, 66) 
45 Jeśli chcesz wiedzieć, co masz zrobić wśród 
ludzi, wystarczy spojrzeć na to, co zrobiłem 
wśród was od dnia, w którym po raz pierwszy 
usłyszeliście moje słowo. 
46 Wybaczyłem ci, przyjmując cię z 
nieskończonym miłosierdziem i miłością, 
pozwalając ci odpocząć od żmudnej pracy dnia 
Nie starałem się oceniać twojej pozycji 
społecznej, twojej klasy czy kasty. 
Oczyszczyłem trąd z twego grzechu i 
uzdrowiłem twoje słabości. 
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47 Byłem wyrozumiały, pobłażliwy i życzliwy w 
ocenianiu twoich niedociągnięć. Przywróciłem 
was do prawdziwego życia, dając wam 
nauczkę miłości, która pozwala wam ocalić 
siebie poprzez ocalenie waszego bliźniego. 
48 W tych Moich Dziełach, które wykonałem 
na każdym z was, możecie znaleźć najlepszy 
przykład zastosowania go wśród 
potrzebujących ciała i umysłu, którzy przyjdą 
do was w przejażdżkach. 
49 Kiedy rozmawiam z tym człowiekiem tutaj, 
mówię do ludzkości waszym zadaniem jutro 
jest zwrócenie się do serc ludzkich i braterskie 
przekazanie im mojego Słowa, które dokończy 
dzieło odkupienia. (258, 21 - 24) 
50 Musisz być skromny. Nie masz nic 
przeciwko temu, że cię obraziłem. Bądź 
delikatny. Będą cię upokarzać i sprawiać, że 
będziesz cierpiał. Ale twoje słowo, które 
będzie moim przesłaniem, nie będzie w stanie 
wypędzić z ich umysłów. Dlatego ci mówię: 
Jeśli niektórzy pozostaną niewrażliwi i głusi na 
twoje wezwanie, inni w zamian obudzą się z 
długiego snu i wyruszą w drogę odnowy i 
nawrócenia. 
51 Uzbroić się w odwagę, wiarę i siłę, abyście 
mogli stawić czoła walce. ale zwracam waszą 
uwagę na to: nie dajcie się zastraszyć, kiedy 
rozmawiacie z jednym z waszych bliźnich, 
ponieważ widzicie go dobrze ubranego lub 
dlatego, że jest zwracany jako książę, pan lub 
minister. 
52 Weź przykład z Pawła i Piotra, którzy 
podnieśli swój głos przed tymi, których świat 
nazwał panami. Oni byli wielcy w duchu, a 
jednak nie chwalili się przed nikim, że są 
panami; raczej wyznawali, że są sługami. 
Podążajcie za ich przykładem i świadczcie o 
mojej prawdzie poprzez miłość do waszych 
dzieł. (131, 60 - 62) 
53 Zwracam również uwagę, że ten, kto używa 
mojego słowa jako miecza, aby skrzywdzić 
swoich bliźnich, lub jako berło, aby ich uniżyć, 
nie może nazywać siebie moim uczniem. Nie 
może też wzburzyć się ten, kto mówi o tej 
nauce i traci opanowanie, bo nie zasieje ziarna 
wiary. 
54 Przygotowany uczeń będzie tym, który 
kiedy zostanie zaatakowany w wierze, w 
najświętszym z jego przekonań, wie, jak 
zachować spokój, bo będzie jak latarnia 
morska w środku burzy. (92, 9 -10) 

55 Jeśli starasz się nawoływać grzesznika do 
czynienia dobra, nie rób tego, grożąc mu 
moim osądem, siłami natury, lub z bólem, jeśli 
się nie odnowi, bo sprawiłbyś, że nie lubi 
mojej nauki. Pokaż prawdziwego Boga, który 
jest całą miłością, miłosierdziem i 
przebaczeniem. (243, 36) 
56 Nie czuj się zraniony przez kpiny swoich 
bliźnich, będąc świadomym, że ten, kto to 
robi, nie jest w stanie zobaczyć prawdę z 
powodu jego ignorancji. Rekompensatę za to 
znajdziecie u tych, którzy przychodzą do was, 
żeby was zbadać, a potem są zaskoczeni 
wewnętrznym spokojem, który promieniuje 
przez każdego z moich prawdziwych uczniów. 
57 Ale nigdy nie będziesz kpić z tych, którzy są 
bałwochwalcami w ich fanatyzm religijny. Bo 
nawet jeśli szukają mnie w formach 
materialnych, wciąż mnie w nich czczą. 
58 Nie musisz wskazywać swoich błędów 
swoim bliźnim, aby osiągnąć, że są one 
wyeliminowane. Raczej wzbudzałbyś ich gniew 
tym i wciąż zwiększał ich fanatyzm. Wystarczy 
wcielić w życie moje nauczanie w duchowość, 
której domaga się, aby doprowadzić do 
ujawnienia prawdy o błędach waszych 
bliźnich. 
59 Będziesz musiał przywołać wiele 
cierpliwości, wielkiego miłosierdzia i 
prawdziwej miłości, jeśli chcesz, aby ludzkość 
wkrótce nauczyć się rozpoznawać duchową 
treść mojego słowa i okazać prawdziwą cześć 
dla niego, i uznać w każdym ludzkim 
stworzeniu duchowego i ziemskiego brata w 
Bogu. (312, 20 - 22) 
60 Udowodniłem wam, że możliwe jest 
zabranie ciemnego opatrunku z oczu 
ignorantów lub niewidomych bez szkody dla 
nich, bez obrażania lub krzywdzenia ich. Chcę, 
żebyś zrobił to samo. Udowodniłem wam na 
sobie, że miłość, przebaczenie, cierpliwość i 
wyrozumiałość mają większą moc niż trud, 
potępienie czy użycie siły. (172, 63) 
61 Po raz kolejny zostawiam wam szlak, 
żebyście poszli za mną kiedy wyruszasz w 
poszukiwaniu ludzi, by zanieść Dobrą Nowinę, 
nie błagaj ich, by cię wysłuchali. godnie 
wykonywać swoje zadanie, a ci, którzy wierzą, 
będą tymi, których wybrałem, aby uczynić ich 
moimi uczniami. (10, 50) 
 
Właściwy sposób na ogłoszenie tego słowa 
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62 Nie dałem ci mojego słowa, by wyjaśnić to 
na ulicach i w miejscach. Jezus to zrobił, ale 
wiedział, jak odpowiedzieć na każde pytanie i 
sprawdzić tych, którzy próbowali Go 
sprawdzić. 
63 Jesteś mały i słaby, dlatego nie wolno ci 
prowokować gniew swoich bliźnich. Nie 
próbuj zwracać na siebie uwagi - myśl, że nie 
masz nic szczególnego. Nie starajcie się też 
udowodnić ludziom, że wszyscy są w błędzie i 
że tylko wy znacie prawdę, bo w ten sposób 
nie osiągniecie nic dobrego ze swoim 
nasieniem. 
64 Jeśli chcesz rozwijać się duchowo i 
moralnie, nie oceniaj usterek swoich bliźnich, 
aby nie wpaść w ten sam błąd. Poprawcie 
swoje niedoskonałości, pokornie módlcie się 
do waszego Mistrza, abyście byli natchnieni 
jego łagodnością i pamiętajcie o jego radach, 
aby nigdy nie ujawniać swoich dobrych 
uczynków, tak aby wasza lewa ręka nigdy nie 
dowiedziała się, co zrobiła wasza prawa ręka. 
65 Mówię wam również, że nie trzeba iść do 
ludzi, aby porozmawiać z nimi o Mojej Nauce, 
bo Moje Miłosierdzie sprowadzi do was tych, 
którzy potrzebują waszej pomocy. 
66 Ale jeśli są chwile, kiedy w wypełnianiu 
mojego prawa powinniście odczuwać potrzebę 
wykonywania pracy charytatywnej i nie macie 
w pobliżu osoby potrzebującej, nie przejmujcie 
się więc i nie wątpcie w moje słowo. To będzie 
ta sama godzina, kiedy będziecie się modlić za 
waszych nieobecnych braci, którzy otrzymają 
moje miłosierdzie, jeśli naprawdę będziecie 
mieli wiarę. 
67 Starajcie się nie wiedzieć więcej niż wasi 
bracia. Zrozumcie, że wszyscy zdobędziecie 
wiedzę, która jest właściwa dla waszego 
rozwoju. Gdybym dał wam Moje Światło bez 
zasług, pomyślelibyście, że jesteście wielcy i 
zepsulibyście się w swojej próżności, a wasza 
mądrość byłaby fałszywa. 
68 Zobaczę cię skromnie. ale żeby tak było 
przede mną, musisz też zamanifestować to 
swojemu sąsiadowi 
69 Uczniów, miłość i mądrość nigdy nie są 
rozdzielone, jedno jest częścią drugiego jak to 
jest, że niektórzy pragną rozdzielić te dwie 
cnoty? oba są kluczem otwierającym bramę 
Sanktuarium, który pozwoli wam dojść do 
pełnej wiedzy o Mojej Nauce. 

70 Mówiłem ci: chcesz mieć wielu przyjaciół? 
następnie skorzystaj z dobroci, serdeczności, 
wyrozumiałości i miłosierdzia. Tylko bowiem z 
pomocą tych cnót wasz duch będzie mógł 
zabłysnąć na drodze waszego bliźniego, gdyż 
wszystkie one są bezpośrednim wyrazem 
miłości. Bo duch zawiera miłość w swoim 
wnętrzu, bo to jest boska iskra, a Bóg jest 
miłością. (30, 29 - 36) 
71 Mówię teraz do tych, którzy mają 
wypełniać swoją misję jako apostołowie i 
prorocy w innych krajach, aby nie chwalili się 
misją, którą im powierzyłem Nie mają one 
robić zamieszania poprzez sprzeciwianie się 
wspólnotom religijnym czy wyznaniom. 
72 Inne osoby będą budzić oburzenie na was, 
nie zdając sobie sprawy, że pomogą wam 
szerzyć moją naukę, budząc ciekawość wielu, 
która następnie zostanie przekształcona w 
wiarę. (135, 28) 
73 Jeśli zakotwiczę w was moje Boskie orędzie, 
to musi ono stać się braterskim orędziem ale 
żeby zaimponować i poruszyć materialistyczne 
serce tej ludzkości, musi mieć pieczęć Prawdy, 
którą wam objawiłem. Jeśli coś ukrywasz, jeśli 
coś ukrywasz, to nie dałeś prawdziwego 
świadectwa o tym, czym było Moje objawienie 
w trzecim wieku, więc nie znajdziesz wiary. 
(172, 62) 
74 Jak wielkie jest moralne i duchowe 
zacofanie, w którym spotykam ludzkość! Jak 
wielka jest odpowiedzialność tych, którzy 
otrzymali łaskę i światło mojego Słowa w tym 
czasie! 
75 Uczniów, stańcie się panami, wygnańcie z 
waszych serc strach przed ludźmi, wygnańcie 
obojętność i lenistwo, zrozumcie, że jesteście 
prawdziwymi posłańcami Niebiańskiego 
Poselstwa. To wy macie wyjaśnić wszystko, co 
dzieje się w tych czasach, którzy powinniście 
starać się wskazać na zasady mojej nauki, o 
których ludzkość zapomniała. 
76 Nie macie powtarzać moich słów swoim 
bliźnim, jak wam powiedziałem Trenujcie się, 
żebyście wiedzieli, jak to wyjaśnić. Nie szukaj 
słów, które zaimponują twoją elokwencją. 
Mówić w prosty sposób, który najlepiej wyraża 
prawdę ducha. (189, 11 - 13) 
77 Bądźcie niestrudzeni, nowi uczniowie, gdy 
mówicie o tej prawdzie. Niewyszkolone usta, 
wy, którzy nie wypowiadacie mojego słowa ze 
strachu - otwórzcie się w momencie podjęcia 
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decyzji. Jedno słowo, wypowiedziane w moim 
imieniu, może uratować grzesznika, zamknąć 
przepaść, zatrzymać tych, którzy stali się 
niesforni w zło na ich drodze. Znasz moc, jaką 
ma moje słowo? Czy znasz moc swojej władzy? 
78 Mówcie przykładnymi czynami i czyńcie 
sprawiedliwość tej części mojej pracy, którą 
wam powierzyłem Ja zajmę się resztą. (269, 6) 
79 Gdy widzicie, że inni z waszych bliźnich uczą 
imienia i słowa Chrystusa, nie patrzcie na nich 
z góry. Jest bowiem napisane, że mój powrót 
nastąpi, gdy słowo, które przyniosłem wam za 
"drugim razem", rozprzestrzeni się na całą 
ziemię. 
80 Ale mówię wam, że są jeszcze miejsca na 
świecie, które nie otrzymały jeszcze tego 
przesłania Jakże dzisiejsza dogłębna duchowa 
nauka mogłaby dotrzeć do tych ludów bez 
uprzedniego otrzymania przez nie Boskiego 
Nasienia Miłości, które Odkupiciel dał wam w 
swoim Słowie i Krwi? (288, 44) 
81 Kiedy zrozumiesz i poczujesz prawdę, 
doświadczysz, jak łatwo jest duchowi podążać 
śladami Jego Mistrza, nawet w 
najtrudniejszych próbach. zróbcie wszystko, co 
możliwe, bo nie poproszę was o więcej, niż 
możecie. Wtedy zejdziesz z drogi utorowanej 
dla nowych pokoleń. 
82 Kładę dzieci na twoim sercu i każę ci 
prowadzić je na właściwej drodze. zebrać ich 
razem, mówić do nich z miłością i oddaniem 
ode mnie 
83 Szukać wyrzutków - tych, którzy żyją 
zagubieni w nędzy i imadle. Daję moc 
duchową waszym słowom, aby były one drogą 
do zbawienia, gdy przyjdą przez wasze usta. 
84 Otworzyć Księgę prawdziwego życia przed 
nieświadomymi, aby ich duch obudził się i stał 
się wielki w przenikaniu objawień Ducha 
Świętego Stań się jak twój Mistrz, a zostaniesz 
wysłuchany. (64, 70) 
85 Chcę, aby ci, którzy znaleźli sposób, aby 
nauczać go łatwo zrozumiali i ułatwiać swoim 
bliźnim, aby nie układali go potknięciami, jak 
wiele osób, nie dopuszczając do tego, aby ci, 
którzy mnie szukają, przychodzili do mnie. 
(299, 34) 
86 Wam, spirytualiści, powierzam zadanie 
przełamania tej bariery, którą ludzkość 
zgromadziła między Bogiem a nim - bariery 
fałszywej wiary, tylko pozornej wiary w 

Wieczność, materializacji i niepotrzebnych 
rytuałów. 
87 Wam, ludzie, daję wam komisję do 
wyrzucenia Złotego Cielca z piedestału, który 
ludzie nadal czczą, mimo że uważają się za 
dalekich od bałwochwalstwa i pogaństwa. 
(285, 54 - 55) 
88 Eliminuje fałszywe wrażenie ludzi na temat 
duchowych nauk, jakby były one oparte na 
ignorancji, podstępie i oszustwie. Pokazuje 
moje nauczanie w całej jego szczerości i 
majestacie, tak aby rozpuszczało ignorancję, 
fanatyzm i stwardnienie, które uniemożliwiają 
ludziom myślenie o ich duchowym ego, które 
zrabowali z wszelkiej swobody działania. (287, 
42) 
89 Wy, którzy otrzymaliście te objawienia, 
macie zamiar ogłosić ludzkości moje nowe 
objawienie poprzez ludzki umysł. Kto będzie 
tego świadkiem, jeśli nie ty? 
90 Jeśli oczekujesz, że dygnitarze lub 
duchowni wspólnot religijnych przyniosą tę 
Dobrą Nowinę ludzkości, to jesteś w błędzie. 
bo naprawdę, powiadam wam, nawet gdyby 
mnie zobaczyli, nie otworzyliby ust, by 
powiedzieć ludzkości: "Patrzcie, tam jest 
Chrystus, idźcie do Niego! (92, 13) 
91 Nie śpijcie w oczekiwaniu na te czasy, o 
których wam mówiłem, tylko wstańcie i 
powiedzcie ludziom: "to, co macie teraz przed 
oczami waszymi, zostało już 
przepowiedziane"; to, co macie teraz przed 
oczami waszymi, zostało już przepowiedziane 
92 Nie, ludzie, jest absolutnie konieczne, 
abyście to ogłosili z wyprzedzeniem, abyście to 
przepowiedzieli, abyście utorowali drogę na 
przyjście wszystkiego, co wam 
przepowiedziałem i obiecałem Wtedy 
wypełnisz swoją misję jako pionier 
duchowości na ziemi. 
93 Gdy wtedy cudowne rzeczy zaczną się 
pojawiać na świecie i Duch Pański przemówi 
do was przez nigdy nie widziane wydarzenia, i 
gdy duch ludzki zacznie ujawniać nigdy nie 
podejrzewane dary i zdolności, doświadczycie, 
jak wszystkie wyznania, teorie, normy, 
instytucje i nauki zostaną zachwiane i wtedy 
ludzkość wyzna, że ci, którzy pokornie głosili 
pozornie dziwne nauki, mieli rację, ponieważ 
ich słowa zostały potwierdzone, gdy się 
spełniły. 
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94 Zobaczysz wtedy, że narody ziemi są 
zainteresowane nauką duchową, że 
teologowie porównują nauki Chrystusa z 
nowymi objawieniami i zobaczysz wielu, 
którzy zawsze byli obojętni na duchowe, żywo 
interesując się badaniem objawień tego i 
minionych czasów. (216, 16 - 17) 
 
Misja pocieszenia i uzdrowienia ludzi 
cierpiących fizycznie i psychicznie  
95 Powierzyłem moim wybrańcom wielkie 
dary. Jednym z nich jest balsam leczniczy - 
balsam uzdrawiający, aby móc wykorzystać 
ten dar do wypełnienia jednego z 
najpiękniejszych zadań wśród ludzi, ponieważ 
wasza planeta jest doliną łez, gdzie zawsze jest 
ból. 
96 Dzięki tej zdolności masz przed sobą 
szerokie pole do popisu zgodnie z moją wolą. 
Umieściłem ten balsam w waszej istocie, w 
najdelikatniejszych strunach waszego serca i 
odświeżyliście się na nim; wasza szyja uginała 
się pod jego cudami, wasze serce stawało się 
miękkie od ludzkiego bólu i zawsze 
podążaliście ścieżką miłosierdzia. 
97 Ponadto dajcie ten balsam leczniczy, który 
nie jest w waszych rękach, ponieważ jest 
przekazywany przez spojrzenia współczucia, 
pocieszenia, zrozumienia, jest przekazywany 
przez dobre myśli i jest przekształcany w radę 
leczniczą, w słowa światła 
98 Dar uzdrawiania nie ma żadnych 
ograniczeń. Nigdy nie zapominajcie, że 
jesteście nim przesiąknięci; a jeśli ból ma 
sprawić, że będziecie go ofiarami, bo jesteście 
poddawani próbie, jeśli nie możecie go usunąć 
tym balsamem, nie zapominajcie o moich 
naukach, zapomnijcie o swoim cierpieniu i 
pomyślcie o innych, gdzie agonia jest większa. 
Wtedy doświadczysz cudów w sobie i w 
swoich bliźnich. (311,18 - 19) 
99 Jak bardzo musicie być przygotowani, aby 
spojrzeć w serca i wiedzieć, co one zawierają, 
co ukrywają i czego potrzebują! 
100 Nauczyłem was wychowywać istoty 
duchowe, leczyć je, dawać im światło i 
wskazywać drogę do ich rozwoju w górę 
101 Ktokolwiek usłyszy to słowo i zachowa je 
w swoim sercu, będzie mógł stać się 
przewodnikiem ducha, lekarzem i doradcą W 
swoim słowie będzie miał dar spokoju i 

pociechy dla swoich bliźnich, którzy 
potrzebują światła. (294, 3 - 4) 
102 Daję ci kroplę balsamu leczniczego, abyś, 
gdy jesteś prześladowany, mógł dokonać 
cudownych uzdrowień wśród ludzi Bo podczas 
wielkiej epidemii, kiedy wybuchną dziwne, 
nieznane nauce choroby, zostanie ujawniony 
autorytet moich uczniów. 
103 Powierzam wam klucz, którym otworzycie 
zardzewiały zamek, czyli najbardziej niesforne 
serce, a nawet bramy więzienia, aby uwolnić 
niewinnych i uratować winnych. 
104 Zawsze będziecie żyć w pokoju i zaufaniu 
do Mnie, ponieważ gdziekolwiek się udacie, 
będziecie chronieni przez moich aniołów 
Uczynią waszą misję swoją i będą wam 
towarzyszyć w domach, szpitalach, 
więzieniach, na polach niezgody i wojny - 
gdziekolwiek się udacie, by siać moje 
potomstwo. (260,37 - 38) 
105 Ludzi przyjdzie, a wśród nich "Tomasz", 
reprezentowany przez naukę i materializm, z 
czujnymi oczami do zbadania; i to nie tylko 
oczami, ale i palcami ręki do poczucia, do 
dotknięcia, ponieważ tylko w ten sposób może 
uwierzyć w moją obecność i w wydarzenia 
duchowe; ci, którzy wejdą jeden po drugim 
wśród ludzkości i o których ludzie będą musieli 
świadczyć, aby "Tomasz Trzeciego Wieku" w 
swoich wątpliwościach i materializmie mógł 
być pokonany przez moją miłość. (319, 38) 
106 Dam wam wskazówkę, kiedy macie 
przystąpić do pracy; będzie to bowiem czas 
tak wielkich i jasnych znaków, że usłyszycie 
wezwanie świata duchowego i wezwanie tego 
świata, które wskaże swoimi wydarzeniami, że 
nadeszła godzina waszej walki. Będę 
przemawiał do was od ducha do ducha i 
prowadził was po drodze. 
107 Ale chcę, abyście, zanim przyjdziecie do 
ludzi jako nauczyciele, przyszli jako lekarze, a 
kiedy już zaspokoicie ich ból, będą mogli pić ze 
źródła czystych wód mego Słowa. Najpierw 
szukajcie rany, wrzodu lub choroby i leczcie 
ich cierpienia, a następnie zwracajcie się do 
ich ducha. 
108 Idź do swoich bliźnich jak Jezus w "Drugim 
czasie" i przynieś uzdrawiający balsam przed 
moje słowo Ale z czego składa się balsam, o 
uczniach? Czy to woda ze źródeł jest 
błogosławiona i przekształcona w lekarstwo 
dla chorych? Nie, ludzie. Balsam, o którym ci 
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mówię, jest w twoim sercu. Tam umieściłem ją 
jako cenną esencję, a tylko Miłość może ją 
otworzyć, aby wypłynęła bez przeszkód. 
109 Jeśli chcesz wylać go na jakąkolwiek chorą 
osobę, nie będą to twoje ręce, które 
uzdrawiają, ale Duch, który przelewa się z 
miłością, miłosierdziem i pociechą 
Gdziekolwiek skierujesz swoje myśli, zdarzy się 
cud. 
110 Możesz działać na istotach i elementach 
natury na wiele sposobów, aby zapewnić 
wszystkim komfort. Ale ja też ci to mówię: Nie 
bójcie się chorób, bądźcie cierpliwi i miłosierni 
wobec wszystkich. 
111 Co do opętanych i zdezorientowanych w 
ich ludzkim umyśle, wy również możecie 
uzdrowić, ponieważ posiadacie tę zdolność i 
stawiacie ją w służbie tym istotom, które są w 
rozpaczy i zapomnieniu. Uwolnij ich i ujawnij 
tę władzę przed bezwiernymi. Jedną z wielkich 
misji tego ludu jest niesienie światła tam, 
gdzie jest ciemność, przełamywanie wszelkich 
niewoli i niesprawiedliwości oraz 
doprowadzenie tego świata do poznania 
swego Pana i zobaczenia siebie samego, swej 
wewnętrznej istoty, w pełnym poznaniu 
prawdy. (339, 39-41) 
 
Czas wyjazdu na misję światową  
112 Ponieważ świat jest obecnie tak ślepy, że 
nie może zobaczyć światła prawdy, ani 
usłyszeć mojego wezwania w jego 
najgłębszym jestestwie, będziesz się modlić i 
uzyskać duchową podstawę. Bo w tej chwili 
nie zostalibyście wysłuchani, bo wszystkie 
narody są zajęte przygotowywaniem, 
niszczeniem i obroną. 
113 Mężczyzn będzie musiało stać się jeszcze 
bardziej ślepych, gdy rozpacz, nienawiść, 
terror i ból osiągną swoje granice 
114 Nie byłaby to również właściwa godzina 
na przekazanie mojego przesłania, ponieważ 
bylibyście jak krzyk na środku pustyni; nikt nie 
zwracałby na was uwagi. (323, 27 - 29) 
115 Dopiero gdy ziemia zostanie spustoszona 
od jednego bieguna do drugiego, a wszystkie 
narody, wszystkie instytucje społeczne i 
wszystkie domy zostaną osądzone do swoich 
korzeni, a po tym, jak ludzkość zmyje każdą 
plamę wstydu, wyjdziecie uzbrojeni w imię 
moje, aby zanieść naukę moją do swoich braci. 
(42, 54) 

116 Gdy nadejdzie czas, wy, ludzie umiłowani, 
pójdziecie naprzód i uczynicie moje święte 
słowo namacalnym dla bliźnich waszych. 
Będziecie rozpraszać się po świecie jako 
dobrzy uczniowie i ta nowa Ewangelia, którą 
wam zostawię, będzie szerzona To światło, 
które emanuje z Szóstej Pieczęci, oświeci 
ludzkość tego czasu, a wraz z nim zostaną 
ujawnione tajemnice. 
117 Moja Nauka zakorzeni się w innych 
narodach i wszystko, czego ludzie nie odkryli, 
poznają przez Światło, które daje Siedem 
Pieczęci; daję wam nową Ewangelię, która 
rozprzestrzeni się na narody tego wieku, a 
wraz z nią wyjaśnione zostaną tajemnice. Ale 
będziecie mówić o tych naukach, które 
otrzymaliście i pouczać ludzi w wypełnianiu 
moich przykazań. (49,43) 
 

XV. Upomnienia, Ostrzeżenia, 
Instrukcje 
 

Rozdział 61 - Upomnienia i ostrzeżenia 
Pana 
 
Oferty i zamówienia  
1 Izrael, nie tylko wypełniaj swoje 
zobowiązania wobec świata. Wypełnij też 
prawo, bo Ty podjąłeś obowiązek wobec Ojca, 
a jego wypełnienie musi być surowe, 
wywyższone i duchowe. 
2 Uczę was, abyście odwrócili się od 
materializmu i przestali być fanatykami i 
bałwochwalcami; abyście nie czcili ani nie 
czcili przedmiotów materialnych stworzonych 
przez człowieka. Nie chcę, aby korzenie 
bałwochwalstwa, fanatyzmu i fałszywych 
kultów były obecne w waszych sercach. Nie 
składajcie mi ofiar, które do Mnie nie 
przychodzą; pragnę tylko waszej odnowy i 
waszego spełnienia w duchowości. 
3 Odnówcie się w stosunku do swoich 
dawnych nawyków, nie oglądajcie się za siebie 
i nie patrzcie, z czego zrezygnowaliście i czego 
już nie macie robić Zrozumcie, że weszliście na 
ścieżkę swojego wniebowstąpienia i nie wolno 
wam się zatrzymywać. Droga jest wąska i 
musisz ją dobrze poznać, bo jutro będziesz 
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musiał poprowadzić na nią swoich braci, a ja 
nie chcę, żebyś się zgubił. 
4 Jestem cierpliwym Ojcem, który czeka na 
Twoją skruchę i dobrą wolę, aby wziąć cię pod 
prysznic z moją łaską i miłosierdziem. (23, 60 - 
63) 
5 Słowo moje zawsze radzi wam o dobru i 
cnocie: abyście nie mówili źle o swoich 
bliźnich, narażając ich w ten sposób 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 promuje wady; abyście nie 
przeklinali niczego stworzonego, nie zabierali 
niczego obcego bez zgody właściciela, ani nie 
szerzyli przesądów. 
6 Będziecie odwiedzać chorych, przebaczać 
tym, którzy was obrażają, chronić cnotę i być 
dobrymi przykładami; i będziecie miłować 
Mnie i bliźnich waszych, ponieważ w tych 
dwóch przykazaniach całe Prawo jest 
podsumowane 
7 Nauczcie się mojej lekcji i przekażcie ją 
poprzez swoje działania Jeśli się nie nauczysz, 
jak będziesz głosił moje nauczanie? A jeśli nie 
czujesz tego, czego się nauczyłeś, to jak 
będziesz uczył jako dobry apostoł? (6, 25 - 26) 
8 Osób, jeśli chcesz iść naprzód, pokonaj 
lenistwo, które jest w tobie. Jeśli chcesz być 
wielki, zastosuj moje zasady w swoich 
pracach. Jeśli chcecie się poznać, poznajcie się 
na moje słowo. 
9 Zrozumieć, jak bardzo potrzebujesz mojego 
słowa, które oferuje miłość, mądrość, radę i 
pomoc. Ale jednocześnie czujesz się 
odpowiedzialny za to, co ci daję, ponieważ nie 
jesteś jedynym potrzebującym na świecie. Jest 
wielu, którzy łakną i pragną tych nauk i 
powinniście pamiętać, aby przygotować się do 
pójścia do nich z przesłaniem mojej miłości. 
(285, 50 - 51) 
10 Bardzo duża jest odpowiedzialność, jaką 
ten naród ma wobec ludzkości. Musi być 
przykład prawdziwej duchowości, musi 
wskazywać drogę do wewnętrznego 
praktykowania religii, miłej ofiary, hołdu 
godnego Boga. 
11 Otwórz swoje serce i tam usłyszeć głos 
sumienia, tak abyś mógł ocenić swoje 
działania i wiedzieć, czy wiernie interpretujesz 

moje nauki, czy też za bardzo źle rozumiesz 
znaczenie moich nauk. (280, 73) 
12 Moje nauczanie straci cały swój sens, jeśli 
nie będziesz go wcielać w życie. 
13 Dobrze wiecie, umiłowani uczniowie, że 
celem mojego prawa i nauczania jest czynienie 
dobra, i że dlatego ten, kto ma je tylko w 
swojej pamięci lub na ustach, nie stosując ich 
do swoich dzieł, działa wbrew swemu 
obowiązkowi. (269,45) 
14 Mężczyzn, wy, którzy macie w swoim sercu 
światło doświadczenia tego życia, a w swoim 
duchu światło, które pozostawia rozwój w 
różnych życiach na ziemi - dlaczego wasz duch 
zajmuje się tym, co jest dla niego 
bezużyteczne, i dlaczego często płaczecie z 
powodów, które nie zasługują na wasz ból? 
Szukaj prawdy we wszystkim; jest ona na 
wszystkich ścieżkach, jest jasna i wyraźna jak 
światło dnia. (121, 48 - 49) 
15 Nie zapominajcie i bądźcie zawsze 
świadomi, że od waszego sprawiedliwego i 
cnotliwego życia zależy wiara, którą 
wzbudzacie w swoich bliźnich, to znaczy, że 
będą was szukać i obserwować w waszym 
życiu prywatnym, aby szukać potwierdzenia w 
waszych dziełach nauki, którą głosicie. (300, 
57) 
16 Powiedz mi, czy odrzuciłem cię, kiedy 
zbłądziłeś? Zostawiłem cię w tyle, porzuciłem 
cię, gdy jakiś potknięcie cię powstrzymało? Czy 
pokazałem się z tobą zaciekle, kiedy pokonany 
przez ból upadłeś? 
17 A jednak widzę, że ci, których wzywam z 
tak wielką miłością Uczniowie moi, porzucają 
swoich bliźnich w nieszczęściu, odrzucając 
tego, który zbacza z właściwej drogi, zamiast z 
miłością pociągać go do siebie, aby pomóc mu 
się naprawić, a oni czasami stają się sędziami, 
gdy wtrącają się w sprawy, do których nie 
mają prawa sądzić; nie boję się ich, ale Ja 
jestem z wami i jestem z wami; Ja jestem z 
wami i jestem z wami. 
18 Czy jest to zgodne z moją nauką? Nie, 
powiedzcie mi swoje sumienie, ponieważ 
chcę, abyście uważnie osądzali samych siebie, 
abyście mogli zetrzeć wiele szorstkości, na 
które cierpią wasze uczucia i abyście mogli 
zacząć być moimi uczniami. (268, 46) 
 
Wiara, nadzieja, miłość, pokora, zaufanie.  



274 
 

19 Jeśli będziecie pokorni, będziecie wielcy. 
Wielkość nie polega na dumie i próżności, jak 
wielu uważa. "Bądźcie delikatni i pokorni 
serca" Mówiłem wam przez cały czas. 
20 Uznajcie Mnie za Ojca i miłujcie Mnie; nie 
szukajcie dla ciała waszego tronu ani imienia, 
które by was odróżniało od innych Po prostu 
bądź mężczyzną wśród innych mężczyzn i miej 
w sobie dobrą wolę. (47, 54) 
21 Zobaczę z wami wiarę, którą ujawnili 
chorzy, którzy przyszli do mnie po raz drugi; 
wiarę paralityka, niewidomego i kobiety, która 
jest nieuleczalna. Chcę czuć się kochany jak 
Ojciec, pożądany jak Lekarz i słyszany jak 
Mistrz. (6, 46) 
22 Nie bądź słaby w wierze, ani w nadziei. 
Zawsze pamiętaj, że koniec tej życiowej 
podróży nadejdzie. Nie zapominajcie, że wasze 
pochodzenie było we mnie i że ostatecznym 
celem będzie również we mnie, a celem tym 
jest wieczność, ponieważ nie ma śmierci 
ducha. 
23 Miejcie wieczność jako ideał waszego 
dążenia i nie traćcie odwagi w wzlotach i 
upadkach życia. Czy wiesz, czy jest to twoje 
ostatnie wcielenie na ziemi? Kto jest w stanie 
powiedzieć wam, że w tym ciele, które macie 
dzisiaj, spłacicie wszystkie wasze długi, które 
zaciągnęliście wobec mojej sprawiedliwości? 
Dlatego ci mówię: Wykorzystaj czas, ale nie 
bądź pochopny. Jeśli przyjmiecie swoje 
cierpienia z wiarą i poddacie się i opróżnijcie 
kielich z cierpliwością - zaprawdę, powiadam 
wam, wasze zasługi nie będą jałowe. 
24 Dbać o to, aby Duch zawsze postępował 
tak, abyście nigdy, przenigdy nie przestali 
doskonalić się. (95, 4 - 6) 
25 Żyjcie dla Ojca, kochając jego dzieci, które 
są waszymi braćmi i siostrami, a będziecie 
mieli nieśmiertelność. Jeśli popadniecie w 
egoizm i zamkniecie się w swojej miłości do 
siebie, to nasiona, które zostawicie za sobą, a 
wasza pamięć z trudem przetrwa. 
26 Bądźcie delikatni i pokorni serca, a zawsze 
będziecie pełni mojej łaski (256, 72 - 73) 
27 Wielki jest twój cel. Nie dajcie się jednak 
zdominować złym omenom, lecz bądźcie 
przepełnieni odwagą i nadzieją w myśli, że 
zbliżające się dni goryczy są konieczne do 
przebudzenia i oczyszczenia ludzi, bez których 
nie moglibyście doświadczyć zwycięskiego 
wejścia w czas uduchowienia. 

28 Naucz się wznosić ponad przeciwności losu, 
nie pozwól, aby zwątpienie zawładnęło twoim 
sercem i zadbaj o swoje zdrowie Zachęcajcie 
umysł waszych braci i sióstr, mówiąc o mnie i 
pokazując im moje nauczanie, które rozpala 
wiarę i nadzieję. 
29 Zobacz, ilu ludzi żyje w niskich 
temperaturach. Są to istoty, które pozwoliły 
się pokonać w walce o życie. Zobacz, jak 
wcześnie się starzeją i siwieją, twarz zwiędła i 
wyraz melancholii. Ale kiedy ci, którzy mają 
być silni, są słabi, młodzież zmięknie, a dzieci 
będą widzieć tylko utrapienie w swoim 
otoczeniu. 
30 Wy, ludzie, nie ograbić swoje serce z tych 
wszystkich zdrowych przyjemności, które, 
choć są ulotne, możesz cieszyć się. Jedzcie 
swój skromny chleb w pokoju, a naprawdę, 
mówię wam, będzie smaczniejszy i bogatszy. 
31 Weźcie z moich słów, że chcę od was 
pewności siebie, wiary, optymizmu, spokoju 
ducha i siły, aby pomimo waszych trudów i 
plag nie było goryczy w waszych sercach. Jaką 
uprzejmość lub zachętę musiałbyś dać tym, 
którzy jej potrzebują, gdyby twoje serce było 
wypełnione cierpieniem, smutkiem lub 
niezadowoleniem? 
32 To właśnie w waszych próbach powinniście 
dawać najlepszy przykład wywyższenia, wiary i 
pokory. 
33 Ktokolwiek jest w stanie nadać tej 
duchowości swojemu życiu zawsze odczuwa 
spokój, a nawet kiedy śpi, jego sen jest 
spokojny i wypoczęty, którego duch używa do 
oderwania się od ciała w kierunku zaświatów, 
gdzie otrzymuje te Boskie strumienie mocy, 
którymi się żywi i w których pozwala 
uczestniczyć ciału (292, 45 - 51) 
 
Modlitwa, studium, czujność, odnowa i 
uduchowienie  
34 Ukochanych uczniów, powiadam wam 
ponownie, czuwajcie i módlcie się, bo ciało 
jest słabe i w swoich słabościach może 
sprowadzić Ducha na manowce 
35 Duch, który wie, jak "czuwać", nigdy nie 
zbacza z drogi, którą Jego Pan wytyczył dla 
niego i jest w stanie stosować swoje 
dziedzictwo i swoje dary, dopóki nie osiągnie 
swojego rozwoju 
36 Ten człowiek przejdzie swoje próby, 
ponieważ żyje czujnie i nigdy nie pozwala się 
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zdominować przez ciało [duszę]. Ten, kto jest 
czujny i modli się, zawsze będzie wychodził 
zwycięsko z życiowych kryzysów i będzie 
podejmował zdecydowane kroki na drodze 
życia. 
37 Jakże odmienne jest zachowanie tego, kto 
zapomina się modlić i "czuwać"! Dobrowolnie 
rezygnuje z obrony za pomocą najlepszej 
broni, jaką włożyłem w człowieka, jaką jest 
wiara, miłość i światło wiedzy. To on nie słyszy 
wewnętrznego głosu, który przemawia do 
niego przez intuicję, sumienie i marzenia. Ale 
jego serce i jego umysł nie rozumieją tego 
języka i nie wierzą w przesłanie własnego 
ducha. (278, 1 - 3) 
38 Módlcie się za zagubione duchy, za tych, 
którzy są na ziemi, za tych, którzy nie mogą 
jeszcze uciec od swoich ciał w najgłębszych 
częściach ziemi, za tych, którzy cierpią i płaczą 
z powodu nierozsądnego smutku, który jest 
trzymany na ziemi dla ich dobra 
39 Przebaczcie i tym, którzy zasiali zło w 
sercach waszych, i nie osądzajcie więcej tych, 
którzy zasiali zło. Gdyby twoje oczy widziały je 
klęczące i błagające o twoje przebaczenie, nie 
byłbyś dla nich tak niesprawiedliwy. Pomóż im 
wznieść się w nieskończoność, podnieś ich do 
góry przez swoją kochającą pamięć, zrozum, 
że nie należą już do tego świata. (107, 15) 
40 Nie wolno ci zadowalać się pierwszymi 
dziełami, myśląc, że nabyłeś wystarczająco 
dużo zasług, aby osiągnąć doskonałość 
umysłu. Ale żebyście mogli codziennie uczyć 
się nowych lekcji i odkrywać większe 
objawienia, zawsze poświęcajcie trochę czasu 
na studiowanie mojej pracy. 
41 Ciekawski uczeń zawsze usłyszy odpowiedź 
na swoje pytania i zawsze będzie słuchał mojej 
ojcowskiej rady w chwilach próby. 
42 Zaawansowany uczeń będzie źródłem 
miłości dla swoich bliźnich; poczuje się 
prawdziwie obdarzony przez Ojca 
dziedzictwem i rozezna czas, aby wyruszyć na 
swoją wielką duchową misję wśród ludzi. (280, 
40 - 42) 
43 Im bardziej będziecie się doskonalić, tym 
bliżej będziecie widzieć cel. Nie wiesz, czy 
jesteś tylko jeden krok od swojego zbawienia, 
czy też masz jeszcze długą drogę do przebycia. 
Mówię wam tylko, że powinniście być ochoczo 
i posłusznie prowadzeni przez to słowo, które 
jest głosem mojego Boskiego Ducha. 

44 Strzeżcie się łamania prawa, popełniania 
tego samego błędu wielokrotnie. Uważajcie na 
poprawę jest - prośba waszego Ojca 
skierowana do was, ponieważ nie chcę widzieć 
was żyjących na ziemi na próżno i płaczących 
nad waszym nieposłuszeństwem. (322, 60) 
45 Nie bójcie się słów ludzi, ani ich wyroków: 
bójcie się wyroku waszego Boga. pamiętaj, że 
powiedziałem ci, że jako sędzia jestem 
nieubłagany Proście więc zawsze Mnie jako 
Ojca, jako Boga, aby wam niczego nie 
brakowało na waszej życiowej drodze. (344, 
31) 
46 Nie bądźcie zaskoczeni, moi ludzie. Żyjcie 
zawsze czujni i bądźcie wiernymi stróżami. Nie 
bójcie się słów, które mówią wam wasi bracia i 
siostry, by przekonać was, że jesteście w 
błędzie. 
47 Pozostańcie wytrwali, na wielkie nagrody, 
które dam "żołnierzom", którzy są wierni 
mojej sprawie - tym z was, którzy stoją w tych 
trudnych czasach pomieszania wierzeń, 
wyznań i religii 
48 Wszystkich waszych bliźnich będziecie 
szanować tak samo jak szanujecie moją pracę i 
wskażecie na naukę, że znów was opuszczę; 
dam wam wielką nagrodę. gdy ludzie będą się 
z ciebie wyśmiewać, pozwól im to zrobić, bo 
światło mojego Ducha Świętego dotrze do 
nich i wtedy w ich sercach będzie pokuta. 
(336, 18) 
49 Nie przestawaj, o uczniach! jak zawsze 
wam mówiłem, niech wasza droga pozostanie 
mocno na drodze dobra i postępu, ponieważ 
nadejdą czasy, kiedy tylko dobro pomoże 
człowiekowi, kiedy tylko cnota i prawda 
utrzyma go na drodze walki i konfrontacji. 
50 Zbliżają się dni, w których kłamstwo się 
skończy, w których kłamstwo, obłuda, 
samolubstwo, każde złe ziarno skończy się 
przez poważne cierpienia, upadki i ciosy. 
51 Gdyż Mistrz mówi do was: Stańcie się coraz 
silniejsi w dobroci. Bądźcie przekonani, moi 
ludzie, że nie możecie otrzymać zła dla dobra, 
które czynicie. Jeśli zbieracie zły owoc lub złą 
nagrodę za dobro, które czynicie na ziemi, ten 
zły owoc jest tymczasowy, nie jest to owoc 
ostateczny, mówię wam prawdę. Trzeba 
wytrwać, póki się nie skończy. (332, 31) 
 
Ostrzeżenia skierowane do wspólnot 
objawień  
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52 Biada temu, kto interpretuje moje słowo 
tak, jak on uważa za stosowne, bo będzie mi 
za to odpowiedzialny. 
53 Na ziemi wielu ludzi poświęciło się 
fałszowaniu prawdy, nie zdając sobie sprawy z 
odpowiedzialności, jaką ponoszą jako 
współpracownicy w dziele miłości Ojca. 
54 W tym czasie sądu, którego wielu nie zna, 
ponieważ nie wie, jak interpretować 
wydarzenia, których doświadczają, sąd jest w 
każdym duchu i podczas jego pielgrzymki po 
tym świecie wymaga od niego relacji o jego 
dziełach w ramach prawa miłości i poza nim. 
55 Ktokolwiek powinien zmienić znaczenie 
moich objawień w tych pismach, które zostały 
podane przez natchnienie, będzie 
odpowiedzialny za swoje czyny przed Mną. 
56 Dlatego powinniście postępować uczciwie, 
ponieważ te nauki są moją miłosną spuścizną 
po moich dzieciach, które, wcielone lub w 
duchu, oczekują bardziej szczegółowych nauk 
(20, 12 - 14) 
57 Nie zobaczę kłamstwa z tobą, Izraelu, bo 
pewnego dnia zostanie to odkryte, a potem 
świat powie: "Czy to są uczniowie Mistrza? 
Jeśli są fałszywymi uczniami, to Mistrz, który 
mieszkał wśród nich, był również fałszywy, aby 
przekazać im kłamstwa". (344, 10) 
58 Wy jesteście tymi, którym zlecono 
złagodzenie bólu ludzi, nauczyć bluźniercy 
modlić się, którzy pozostali przez długi czas 
bez podnoszenia ich duchy w modlitwie. 
59 Ale do tego musicie stać się bardziej 
duchowi każdego dnia i uwolnić się od 
materializacji. 
60 Bo nie chcę, żebyś był zbytnio 
podekscytowany spirytystą, nie. fanatyzm jest 
obrzydliwy w moich oczach i to właśnie chcę 
wyeliminować wśród was Sumienie powie ci, 
jak żyć w harmonii ze wszystkim. (344, 17 - 18) 
61 Usłyszcie Mnie, ludzie, usłyszcie Mnie, 
uczniowie: Ja wam daję światło w tym czasie i 
uwalniam was od łańcuchów, band i 
ciemności. ale nie upoważniam was do tego, 
abyście tworzyli z tego dzieła inną religię, ani 
abyście wypełniali je obrazami i obrzędami jak 
zwykle - nie! 
62 Uznać dokładnie, jaka jest wolność, którą 
wam przynoszę, abyście nie zastąpili jej 
nowym fanatyzmem 
63 Czy nie uświadomiliście sobie jeszcze, że 
wasz intelekt, a wraz z nim duch, został 

zatrzymany w jego rozwoju? Czy nie 
przypominacie sobie potopu fałszywych lęków 
i uprzedzeń odziedziczonych po waszych 
przodkach, od których was uwolniłem, abyście 
mogli ujrzeć Prawdę bez zniekształceń i 
otrzymać Światło? (297, 20 - 21) 
64 Ziemia będzie wilgotna i chłonna w 
oczekiwaniu na nasiona moich siewców, a 
tutaj jest to właściwe, że należy zastanowić się 
trochę odpowiedzialności tych siewców Czy 
byłoby w porządku, po tym jak ludzkość 
będzie wolna od fanatyzmu i znaczącego 
kultu, gdyby ten lud przyszedł z nowym 
bałwochwalstwem? Nie, kochani uczniowie i 
studenci. Dlatego też na każdym kroku waszej 
podróży są lekcje i próby. (292, 44) 
 
Ostrzeżenie przed kontynuowaniem ogłoszeń 
po 1950 r. i fałszywych "ogłoszeń Chrystusa  
65 Po dniu wyznaczonym przez moją boskość 
nie usłyszysz już mojego słowa. Ale będzie to 
zapisane w waszym sumieniu, w waszym sercu 
i w książkach. 
66 Ktokolwiek po tym podniesie się jako głos 
nosiciela i wzywa mój promień nie będzie znał 
wyroku, który robi na siebie. 
67 Ostrzegam was, abyście nie słuchali 
fałszywych proroków, fałszywych głosicieli i 
fałszywych "Chrystusów". Obudziłem was, 
abyście uniknęli zamieszania w czasie i 
zapobiegli przenikaniu duchów ciemności 
między wami. Obserwuj, z powodu tych nauk 
będziesz musiał zdać mi sprawę, jeśli nie jesteś 
wyposażony. (229, 40 - 41) 
68 To już ostatni okres, w którym będę z wami 
w tej formie Uwierzcie w to, a także uwierzcie, 
że nie wrócę na ten świat, aby moje słowo 
stało się materialnie słyszalne, a tym bardziej, 
aby stać się człowiekiem. 
69 Uzbroić się, bo przyjdą do was pogłoski od 
ludzi, którzy twierdzą, że ja wróciłem, że 
Chrystus przyszedł na ziemię Macie więc 
pozostać wierni i powiedzieć z przekonaniem: 
"Pan jest duchowo ze wszystkimi swoimi 
dziećmi". 
70 Ale jeśli śpisz i nie uduchowisz się, 
zaprzeczysz, że wycofałem swoje Słowo; a 
stając się bluźniercami i nieposłusznymi, 
przywołasz Mój Promień na tłumy ludzi, 
mówiąc do nich: "prośmy Tego, który dał nam 
swoje Słowo, aby nadal do nas mówił". 
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Zaoferujmy mu pieśni i hymny, aby nas 
usłyszał". 
71 Ale naprawdę, mówię ci: mój promień nie 
wróci do ludzkiego umysłu, bo nie poprę 
twojego szaleństwa 
72 Czego mógłbyś się spodziewać? że słowa 
światła pozornego wprowadzą cię w 
zamieszanie Czy twoje serce tego nie chce? 
następnie przygotujcie się do tej próby, a 
wasze posłuszeństwo i pokora sprawią, że 
światło mojego natchnienia zabłyśnie. 
73 Ogłaszam wam, że jeśli zjednoczenie tych 
kościołów w jeden naród nie nastąpi przed 
1950 rokiem, to bardzo szybko zapanuje 
zamieszanie, ponieważ znajdą się tacy, którzy 
będą twierdzić, że Mistrz nadal manifestuje, a 
potem biada temu ludowi! Czy nie wyczułeś 
jeszcze tego zagrożenia? 
74 Jeszcze nie obudziłeś tego ducha 
braterstwa i jedności i oczekujesz, że to 
wydarzenia, które cię jednoczą. Ale jeśli się 
tego spodziewasz, to zamiast tego zobaczysz 
epidemie, nieporządek, wojny i osąd sił 
natury, które wybuchną, dopóki na świecie nie 
będzie miejsca na pokój - ani na powierzchni 
ziemi, ani wewnątrz niej, ani na morzu, ani w 
powietrzu. (146, 24 - 26) 
75 Macie się przygotować, wtedy kiedy 
będziecie zebrani razem - czy to w tych 
domach kościelnych, w waszych domach, czy 
na wolnym powietrzu - będziecie duchowo 
odczuwać moją obecność na tych zebraniach. 
76 Ale uważajcie, bo pojawią się też fałszywi 
uczniowie, trąbiący, że są w bezpośredniej 
komunii z Ojcem, udzielający fałszywych 
wskazówek i natchnień. 
77 Nauczyłem cię odróżniać prawdę od 
oszustwa, poznać drzewo po owocach. (260. 
65 - 66) 
78 Ogłosiłem wam, że nadejdzie czas, kiedy 
zobaczycie wiele pojawiających się 
"duchowości", i że będziecie musieli zostać 
wyćwiczeni, aby odkryć, która prawda, a która 
oszustwo jest u ich podstaw. 
79 Zobaczycie fałszywe przejawy 
przypisywane Mnie; pogłoski o boskich 
posłannikach, którzy dają światu poselstwa; 
sekty z imieniem Siedmiu Pieczęci i wiele 
zagmatwanych i niejednoznacznych doktryn 
80 Wszystko to będzie wynikiem wielkiego 
duchowego zamieszania, jakie ludzkość 
przygotowała Ale nie martwcie się, wręcz 

przeciwnie, módlcie się i módlcie się, a nie 
ulegnijcie duchowemu zamętowi, bo w 
chwilach największej ciemności moje słowo 
będzie światłem, które sprawi, że ujrzycie 
moją krystalicznie czystą i wieczną prawdę. 
(252, 15 - 17) 
 
imadła, hipokryzja, imadło  
81 Próżność zakorzeniła się w tych, którzy, 
wierząc, że osiągnęli pełną znajomość prawdy, 
uważali się za uczonych, silnych, nieomylnych, 
wielkich i absolutnych, nie zdając sobie 
sprawy, że często byli w błędzie. 
82 Nie chcę, aby w tym narodzie, który 
dopiero zaczyna się kształtować w świetle tych 
nauk, jutro pojawili się ludzie, którzy 
zdezorientowani swoją próżnością będą trąbić, 
że są wcieleniem Chrystusa lub nowych 
Mesjaszów. 
83 Będą to ci, którzy uważają, że osiągnęli 
zrozumienie całej mojej prawdy, ale w 
rzeczywistości idą daleko od drogi naznaczonej 
przez Chrystusa, który jest tym, który jest 
pokorny. 
84 Badajcie życie Jezusa na ziemi, a znajdziecie 
głęboką i niezapomnianą naukę pokory. (27, 3 
- 6) 
85 Jedną z najpoważniejszych wad charakteru 
jest hipokryzja. nie mówcie głośno o miłości, 
dopóki nie będziecie w stanie kochać mnie w 
swoich bliźnich 
86 Jak wielu z tych, którzy potępili pocałunek 
Judasza, nie chce zdać sobie sprawy, że dali 
bratu pocałunek udawanego brata i zdradzili 
go za sobą! Jak wielu z tych, którzy mówią, że 
służą potrzebującym, widzę, że przynosi 
światło, prawdę, miłość w zamian za 
pieniądze! 
87 Dlaczego, jeśli ktoś cię zastraszył swoimi 
pytaniami, tak jak Piotr zachowywał się w 
chwilach słabości, dlaczego mi odmówiłeś i 
potwierdziłeś, że nawet mnie nie znałeś? 
dlaczego obawiasz się ludzkiej 
sprawiedliwości, a nie mojej? 
88 Ale naprawdę, mówię ci, między Bożą 
sprawiedliwością a twoimi grzechami, jest 
wstawiennictwo Maryi, twojej Niebiańskiej 
Matki, która zawsze się za ciebie modli; mówię 
ci, mówię ci, między Bożą sprawiedliwością a 
twoimi grzechami, jest wstawiennictwo Maryi, 
twojej Niebiańskiej Matki (75,34) 
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89 Nikt nie jest uprawniony do osądzania 
działań swoich bliźnich, bo jeśli ten, kto jest 
czysty, nie robi ich - dlaczego ten, kto ma 
wstyd w sercu, ma być dozwolone, aby je 
zrobić? 
90 Mówię ci to, ponieważ zawsze chcesz 
zbadać nasienie twojego brata, mając 
nadzieję, że znaleźć błędy w nim, a następnie 
pokazać mu swoje nasienie i upokorzyć go, 
mówiąc mu, że twoja praca jest czystsze i 
doskonalsze. 
91 Jedynym sędzią, który wie, jak ważyć swoje 
dzieła, jest Ojciec wasz, który mieszka w 
niebie. Kiedy pojawi się ze swoją skalą, nie 
będzie to ten, kto rozumie więcej, który będzie 
miał większe zasługi w swoich oczach, ale ten, 
który wiedział, jak być bratem swoich bliźnich i 
dzieckiem swego Pana. (131, 55 - 57) 
92 Ucz się i działaj, instruując i czując to, co 
robisz i mówisz, potwierdzając moje nauczanie 
poprzez swoje prace Nie chcę żadnych 
hipokrytów wśród moich uczniów. Pomyślcie, 
co stałoby się z ludzkością i z wami samymi, 
gdyby to dzieło, założone z tak wielką miłością 
i cierpliwością, zostało doprowadzone do 
ruiny z powodu braku moralności, cnoty i 
prawdziwości w waszym życiu. (165, 25) 
93 Nie biegaj już po rozrywkach i błahostkach 
świata Postępujcie zgodnie z ideałem, aby 
uczynić wasze życie bez zarzutu, ponieważ 
będę wam dawał przez całe wasze życie te 
satysfakcje, które są stymulacją dla waszego 
serca. (111, 61) 
94 Biada wam, jeśli złe skłonności czynią 
więcej niż cnoty, które macie w swoim umyśle, 
i jeśli nauka moja nie przynosi owoców Jeśli 
nie odbijesz i nie zrozumiesz mojego słowa, 
myśląc, że wykonujesz moją wolę, moje 
światło potrząśnie tobą na jawie. Ale kiedy 
poznasz całą prawdę, będziesz pamiętał, że 
posłałem cię na świat, abyś wykonywał prace 
charytatywne. (55, 6) 
95 Biada tym, którzy w tym czasie, przez swoją 
hańbę i nieposłuszeństwo, dają zły przykład 
dzieciom, które posłałem z misją duchową (na 
ziemię)! Czy chcecie być jak tłum ludzi, którzy 
prowadzili Jezusa na Golgotę pod krzykiem i 
kpiną, a tym samym siali przerażenie w 
sercach dzieci, które nie potrafiły wyjaśnić, 
dlaczego torturowały i zabiły człowieka, który 
tylko rozdawał błogosławieństwa? 

96 Za każdym razem, gdy Jezus upadał, ci 
niewinni ludzie płakali. ale naprawdę, mówię 
wam, ich płacz był bardziej z Ducha niż z ciała. 
Ilu z nich poszło później za Mną i kochało 
Mnie, nie wymazując z ich serc pamięci o tym, 
co widziały ich niewinne oczy! (69, 50 - 51) 
 
Fałszywe grzywny i fałszywe oczekiwania  
97 uważaj, aby nie czynić źle pojętej pokuty i 
nie pozbawiać swojego ciała tego, czego 
potrzebuje Z drugiej strony, oszczędzajcie mu 
tego, co jest dla niego szkodliwe, nawet jeśli 
oznacza to dla niego poświęcenie. To będzie 
skrucha, która służy twojemu duchowi i 
dlatego jest przyjemna dla Ojca. (55,40) 
98 Widzicie już w Bogu mniej sędziego niż Ojca 
doskonałej i niewyczerpanej miłości i mówię 
wam, że dobrze jest widzieć w Bogu Ojca 
waszego. 
99 Jeszcze muszę wam powiedzieć, abyście się 
nie obudzili, że wy też, podobnie jak starzy 
ludzie, możecie paść ofiarą nowego błędu, a 
ten błąd może być taki, że nie staracie się 
poprawić moralnie i duchowo, albo że nie 
martwicie się o grzeszenie ciągle i poważnie, 
ufając, że Ojciec jest przede wszystkim 
miłością i przebaczy wam. 
100 Oczywiście, Bóg jest miłością, i nie ma nic 
złego, trudne, choć może być, że nie 
przebacza. Ale musicie wiedzieć bardzo 
dobrze, że z tej boskiej miłości rodzi się 
sprawiedliwość, która jest nieubłagana. 
101 Bądźcie świadomi tego wszystkiego, aby 
to, co otrzymaliście w sobie jako wiedzę o 
mojej nauce, było prawdziwe i abyście mogli 
zniszczyć wszystkie złe idee, które mogą być w 
was obecne 
102 Pamiętaj, że podczas gdy miłość Ojca 
przebacza ci, plama wstydu - mimo 
przebaczenia - pozostaje odciskiem na twoim 
duchu, i że musisz ją zmyć przez zasługę, a tym 
samym oddać sprawiedliwość miłości, która ci 
przebaczyła. (293,43 - 44) 
103 Głos was obudził, głos dobroci i pociechy, 
wzywający was do królestwa światła i życia, 
ale który może być zmieniony w 
sprawiedliwość, jeśli wolicie nadal stawiać na 
nogi waszego ducha i nie przestrzegać prawa 
104 Posłusznym i pokornym słowo moje 
mówi: Bądźcie wytrwali, bo otrzymacie wiele z 
mojej łaski i wiele osiągniecie dla waszych 
braci i sióstr. 
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105 Do głupiego mojego głosu mówi: Jeśli nie 
skorzystasz z tej błogosławionej okazji, aby 
uciec przed brudem grzechu lub ciemności 
ignorancji, w którym żyjesz, zobaczysz czasy i 
wieki przechodzą nad swoim duchem, nie 
wiedząc, co Pan przyniósł w swoim przesłaniu, 
ani jakie były duchowe dary, które objawił 
swojemu ludowi. 
106 Chociaż będzie odpowiedni czas dla 
wszystkich, aby zostać uratowanym i wznieść 
się na wysokość Ale biada temu, kto zwleka z 
tym dniem! Biada temu, kto traci możliwości 
rozwoju swojego ducha, ponieważ poświęcił 
się próżności tego świata! Nie wie, jak długo 
jeszcze będzie musiał czekać na nową okazję, 
ani nie zna goryczy swojego zadośćuczynienia. 
107 Nie jest to najmniejsza kara lub 
najmniejsza kara od Ojca, ale jego surowej i 
nieubłaganej sprawiedliwości. 
108 Czy wiecie, dzisiaj, kiedy jestem obecny 
wśród was, czy nie przegapiliście lub nie 
przegapiliście poprzednich okazji i czy wiecie, 
że wasz duch czekał na tę nową okazję, aby 
wypełnić powierzoną mu dawno temu misję? 
109 Co twoje serce lub umysł wie o przeszłości 
jego ducha, jego los, jego długi, jego obowiązki 
i pokuty? Nic! 
110 Dlatego nie wolno ci przerywać 
doskonałości ducha, ani kusić go miłością do 
dóbr świata. Musi podążać inną drogą, innymi 
celami, innymi ideałami. (279, 16 - 19) 
 
Ostrzeżenie dla narodów i mocarzy ziemi  
111 Biada ludziom, jeśli w ich sercach nie 
otworzą się wreszcie miłosierdzie i aktywna 
miłość Biada ludziom, jeśli nie osiągną 
wreszcie pełnej wiedzy o swoich złych 
uczynkach! Ich własna ręka wyzwala na nich 
furię sił natury i próbuje wylać na narody 
kielich bólu i goryczy. Nawet jeśli będą czerpać 
z efektów swojej pracy, niektórzy i tak 
powiedzą: "To kara Boża". (57, 82) 
112 Biada ludom, które są wytrwałe w swoim 
bałwochwalstwie, fanatyzmie i tradycji! nie 
będą w stanie zobaczyć mojego światła, ani 
poczuć nieskończonego szczęścia 
przebudzenia ducha 
113 Wprawdzie moje nauczanie wstrząsnęło 
światem. Ale kiedy walka się skończy, na ziemi 
zapanuje prawdziwy pokój - ten pokój, który 
pochodzi z mojego ducha. Tylko głupi, uparty i 
twardy będą nadal cierpieć. (272, 12 - 13) 

114 Czuję się w twardych sercach ludzi - tych, 
którzy mają zamiar wzniecać wojny - aby 
uświadomić sobie, że moja wola jest silniejsza 
niż ich wojenne zamiary. Jeśli serce tych ludzi 
pozostanie twarde i nie pozwoli się zmienić 
przez moją wolę, moja sprawiedliwość będzie 
odczuwalna na całym świecie. (340, 33) 
115 Ponownie, jak za dni Noego, ludzie będą 
wyśmiewać się z proroctw i dopiero gdy 
poczują, że potop wody już zakopał pod nimi 
ich ciała, zaczną wierzyć i pokutować. 
116 Moje miłosierdzie zawsze chciało Cię 
powstrzymać w Twojej wysypce, ale nigdy nie 
chciałeś mnie słuchać Sodoma i Gomora 
zostały również ostrzeżone, aby czuć strach i 
skruchę oraz uniknąć ich zniszczenia; 
ostrzegałem je również. Ale oni nie słuchali 
mojego głosu i zginęli. 
117 Wezwałem również Jerozolimę do 
modlitwy i powrotu do prawdziwego kultu 
Bożego. Ale jego niedowierzające i cielesne 
serce odrzuciło moje ojcowskie napomnienie i 
musiało zostać przekonane o prawdzie przez 
wydarzenia. Jak gorzkie wtedy były te dni dla 
Jerozolimy! 
118 Czy teraz znasz prawdę, że nadal jesteś 
taki sam? Nie chcieliście bowiem opuścić 
swojego duchowego dzieciństwa, aby 
wzrastać i wznosić się na drogę mądrości, 
która jest w moim słowie. 
119 Przesyłam wam wszystkie te przesłania, 
które mają służyć narodom i narodom jako 
proroctwo, dla przebudzenia, dla czujności. 
Błogosławię cię, jeśli wierzysz w jego treść. 
120 Odbija się na jego znaczeniu, ale obserwuj 
i módl się za nim, bo kiedy to zrobisz, 
wewnętrzne światło będzie cię prowadzić, a 
wyższa moc będzie cię chronić, aż będziesz 
bezpieczny. (325, 73-77) 
 

Rozdział 62 - Słowa dla słuchaczy 
obecnych w Meksyku 
 
Słowa dla słuchaczy obecnych w Meksyku 
1 Uczniowie, idźcie do środka, usłyszcie i 
poczujcie mnie jak dawniej pamiętaj, jak 
wyznałeś, że to słowo jest twoim życiem i 
światłem twojego przeznaczenia. nie 
zapominajcie, że mówię wam dzisiaj: to, czego 
potrzebujecie, zostanie wam dane w 
odpowiednim czasie 
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2 Wlej nowy olej do swoich lamp, aby płomień 
wiary i wiedzy mógł znów zapłonąć 
3 Nie śpijcie, nie czuwajcie i nie módlcie się, 
bo Mistrz może was zaskoczyć, gdy wejdzie do 
waszego domu, jak za dawnych czasów, jak za 
czasów duchowego entuzjazmu, gdy na 
każdym kroku odczuwaliście moją obecność; 
Ja jestem tym, który da wam światło mojej 
obecności. 
4 Zobaczysz wtedy, jak twoje życie zostanie na 
nowo oświecone przez to światło, które 
przestało cię oświecać, a nie stałeś się tego 
świadomy; i przywróci ci wiarę w przyszłość 
pełną obfitości i mądrości. (4, 27 - 29) 
5 Wielu z was nazywa siebie spirytystami, 
ponieważ wierzą w moją obecność podczas 
mojego objawienia się przez ludzki umysł i 
ponieważ często są obecni, aby usłyszeć moje 
słowo. Ale chcę, abyście byli spirytualistami 
poprzez ćwiczenie dobroci, poprzez realizację 
istoty życia, poprzez waszą miłość do 
bliźniego, poprzez waszą służbę Bogu poprzez 
hojną, owocną i cnotliwą egzystencję. (269, 
55) 
6 Niektórym dałem pokorne pochodzenie na 
świecie, aby mogli brać przykład z Mistrza w 
swoim życiu; innym dałem bogaty dom, aby i 
oni mogli naśladować Jezusa, który choć był 
królem, opuścił swój "tron", aby służyć 
biednym, chorym i grzesznikom. 
7 Zasługa tego, który zstępuje z pozycji 
społecznej, aby służyć bliźniemu, kimkolwiek 
by nie był, jest równie wielka jak zasługa tego, 
który na drodze miłości wznosi się ze swego 
ubogiego i nieznanego życia na szczyt 
sprawiedliwych (101, 55 - 56) 
8 Pytasz mnie, dlaczego przyszedłem do 
ciebie: ponieważ widzę, że zapomniałeś o 
drodze powrotu do łona, z którego przyszedłeś 
i pokazuję ci ją na nowo. 
9 Droga jest moim prawem i podążając nią, 
Duch uzyska nieśmiertelność. Pokazuję wam 
bramę, która jest tak wąska jak droga, którą 
pokazałem wam w mojej nauce w tym czasie; 
pokazuję wam drogę, którą należy podążać. 
(79, 2 - 3) 
10 Wy, którzy mnie słyszycie, powinniście 
przygotować drogę dla tych, którzy przyjmą 
mnie duchowo. nie było szansy, że sprowadził 
do mojej obecności tych, którzy otrzymali 
moje nauczanie, tak samo jak nie będzie 
szansy, że rozwiną się dary duchowe w tych, 

którzy mają czuć moją obecność bez potrzeby 
posiadania ludzkiego głosu. (80, 4) 
11 Wyznaczyłem was do szerzenia na ziemi 
dobra, które jest prawdziwą duchowością. 
12 Czy czujesz się zbyt niekompetentny i 
nieistotny? Czy uważasz, że jesteś zbyt 
nieczysty, aby móc załadować takie zadanie na 
swój umysł? Powodem jest to, że nie znacie 
Mojej Mądrości i Miłosierdzia, że nie 
obserwujecie bez zmysłów przykładów 
nauczania, które wam daję na każdym kroku 
przez naturę. 
13 Czy nie widzisz, jak promienie słońca, 
rozświetlające wszystko, docierają nawet do 
najbardziej zanieczyszczonej kałuży, 
odparowują ją, unoszą do atmosfery, 
oczyszczają ją i w końcu zamieniają w chmurę, 
która przechodzi nad ziemią, czyniąc ją żyzną? 
(150, 51 - 53) 
14 Oczyścić wasze umysły tutaj w mojej 
obecności wszelkiej nieczystości, i pozwolić 
mu odejść wolny. nie bój się, bo nie zdradzisz 
mi żadnej tajemnicy, znam cię lepiej niż ty 
znasz siebie. wyznaj mi w swoim wnętrzu, 
zrozumiem cię lepiej niż ktokolwiek inny i 
przebaczę ci twoje przewinienia i twoją winę, 
bo tylko ja mogę cię osądzać, tylko ja mogę cię 
osądzać, tylko ja mogę cię osądzać, tylko ja 
mogę cię osądzać. 
15 Ale gdy zostaniecie pojednani z Ojcem 
waszym i usłyszycie w waszym byciu Hymn 
Zwycięstwa śpiewany przez waszego ducha, 
usiądźcie przy moim stole w pokoju, jedząc i 
pijąc pokarm Ducha zawartego w znaczeniu 
mojego Słowa (39,71) 
16 Wielu z was przychodzi płacząc po tym, jak 
przeklęli ból. Wybaczam twoje błędy, 
zważywszy, że wynikają one z twojej 
ignorancji. 
17 Uspokójcie swoje serce i sprawcie, aby 
wasz umysł był otwarty na to, co wam teraz 
mówię, dziecięce uczennice życia: gdy znów 
poczujecie, że wasze serce jest przeszyte 
bólem, odizolujcie się na krótko od 
wszystkiego, co was otacza i pozostańcie sami. 
Tam, w intymności twojej sypialni, mówisz do 
swojego umysłu, bierzesz swój ból i badasz go 
tak, jakbyś odbierał jakiś przedmiot, aby go 
zbadać. 
18 Poznaj w ten sposób swój smutek, wiedząc, 
skąd się wziął i dlaczego. wsłuchajcie się w 
głos waszego sumienia i naprawdę, mówię 
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wam, wyciągniecie z tej kontemplacji skarb 
światła i pokoju dla waszego serca. 
19 Światło powie wam drogę do pozbycia się 
bólu, a Pokój da wam siłę do wytrwania aż do 
zakończenia próby. (286, 26 - 28) 
20 Musisz kontynuować swoje wysiłki, aby być 
odpornym psychicznie i fizycznie. Jeśli bowiem 
do dziś są wśród was choroby, to dlatego, że 
nie byliście w stanie wznieść się ponad nędzę i 
ból tego życia z braku uduchowienia i wiary. 
21 Moja nauka uczy nie tylko wiary w moc 
Bożą, ale także wiary w siebie samych. (246, 
40 u. - 41 o.) 
22 Dzisiaj mówisz: "Bóg jest w nas", ale ty 
mówisz to bez poczucia i zrozumienia, 
ponieważ twoja materializacja nie pozwala ci 
odczuć mojej obecności w twojej istocie. Ale 
gdy duchowość stanie się częścią waszego 
życia, doświadczycie prawdy o mojej 
obecności w każdej ludzkiej istocie. Mój głos 
będzie rozbrzmiewał w sumieniach, 
wewnętrzny sędzia będzie słyszany, a ciepło 
Ojca będzie odczuwalne. (265, 57) 
23 Ta nauka przychodzi do waszego serca, 
gdzie narodziły się postanowienia o poprawie i 
szlachetnym uczuciu. 
24 Jeśli wiele wycierpieliście i płakaliście, aż 
byliście gotowi otworzyć mi drzwi serca 
waszego, zaprawdę powiadam wam, kto wiele 
wycierpiał, zadośćuczynił za swoje 
przewinienia i będzie mu odpuszczone; 
powiadam wam, kto wiele wycierpiał, 
zadośćuczynił za swoje przewinienia i będzie 
mu odpuszczone (9, 37 - 38) 
25 Ty płaczesz, mój lud, bo czujesz w swoim 
skruszonym sercu miłość Mistrza. Powiedziano 
Ci, że nikt, kto przyjdzie do Ojca z ciężkim 
grzechem w jego duchu, nie otrzyma 
przebaczenia, i że będzie cierpiał wieczne 
potępienie. 
26 Ale jak można zrozumieć moją boską 
sprawiedliwość jako tak potworne? Czy nie 
zauważyłeś, jak wyraźnie pokazałem przez 
Jezusa, że moje najczulsze słowa i moje 
najukochańsze spojrzenia były dla tych, którzy 
zgrzeszyli najbardziej? Jak mógłbym głosić 
naukę w świecie i czynić coś przeciwnego w 
wieczności? (27, 41) 
27 Pocieszcie się w gorzkie i trudne chwile 
waszego życia z myślą, że moje mądre i 
doskonałe prawo osądza wszystkie rzeczy. 

28 Byłem w twoim bólu tak, że przez niego 
szukasz mnie Dręczyłam was ubóstwem, 
abyście nauczyli się prosić, być pokornymi i 
rozumieć innych. 
29 Zatajam nawet przed wami chleb 
powszedni, aby wam pokazać, że ten, kto 
pozostaje wierny, jest jak ptaki, które nie 
martwią się o jutro; widzą wschód słońca jako 
symbol mojej obecności, a kiedy się obudzą, 
pierwszą rzeczą, którą robią, jest wysłanie 
swoich trylów jako modlitwy dziękczynnej i 
jako dowodu ich ufności; byłem z wami cały 
czas, i byłem z wami cały czas. (5, 55 - 57) 
30 czasami mówisz do mnie: "Panie, gdybym 
miał wszystko, gdybym niczego mi nie 
brakowało, współpracowałbym w Twoich 
duchowych uczynkach i czynił 
dobroczynność". ale wiedzcie, że jako ludzie 
jesteście niestabilni i że wszystkie dzisiejsze 
rezolucje, gdy nie macie nic, zmieniłyby się, 
gdybym wam dała wszystko, czego 
pragniecie... 
31 Tylko miłość Boga do Jego dzieci jest 
niezmienna 
32 Z góry wiem, że zginąłbyś, gdybym dał ci 
obfite dary, bo znam twoje wybory i słabości. 
(9, 55 - 57) 
33 Kiedy powiedziałem wam, że powinniście 
wyrzec się przyjemności, źle 
zinterpretowaliście Moje Słowo i w końcu 
oznaczało to, że bardziej cieszy mnie widzieć 
wasze cierpienie niż radość. 
34 Ponieważ jestem waszym Ojcem - jak 
możecie myśleć, że wolałbym widzieć was 
płaczących niż uśmiechających się? 
35 Kiedy kazałem wam wyrzec się 
przyjemności, miałem na myśli tylko te, które 
niszczą ducha lub są szkodliwe dla waszego 
ciała ale ja mówię, że powinniście mieć 
miłosierne zaspokojenie dla ducha i dla serca, 
które są dla was osiągalne (303,27) 
36 Nawet nie prosiłem cię o wiarę we mnie, 
kiedy tu przyszedłeś. To ja poprzedzałem was i 
dawałem wam dowody, lecząc wasze choroby 
fizyczne, dając pokój waszemu duchowi lub 
coś, co uważaliście za nieosiągalne. 
37 Potem, kiedy uwierzyliście we Mnie i 
oddaliście się wiernie wypełnieniu Mojego 
Prawa, pokazałem wszystkim jego zadanie, 
aby nie zboczyli z drogi i wzięli tylko to, co 
należało się im, dając miłosierdzie i miłość 
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swoim braciom i siostrom, tak jak ja uczyniłem 
to tobie. 
38 Czy uważasz, że wszyscy, którzy uczą, są 
mistrzami? Czy uważasz, że wszyscy, którzy 
nazywają siebie sługami Bożymi, są moimi 
wysłannikami, czy też powierzyłem im 
zadanie, które wykonują? Czy uważasz, że 
wszyscy, którzy rządzą na świecie, rządzą i 
dowodzą, mają niezbędne umiejętności do 
wykonania tego zadania? Nie, ludzie! Jakże 
niewielu jest tych, którzy wykonują 
powierzone im zadanie w prawdzie! Podczas 
gdy niektórzy przyjmują stanowisko, które do 
nich nie należy, ci, którzy powinni byli je 
przyjąć, są poniżani i spychani na margines. 
(76, 36 - 37) 
39 Nie myśl, że czuję się zraniony, gdy ktoś nie 
wierzy w moją obecność na tej manifestacji, 
bo nic nie wpłynie na moją prawdę jak wielu 
ludzi wątpiło w to, że istnieje boska istota, 
która stworzyła wszystkie cuda wszechświata, 
a jednak słońce nie przestało dawać im 
światła! (88, 7) 
40 Dzisiaj otwieracie drzwi waszych serc i 
umysłów na światło mojej nauki. przez co 
będziesz mnie chwalił? 
41 Wszyscy zachowujecie milczenie; duch i 
ciało zachowują milczenie przede mną. 
Pochylcie karki i pokorujcie się. Ale nie chcę, 
by moje dzieci się przede mną uniżyły. Chcę, 
aby byli godni podnieść swoje twarze i 
zobaczyć moje, bo nie szukam sług ani 
niewolników; nie szukam stworzeń, które 
czują się wyrzutkami, wyrzutkami, przychodzę 
do moich dzieci, które tak bardzo kocham, że 
gdy słyszą głos Ojca mego, podnoszą na duchu 
na drogę jego rozwoju w górę. (130, 39 - 40) 
42 Umiłowani uczniowie, pilnujcie z zapałem 
mojej pracy, przestrzegajcie moich instrukcji, a 
będziecie dawać o mnie świadectwo w ten 
sposób. Maryja, Twoja kochająca Matka, 
również przychodzi do Ciebie i napełnia Cię 
łaską, ucząc Cię doskonałej miłości i 
przemieniając Twoje serce w źródło 
miłosierdzia, abyś mógł dokonać wielkich dzieł 
miłości wśród bliźnich i poznać prawdę. Ona 
jest moją współpracowniczką i poza moim 
słowem jako Mistrzyni i jako sędzia jest Jej 
słowo jako Matki i jako Adwokat. Kochajcie ją, 
ludzie, i nazywajcie jej imię. Naprawdę mówię 
wam, Maryja czuwa nad wami i stoi przy was, 

nie tylko w tych dniach próby, ale na zawsze. 
(60, 24) 
43 Nazwałem was "ludem maryjnym", 
ponieważ wiecie, jak kochać i uznawać Boską 
Matkę i przychodzić do Niej jak dziecko, które 
pragnie czułości lub jak grzesznik, który szuka 
wstawiennictwa. 
44 Obecność Maryi w świecie jest dowodem 
mojej miłości do mężczyzn. Jej czystość jest 
niebiańskim cudem, który ci objawił. Ze Mnie 
zstąpiła na ziemię, aby stać się kobietą, aby w 
jej łonie mogło kiełkować boskie nasienie, 
ciało Jezusa, przez które "Słowo" będzie 
mówić. W dzisiejszych czasach ujawnia się na 
nowo. (5, 9 - 10) 
45 Konieczne jest, aby serce ludzkie poznało z 
głębi swego serca cenne przesłanie, które jej 
Duch przyniósł światu, a po poznaniu całej 
prawdy, masz wymazać z serca każdy 
bałwochwalczy i gwałtowne kultu, który jej 
poświęciłeś, oferując jej swoją duchową 
miłość do niej. (140, 43) 
46 Niektórzy mówią do mnie: "Panie, dlaczego 
nie pozwolisz nam wszystkim zobaczyć Cię, jak 
nasi bracia i siostry, którzy świadczą, że Cię 
widzą? 
47 O wy, słabe serca, wy, którzy musicie 
zobaczyć, by uwierzyć! Jaką zasługę 
odnajdujesz w widzeniu Jezusa w wizji w 
ludzkiej postaci, mimo że twój duch może 
mnie postrzegać bezgranicznie i doskonale 
poprzez miłość, wiarę i uczucie w mojej 
Boskiej Istotności? 
48 Robicie źle, jeśli zazdrościcie tym, którzy 
mają dar widzenia tego, co duchowe w 
ograniczonych formach lub symbolach, 
ponieważ to, co widzą, nie jest w 
rzeczywistości Boskim, ale symbolem lub 
alegorią mówiącą im o tym, co duchowe. 
49 Bądźcie zadowoleni z waszych darów i 
zgłębiajcie świadectwa, które otrzymujecie, 
zawsze szukając sensu, światła, nauki, prawdy. 
(173, 28 - 30) 
50 Nigdy nie fałszuj moich nauk. Przedstaw 
moją pracę jako książkę zawierającą tylko 
czystość, a kiedy skończysz swoją drogę, ja cię 
przyjmę. Nie będę patrzył na plamy w waszym 
duchu i dam wam mój boski pocałunek, który 
będzie największą nagrodą, gdy dotrzecie do 
Ziemi Obiecanej. Bo dałem wam w tym czasie 
garść nasion, abyście nauczyli się siać na 
żyznych polach i tam je rozmnażać. (5, 27) 
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51 Sędziujcie swoją odpowiedzialność, 
ukochani ludzie, pamiętajcie, że dzień, za 
którym tęsknicie, to dzień, w którym 
opóźniacie nadejście tej Dobrej Nowiny do 
serc waszych bliźnich - że polecenie, które 
tracicie, to o jeden chleb mniej, który możecie 
ofiarować potrzebującym. (121, 40) 
52 Znacie już smak owoców tego drzewa i 
ostrzegam was, abyście w przyszłości nie dali 
się uwieść fałszywym prorokom; ale musicie 
też "czuwać" nad swoimi bliźnimi, ucząc ich, 
jak rozpoznawać istotę mojej nauki. 
53 Jest napisane, że po moim odejściu 
powstaną fałszywi prorocy, którzy powiedzą 
mojemu ludowi, że są moimi posłańcami i 
przyjdą w imię moje, aby kontynuować dzieło, 
które wykonuję wśród was. 
54 Biada wam, jeśli kłaniacie się fałszywym 
prorokom i fałszywym nauczycielom, lub jeśli 
dodacie słowa bez duchowej treści do mojej 
nauki, bo wtedy będzie wielkie zamieszanie! 
to dlatego ciągle powtarzam: "patrzcie i 
módlcie się". (112, 46 - 47) 
55 Jeśli nie jesteś przygotowany, słabe głosy 
przyjdą do twoich uszu, dezorientując cię, a 
później sprawisz, że twoi bracia będą 
zdezorientowani. 
56 Uczynię was czujnymi, abyście po 
zakończeniu tych zapowiedzi nie próbowali ich 
ponownie podjąć, ponieważ nie będą to duchy 
światła, które się ujawnią, lecz 
zdezorientowane istoty, które chcą zniszczyć 
to, co zbudowaliście wcześniej. 
57 Z drugiej strony, kto wie, jak się 
przygotować, kto, zamiast chcieć się 
doskonalić, stara się uczynić siebie 
użytecznym, kto, zamiast pośpiechu wydarzeń, 
czeka z cierpliwością, będzie wyraźnie usłyszeć 
moją naukę, która dotrze do jego ducha przez 
dary, które są w nim: Dary inspiracji, intuicji i 
prezencji, poprzez modlitwę, duchową wizję i 
prorocze marzenia. (7,13 - 14) 
58 Dzisiaj patrzysz na tych nosicieli głosu, 
którzy mówią do ciebie w zachwycie, i tak 
wielkie, jak niewiara niektórych jest, myślisz, 
że moje ogłoszenie jest możliwe dzięki tym 
nadajnikom. Ale kiedy ludzie raz zobaczą 
moich uczniów głoszących Boskie objawienia 
w ich normalnym stanie, będą wątpić w nich. 
59 W waszym własnym kościele powstaną ci, 
którzy wątpią, gdy usłyszą, że mówicie pod 
moim natchnieniem, i będziecie musieli mieć 

wielką zbroję i duchową czystość, aby znaleźć 
wiarę. (316, 52 - 53) 
60 Jeśli na wasze sposoby obserwujecie 
mężczyzn, którzy przez swoje dzieła lub 
sposób myślenia pokazują duchowe zacofanie 
w obliczu moich objawień, nie bójcie się, bo 
musicie wiedzieć, że nigdy nie wszyscy 
mężczyźni maszerowali w tym samym rytmie. 
Zaufajcie, że już teraz zostawiam dla nich 
słowa, które obudzą ich, gdy nadejdzie czas. 
61 Te słowa, których w chwili obecnej nie 
można zrozumieć, są tymi właśnie, które ci 
ludzie zrozumieją (104,42 - 43) 
62 Wierzy i działa bez fanatyzmu. Wznieś się i 
umieść się na poziomie, z którego możesz 
pouczać wszystkich swoich bliźnich bez 
względu na wyznania i nauki. 
63 Nie wahajcie się czynić dobrze 
potrzebującemu tylko dlatego, że ma wsteczny 
lub niedoskonały kult Boga. Raczej niech twoja 
bezinteresowna praca podbije jego serce. 
64 Nie zamykajcie się w grupach i nie 
ograniczajcie w ten sposób swojego pola 
działania. Bądź światłem dla każdego ducha i 
balsamem w każdym utrapieniu. (60, 27) 
65 Jeśli twoi ludzie mówią pogardliwie o tobie, 
ponieważ odpowiedziałeś na moje wezwanie, 
zamknij uszy i milczeć, są ignorantami. Jeśli 
jednak skorzystacie z tej okazji, by osądzić, 
biada wam, bo jesteście już oświeceni 
światłem waszego sumienia i wiecie, co 
robicie. (141,27) 
66 Więc, mój lud, nie chcą, aby wszyscy ludzie 
myśleć i wierzyć, jak ty. Nigdy nie wolno ci 
potępiać ludzi, nigdy nie wolno ci wydawać 
wyroków ani nakładać kary na tego, kto cię nie 
słucha, kto nie akceptuje twoich sugestii, 
twojego nauczania czy twoich rad. Musisz 
traktować wszystkich swoich bliźnich z takim 
samym głębokim szacunkiem i z prawdziwą 
duchową miłością. Wtedy dowiecie się, że w 
praktykowaniu religii, w nauczaniu, w 
sposobie chodzenia, każdy osiągnął miejsce, 
do którego jego duchowe zdolności dały mu 
prawo; i do punktu, w którym widzicie ludzi, 
ich własny rozwój doprowadził ich. (330, 29) 
67 Już teraz mówię wam, że nie jesteście 
więcej niż ktokolwiek inny, że wiara, którą 
żywiliście, a mianowicie bycie ludem 
ulubionych istot, jest błędem, ponieważ 
Stwórca w swojej doskonałej miłości do 
wszystkich swoich stworzeń nie woli nikogo. 
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68 Mówię wam to, ponieważ jutro macie 
przedstawić swoim bliźnim naukę, którą wam 
przyniosłem w tym czasie i nie chcę, abyście 
ukazali się waszym potomkom jako istoty 
wyższe, ani aby wydawało się, że wasze zasługi 
uczyniły was godnymi bycia jedynymi, którzy 
usłyszeli moje słowo; mówię wam to, 
ponieważ mówię wam, że będziecie jedynymi, 
którzy usłyszą moje słowo. 
69 Będziecie wyrozumiałymi, pokornymi, 
prostymi, szlachetnymi i miłosiernymi braćmi i 
siostrami 
70 Masz być silny, ale nie arogancki, aby nie 
upokarzać słabych. Jeśli posiadacie wielką 
wiedzę o mojej nauce, nie powinniście nigdy 
chwalić się swoją wiedzą, aby wasi bliźni, 
którzy są obok was, nie czuli się gorsi. (75, 17 - 
19) 
71 Nawet tutaj wśród moich robotników: iluż 
to jest tych, którzy nie rozumiejąc mojej nauki, 
uważali się za istoty wyższe, godne podziwu i 
hołdu, gdy wiedzieli, że są obdarzeni darem 
ducha! Dlatego pytam cię, czy możesz 
zaakceptować to, że duch wyższy wyobraża 
sobie coś ze swoich darów, gdy pokora i 
miłość są niezbędnymi cechami, które musi 
posiadać? (98, 15) 
72 Pamiętaj, że kiedyś powiedziałem ci: nie 
stworzyłem cię, żebyś był jak pasożyt Nie chcę, 
żebyś był zadowolony, że nikomu nie zrobił 
krzywdy. Chcę, żebyś znalazł swoją satysfakcję 
w tym, że zrobiłeś dobrze. Każdy, kto nie czyni 
dobrze, gdy mógł to uczynić, uczynił więcej zła 
niż ten, który, ponieważ nie był w stanie czynić 
dobrych uczynków, ograniczał się do czynienia 
zła, ponieważ tylko on wiedział, jak to czynić. 
(153, 71) 
73 O moje ukochane dzieci, wy, które jesteście 
jak zagubione owce, płaczące głosem pełnym 
strachu o swego pasterza Kiedy zamykacie 
oczy na otaczającą was rzeczywistość, 
myślicie, że ja jestem przyczyną wszystkich 
waszych nieszczęść na ziemi; inni uważają, że 
jestem obojętny na ich dobro i zło. 
74 Jakże niewdzięczni jesteście, gdy tak 
myślicie o Ojcu waszym, i jakże 
niesprawiedliwi w sądzeniu mojej doskonałej 
sprawiedliwości! 
75 Czy myślicie, że nie słyszę was, gdy 
mówicie, że żywicie się tylko goryczą; że świat, 
który zamieszkujecie, jest światem bez 

szczęścia i że życie, które prowadzicie, nie ma 
prawa istnieć? 
76 Czujecie Mnie tylko wtedy, gdy wierzycie, 
że was karcę, że odmawiam wam wszelkiego 
miłosierdzia, zapominając o czułości i dobroci 
waszego Ojca; narzekacie na swoje życie, 
zamiast błogosławić jego dobrodziejstwa; Ja 
jestem tym, który daje wam dar miłosierdzia; 
Ja jestem tym, który daje wam dar życia 
77 To dlatego, że zamykacie oczy na Prawdę i 
widzicie tylko smutek i łzy w swoim otoczeniu, 
i popadacie w rozpacz, ponieważ wierzycie, że 
wszystko pozostanie bez nagrody. 
78 Jakże inaczej wyglądałoby twoje życie, 
gdyby zamiast tego buntu, tego braku 
zrozumienia, twoją pierwszą myślą każdego 
dnia było błogosławienie Ojca twego, a twoje 
pierwsze słowa były słowami wdzięczności za 
tak wiele dobrych rzeczy, które daje ci Jego 
miłość! 
79 Ale nie możecie już czuć tych cnót, 
ponieważ "ciało" zakłóciło waszego ducha i 
zapomnieliście o mojej nauce; dlatego mówię 
wam o tych wrażeniach, które wyrzuciliście z 
waszego serca. (11, 4 - 9) 
80 Zgrzeszyliście, złamaliście małżeństwo, 
popełniliście zbrodnie, a teraz, kiedy stoicie 
przed prawdą słowa mojego, które pokazuje 
wam wasze przewinienia, zapominacie o 
swoich przewinieniach i wierzycie, że wasz Pan 
jest niesprawiedliwy, kiedy mówi wam o 
próbach i odkupieniu. (17, 33) 
81 Zostaliście bardzo mocno sprawdzeni, moi 
najdrożsi uczniowie. Ponieważ każdy proces 
ma dla was tajemnicę, nie wiecie, czy chodzi o 
wzmocnienie was w walce, o ujawnienie wam 
czegoś, czego nie wiecie, czy też o 
odpuszczenie jakiegoś przestępstwa. Ale nigdy 
nie unikajcie prób, bo oni nie są posłani w tym 
celu; nie są też poza waszą moralną lub 
duchową władzą. (47, 26) 
82 Dlaczego wielu z was obawia się, że wasz 
los został przeze mnie zapisany próbami, 
bólami, karami lub nieszczęściami? Jak możesz 
myśleć, że Ten, który kocha cię w doskonały 
sposób, daje ci drogę pełną cierni? Zaprawdę, 
mówię wam, fatalna i zgubna droga jest tą, 
którą wybieracie zgodnie z waszą wolą, 
myśląc, że na niej znajdziecie radość, wolność, 
szczęście, nie zdając sobie sprawy, że jest to 
właśnie ta droga, od której jesteście 
przeznaczeni, gdzie znajduje się prawdziwy 
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pokój, bezpieczeństwo, siła i zdrowie, 
dobrobyt i dostatek. 
83 Ta droga, którą oferuję wam w mojej 
nauce, jest tą, która jest z góry ustalona dla 
waszego ducha od jego stworzenia, abyście 
wreszcie znaleźli na niej to, czego pragniecie. 
(283, 10 -11) 
84 Sędzisz powierzchownie, jak gdybyś był 
dzieckiem, nie biorąc pod uwagę, że próby, 
które cię trapią, są twoją pracą. Dlatego, gdy 
się na was rozładują, pragniecie, aby od was 
odeszli, aby los zmienił się tak, aby nie 
cierpieć, aby nie pić już kielicha cierpienia. 
85 Powodem tego jest to, że nie możecie 
przeniknąć do rzeczywistości swoim 
spojrzeniem duchowym, aby zrozumieć, że 
wszystko, co zbieracie, jest tym, co zasialiście, 
i że zadaliście sobie wszystkie cierpienia. 
86 Nie, nigdy nie rozumieliście jak przeniknąć 
do prawdy i dlatego kiedy ból przenika do 
waszego serca, uważacie się za ofiary Boskiej 
niesprawiedliwości. ale mówię wam, że w 
Bogu nie może istnieć najmniejsza 
niesprawiedliwość. 
87 Miłość Boga jest niezmienna, niezmienna i 
wieczna Dlatego też, kto wierzy, że Duch Boży 
może być pochwycony przez gniew, furię i 
wściekłość, ulega wielkiemu błędowi. Takie 
słabości są możliwe u ludzi tylko wtedy, gdy 
brakuje im duchowej dojrzałości i opanowania 
pasji. 
88 Czasami mówisz mi: "Panie, dlaczego 
musimy "płacić" za skutki dzieł, które nie są 
nasze i dlaczego musimy zbierać gorzkie 
owoce, które inni wydali? - na to odpowiadam 
wam, że nie rozumiecie nic z tego, ponieważ 
nie wiecie, kim byliście i jakie były wasze prace 
(290, 9 - 12) 
89 Umiłowani ludzie: wasze serca są pełne 
zadowolenia z myśli, że jesteście moimi 
uczniami w tym "trzecim razem". ale mówię ci, 
że nigdy nie możesz pozwolić, by próżność cię 
oślepiała. Jeśli bowiem uleglibyście tej 
słabości, nie słuchalibyście już własnego 
sumienia, kiedy zarzuca wam swoje 
wykroczenia. Kto nie zacznie oczyszczać i 
uszlachetniać swego ludzkiego życia, nie może 
spodziewać się duchowego postępu w górę, 
gdyż jego kroki będą zwodnicze, a jego dzieła 
nie będą miały ziarna prawdy. 
90 Więc weźcie pod uwagę, że czasami 
zstępuję w moich lekcjach z duchowego 

nauczania do porad, abyście mogli 
zachowywać się prawidłowo w swoim ludzkim 
życiu. Następnie zwracam się do serca 
człowieka, nawołując go do odnowienia, aby 
zrozumiał szkody, jakie wady wyrządzają ciału 
i zło, które wyrządzają duchowi. 
91 Powiedziałem wam, że człowiek, który 
pozwala się zdominować przez wady, 
zapomniał, że duch nie może być pokonany - 
zapomniał, że prawdziwą siłą jest pokonanie 
zła przez cnotę. 
92 Ten człowiek pokonany przez ciało 
zdegradował się, naruszył swoją samoocenę, 
zatopił się z wysokiego poziomu człowieka na 
biednego, który jest zbyt tchórzliwy, by 
walczyć. 
93 Zamiast przynieść światło, chleb i wino do 
swojego domu, że człowiek przynosi cień, 
cierpienie i śmierć, czyni swój krzyż i krzyż 
żony i dzieci ciężkie i utrudnia rozwój duchowy 
wszystkich, którzy są wokół niego. (312, 32 - 
35) 
94 Zrozumcie, że każdy z was, kto rezygnuje ze 
złej drogi, czyniąc to powoduje, że moc zła 
traci część swojej mocy; że wasze życie, jeśli 
jest sprawiedliwe w swoich uczynkach, 
słowach i myślach, pozostawia dobre ziarno na 
swojej drodze; że wasze rady, jeśli pochodzą z 
pobożnego serca, będą miały moc czynienia 
cudów; i że modlitwa, jeśli zrodzi się z myśli 
współczującej i kochającej, będzie przesłaniem 
światła dla tego, o którego prosicie (108, 16) 
95 Tutaj ze mną oczyszczacie się z każdej 
plamy. Ach, gdybyś tylko mógł zachować tę 
czystość przez całe swoje życie! Ale ta 
atmosfera duchowości i braterstwa, którą 
tworzycie w tych godzinach komunii i 
nauczania, nie dominuje w świecie. Powietrze, 
którym oddychasz, jest zatrute przez grzech. 
96 Ale poczułeś jak, do tego stopnia, że 
sprawiasz, że moje nauczanie jest twoje, 
ogniwo po ogniwie łańcucha, który kusi cię do 
świata, stopniowo odchodzi od ciebie. (56, 26- 
27) 
97 Zyjcie zawsze czujni, bo na wasz sposób 
znajdą się tacy, którzy powiedzą, że należą do 
Mnie; ale nie wierzcie im od pierwszej chwili, 
wierzcie przez wzgląd na to, co okazują w 
pokorze, w mądrości i miłości. 
98 Inni powiedzą ci, że będą ze mną w 
kontakcie, gdy będą pierwszymi, którzy 
zostaną oszukani dlatego musisz być zawsze 
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czujny na zadania, które masz i stanowisko, 
które zajmujesz. Musisz otworzyć oczy i uszy, a 
także wiele wybaczyć. (12, 55 - 56) 
99 Być aktywnym, nie spać! A może chcesz 
poczekać, aż prześladowania zaskoczą cię 
podczas snu? Chcesz jeszcze raz popaść w 
bałwochwalstwo? Czy czekasz, aż obce nauki 
zwyciężą siłą lub strachem? 
100 Przebudzić się, bo ze wschodu powstaną 
fałszywi prorocy i zdezorientują narody. 
Zjednoczcie się, aby wasz głos odbijał się 
echem na całym świecie i abyście mogli z 
czasem zaalarmować ludzkość. (61, 25) 
101 Na ludzkość czekają wielkie nieszczęścia; 
pozostańcie czujni i módlcie się w każdym bólu 
i katastrofie Wiele cierpień zostanie 
złagodzonych, inne nie wystąpią, ponieważ 
zostaną zatrzymane na swoich torach przez 
tych, którzy się modlą. 
102 Gdy wyznawcy innych wyznań i sekt 
zobaczą, że wielkie tłumy ludzi podążają za 
tym ludem, ci, którzy cię prześladują, wyłamią 
się z tych wyznań. Ale nie bój się, bo jeśli 
pozostaniesz złapany, Duch Święty będzie 
umieścić słowa światła na ustach, które 
uciszyć tych, którzy cię oczerniają. 
103 Nie daję wam zabójczego miecza, abyście 
się bronili, daję wam miecz miłości. każdy 
błysk jego światła będzie cnotą emanującą z 
niego. 
104 Jak wiele łaski odnajdziecie u Ojca, gdy 
przez wasze słowa pokonacie tłumy 
prześladowców mojej pracy i przyprowadzicie 
ich do Mnie nawróconych przez wasze uczynki 
miłości! 
105 To jest nauczanie, które dałem wam w 
drugim wieku i o którym już zapomnieliście 
106 Umysł ludzki będzie zmartwiony, gdy 
spróbuje zrozumieć trynitarną naukę duchową 
Marianów. Bo zmaterializowany człowiek jest 
niezdarny do duchowego. (55, 58 -63) 
107 Ile osób zostawiło przy moim stole 
jedzenie, które ofiarowałem im z tak wielką 
miłością, nawet ich nie dotykając kiedy jeszcze 
raz doświadczą czasu łaski, takiego jak ten 
obecny, w którym mieli przyjść na ziemię, aby 
usłyszeć Moje Słowo? 
108 To twarde skały, które potrzebują burzy i 
potrzebują czasu, aby się zniszczyć Ich 
dziedzictwo zostanie przed nimi ukryte, 
dopóki nie będą potrafili go chronić i doceniać. 
ale oni znowu go posiądą, ponieważ 

powiedziałem wam, że to, co Ojciec daje 
swoim dzieciom, nigdy nie zostanie im 
odebrane, ale będzie dla nich zatrzymane. (48, 
8) 
109 Niektórzy z was będą zmieniani i 
przygotowywani przez moje nauki, aby mogli 
iść w poszukiwaniu tych, którzy zagubili się na 
pustyni. bo tak widzę ludzkie życie - jako 
pustynię Niektórzy czują się samotni wśród 
milionów dusz i tęsknią za pragnieniem, nie 
dając im odrobiny wody; tam wyślę moich 
nowych apostołów. 
110 Chcę, aby moje imię zostało ponownie 
wymówione przez jednych z miłością, a przez 
innych usłyszane z emocją Chcę, żeby to było 
znane tym, którzy tego nie wiedzą. Są ludzie - 
starsi ludzie, kobiety i dzieci - którzy nie 
wiedzą nic o moim istnieniu. Chcę, aby 
wszyscy mnie poznali i wiedzieli, że mają we 
mnie najbardziej kochającego Ojca - aby 
wszyscy mnie słyszeli i kochali. (50, 3) 
111 Moje słowo przyszło na twój egoizm. 
Dlatego powiedziałem wam, że to, co wam 
przekazuję, wy z kolei macie doprowadzić do 
wiedzy waszych bliźnich. Ale wy chcecie tylko 
odświeżyć się na moich manifestacjach, nie 
przyjmując na siebie obowiązków wobec 
innych. 
112 Lecz Mistrz nie wezwał was do udzielania 
wam bezużytecznych instrukcji; powiedział 
wam, że powinniście nauczyć się tej boskiej 
lekcji, abyście później w swoim życiu mogli z 
niej skorzystać, stosując ją do bliźniego. 
113 Ujawniam wam w tej chwili, że wasz duch 
ma starożytny dług wobec każdego, kto 
przychodzi do was z cierpieniem, z potrzebą 
lub prośbą. Pomyślcie z jaką miłością 
umieszczam ją na waszej drodze życiowej, 
abyście mogli zrealizować swoje 
zadośćuczynienie, czyniąc z niej przedmiot 
waszej aktywnej miłości. (76, 20) 
114 Spełnij, abyś nie musiał wracać na ziemię 
w czasie bólu, aby zebrać owoce swoich wad 
lub egoizmu. Wypełnijcie swoją misję; wtedy i 
wy powrócicie, ale w czasie pokoju będziecie 
mogli orzeźwić się w trosce o nasienie, które 
pozostawiliście na początku. Teraz Mojżesz nie 
doprowadzi cię do wyzwolenia, jak to uczynił 
w "Pierwszym czasie"; to twoje sumienie 
będzie cię prowadzić. (13. 17) 
115 Oto wielu z tych, którzy w innych czasach 
byli nauczycielami prawa lub naukowcami. 
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Teraz ich umysły obudziły się do duchowej 
wiedzy i są przekonani, że nie znajdą 
najwyższej prawdy w ograniczonej ludzkiej 
wiedzy. 
116 Oto ci, którzy byli potężni i bogaci na ziemi 
w innych czasach i którzy teraz poznali 
ubóstwo i pokorę. Błogosławię ich za ich 
poddanie się i ich pragnienie doskonałości. 
Jest to dowód mojej kochającej 
sprawiedliwości, ponieważ pozwoliłem im 
przyjść na ziemię ponownie, aby pokazać im 
kolejną stronę Księgi Wiecznej Mądrości. (96, 
16 - 17) 
117 Swiat daje wam wiele radości, niektóre z 
nich są udzielane przeze mnie, a inne 
stworzone przez człowieka Teraz 
doświadczyliście, że nie byliście w stanie ich 
uzyskać, powodując bunt w jednych, a smutek 
w innych. 
118 Muszę wam powiedzieć, że wielu w tym 
czasie nie może zasnąć lub zginąć w 
rozkoszach i zadowoleniu "ciała", ponieważ ich 
zadanie jest zupełnie inne. 
119 W prawdzie mówię wam, że nie ma 
jednego ducha w ludzkości, który nie znałby 
wszystkich rozkoszy i nie zjadł wszystkich 
owoców; mówię wam, że nie ma jednego 
ducha w ludzkości, który nie znałby wszystkich 
rozkoszy i nie zjadł wszystkich owoców. dziś 
wasz duch przyszedł (na ziemię), aby cieszyć 
się wolnością kochania Mnie i nie być nowym 
niewolnikiem świata, złota, pożądliwości czy 
bałwochwalstwa. (84, 47) 
120 Spójrzcie na ludzi, narody, narody, jak 
oddają swoje życie za ideał Są one 
konsumowane na stosie swoich zmagań, 
marząc o chwale świata, o dobrach, o władzy. 
Oni umierają dla ulotnej chwały ziemi. 
121 Ale wy, którzy zaczynasz zapalać w swoim 
duchu boski ideał, który ma na celu uzyskanie 
chwały, która będzie wieczna, nie chcesz dać - 
jeśli nie twoje życie - przynajmniej część z 
niego, aby wypełnić swoje obowiązki jako 
bliźni? 
122 Szaleje nad tobą niewidzialna bitwa, o 
której tylko przygotowani mogą być świadomi 
wszelkie zło, które emanuje z ludzi w myślach, 
słowach i uczynkach, wszelkie grzechy 
wieków, wszyscy ludzie i istoty duchowe z 
innego świata, które są zdezorientowane, 
wszelkie aberracje, niesprawiedliwości, 
fanatyzm religijny i bałwochwalstwo ludzi, 

głupie, ambitne wysiłki i kłamstwa zjednoczyły 
się w jedną moc, która burzy, bierze i przenika 
wszystko, aby obrócić ją przeciwko mnie To 
jest władza, która sprzeciwia się Chrystusowi. 
Wielkie są ich armie, silne są ich bronie, ale nie 
są one silne wobec mnie, ale wobec ludzi. 
123 Będę walczył z tymi wojskami mieczem 
sprawiedliwości mojej i będę walczył z moimi 
wojskami, których będziesz częścią według 
mojej woli. 
124 Podczas gdy ta walka niepokoi tych, którzy 
uganiają się za przyjemnościami, wy, którym 
powierzyłem dar czuwania nad tym, co dzieje 
się w zaświatach, czuwajcie i módlcie się za 
swoimi braćmi, bo w ten sposób będziecie 
czuwać nad sobą. 
125 Chrystus, Książęcy Wojownik, wyciągnął 
już swój miecz; konieczne jest, aby ten sam 
odciął zło jak sierp przy korzeniu i stworzył 
światło we wszechświecie swoimi 
promieniami. 
126 Biada światu i tobie, gdy twoje usta 
milczą! jesteście duchowymi nasionami Jakuba 
i obiecałem mu, że przez was narody ziemi 
będą zbawione i błogosławione. Chcę was 
zjednoczyć jako jedną rodzinę, abyście mogli 
być silni. (84, 55 - 57) 
127 Wiem, że na łonie tego ludu dokonano 
wielkich dzieł, ale wystarczy, że ja to wiem, 
nawet jeśli wasze imiona są nieznane na 
świecie. 
128 Tylko ja znam prawdziwą zasługę lub 
wartość waszych dzieł, bo nawet wy sami nie 
potraficie ich ocenić. Czasami małe dzieło 
wydaje się wam bardzo wielkie, a inni nawet 
nie zdają sobie sprawy, że ich zasługa przyszła 
do mnie. (106, 49 -50) 
129 Wy, tłumy ludzi, którzy mnie słyszeliście - 
kiedy wyjdziecie z waszego odosobnienia i 
waszych ciemności Czy celowo opóźniasz 
swoje uzbrojenie ze strachu przed (wtedy 
nadchodzącą) konfrontacją? Zaprawdę, 
powiadam wam, tylko ten, kto się nie 
przygotował duchowo, boi się, bo kto zna 
moje Słowo i miłuje swego Pana, a bliźniego 
swego nie ma się czego bać, i zamiast unikać 
ludzi, szuka spotkania z nimi, aby pozwolić im 
uczestniczyć w tym, co otrzymał. Po tym jak 
studiował i zgłębiał moje nauczanie, 
wprowadził je w życie. (107,41) 
130 To orędzie ma światło dla wszystkich 
religii, dla wszystkich sekt i wspólnot wiary 
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oraz dla różnych sposobów prowadzenia ludzi. 
Ale co zrobiliście z moimi słowami, uczniowie? 
Chcesz, żeby drzewo zakwitło w ten sposób? 
Pozwólcie jej zakwitnąć, bo ogłoszą, że 
zaowocuje później. 
131 Dlaczego ukrywasz te przesłania i nie 
przynosisz światu niespodzianki tej nowej 
epoki z tą Dobrą Nowiną? Dlaczego nie 
odważysz się powiedzieć światu, że głos 
Chrystusa rozbrzmiewa wśród was? Mówcie i 
świadczcie o mojej nauce poprzez swoje dzieła 
miłości; bo jeśli jedni mają zamknąć uszy, aby 
was nie słyszeć, inni otworzą je, a wasz głos 
będzie dla nich tak słodki i melodyjny, jak 
pieśń słowika. (114, 46) 
132 Ludzkość czeka na moich nowych 
uczniów; lecz jeśli wy, którzy jesteście moimi 
robotnikami, z obawy przed opinią świata, 
porzucicie ziarno i narzędzia pola, co stanie się 
z tą ludzkością? Czy nie czułeś się 
odpowiedzialny za swoją misję? 
133 Wwoje sumienie nigdy cię nie zwodzi, i 
zawsze będzie ci mówić, czy wypełniłeś swój 
obowiązek Niepokój, którego doświadczasz, 
jest znakiem, że nie zastosowałeś się do moich 
instrukcji. (133, 10) 
134 Czasami narzekasz, że liczba naśladowców 
mojego Słowa rośnie tylko powoli. Mówię 
wam jednak, że powinniście narzekać na 
siebie, ponieważ waszym zadaniem jest 
pomnażać i pomnażać tłumy, które tworzą tę 
społeczność. Ale kiedy brakuje wiary w 
waszych sercach, kiedy wasze dary duchowe 
nie są rozwijane, kiedy brakuje światła 
duchowej wiedzy w waszym umyśle - jak 
wtedy przekonacie niewiernego? Jak go 
poruszysz swoją wiarą i miłością do wewnątrz, 
jeśli te cnoty nie rozwiną się w sercu? 
135 Ten, kto nie rozumie, nie może 
doprowadzić do zrozumienia; ten, kto nie 
czuje, nie obudzi żadnego uczucia Teraz 
zrozumcie, dlaczego wasze usta się zacinały i 
jąkały, kiedy stanęliście przed koniecznością 
złożenia świadectwa moim słowom. 
136 Kto kocha, nie musi się jąkać; kto wierzy, 
nie boi się. Ten, kto czuje, ma wiele 
możliwości, aby udowodnić swoją szczerość i 
prawdziwość. (172, 24 - 26) 
137 Dzisiaj chcecie wyjaśnić, dlaczego jesteście 
Izraelem i nie macie żadnych argumentów; 
chcecie wyjaśnić, dlaczego jesteście 
spirytualistami, a brakuje wam słów. Próbujesz 

wyjaśnić, jakie są twoje duchowe dary, a 
brakuje ci dowodów i rozwoju duchowego, 
aby wyjaśnić je w przekonujący sposób. Lecz 
gdy wasz rozwój w górę stanie się prawdziwy, 
przyjdą do was niezbędne słowa, jak będziecie 
wyjaśniać swoimi dziełami miłości, kim 
jesteście, kto was uczył i dokąd zmierzacie. 
(72, 27) 
138 Mówię do ciebie: na co czekasz, żeby 
przekazać Dobrą Nowinę? Chcesz 
przepowiedzieć na gruzach? Mówię i 
ujawniam wam wszystko, abyście zawsze mieli 
mądrą odpowiedź na każde pytanie, które 
zadają wam wasi współtowarzysze. Pamiętaj, 
że zostaniesz zaatakowany poważnymi 
argumentami, które napełnią strachem tego, 
kto nie jest przygotowany. 
139 Zapamiętajcie moje słowo i nie 
zapominajcie o wielkich cudach, których wam 
udzieliłem, aby każdy z was mógł być żywym 
świadectwem mojej prawdy to ten, kto was 
bada i rozważa Moje Słowo, zrozumie, że nie 
zaprzecza ono w niczym temu, co wam 
powiedziałem i co przepowiedziałem w 
dawnych czasach. 
140 Walka będzie wielka - tak wielka, że 
niektórzy, którzy byli moimi uczniami, będą 
przepełnieni strachem i będą się Mnie 
wypierać, twierdząc, że nigdy Mnie nie 
słyszeli; będę z wami przez cały świat 
141 Pokryję tych, którzy pozostaną wierni 
Moim przykazaniom i zmierzą się z walką pod 
płaszczem, pod którym będą się bronić, i 
przeżyją bez szwanku każdą krytyczną 
sytuację; pokryję ich własnym płaszczem i 
będą mogli się bronić 
142 Kto sieje to nasienie źle lub splugawił 
czystość tej pracy, będzie sądzony o każdej 
godzinie, prześladowania ludzi i niepokój 
Niech wszyscy rozpoznają drzewo, które 
wyhodował, po smaku jego owoców. 
143 Mam przed sobą wielkie cuda na czas 
duchowej wojny mojego ludu - cuda i dzieła, 
które zadziwią uczonych i naukowców. Nigdy 
nie zostawię cię samej sobie. nie denerwuj się, 
gdy ludzie z ciebie kpią; nie zapominaj, że w 
"Drugim" czasie tłum również kpił z twojego 
Mistrza (63, 42 - 44) 
144 Zaprawdę, powiadam wam, świat jest 
przeciwko wam i przygotowuję was do tego, 
abyście wiedzieli, jak bronić sprawy waszej 
wiary bronią miłości i miłosierdzia. Mówię ci, 
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zwyciężysz, nawet jeśli twoje zwycięstwo nie 
będzie znane. 
145 Teraz wasza ofiara nie będzie krwawą 
ofiarą, ale nadal będziecie doświadczać 
oszczerstw i pogardy ale Mistrz będzie tam, 
aby was bronić i pocieszać, bo żaden uczeń nie 
zostanie porzucony. (148, 17) 
146 Ludzie, nie przyzwyczajajcie się już do 
niegodziwości, walczcie z nim bez chwalenia 
się czystością, ani nie oburzajcie się na 
występki bliźnich waszych. Bądźcie taktowni, 
dokładni i życzliwi w waszym przemówieniu i 
w waszych działaniach, a świat będzie was 
słuchał i zwracał uwagę na wasze słowa 
nauczania. Czy muszę ci powiedzieć jeszcze 
raz, że zanim przekażesz to nauczanie, musisz 
nim żyć? (89, 66) 
147 Konieczne jest, aby lud mój pojawił się 
wśród narodów i dał przykład braterstwa, 
harmonii, miłości i zrozumienia, jako żołnierz 
pokoju wśród tych, którzy znowu nadużywają 
boskiej nauki, by się kłócić, ranić i odbierać 
sobie życie. (131, 58) 
148 Zrozumcie wreszcie, że wszyscy kochacie 
tego samego Boga i nie kłócicie się z powodu 
różnicy w formie, w jakiej jedno lub drugie 
urzeczywistniło tę miłość. 
149 Musicie nauczyć się rozumieć, że istnieją 
istoty, w których wierzenia, tradycje i zwyczaje 
zakorzeniły się tak głęboko, że nie będzie wam 
łatwo wykorzenić je w pierwszej chwili, gdy ich 
nauczycie. Bądź cierpliwy, a przez lata to 
osiągniesz. (141, 9) 
150 Kiedy skończy się rok 1950, wśród wielu z 
was pojawi się niepewność i zwątpienie. 
151 Dlaczego niektórzy wątpią w Moje 
objawienia, które cieszą się większą 
inteligencją niż ci, którzy wierzą w Moje 
ogłoszenie? Bo to nie wiedza ludzka, ani 
intelekt, który może osądzić moją prawdę, a 
gdy człowiek to zrozumie, zostaje pochwycony 
przez strach przed wszystkimi nowymi 
rzeczami, przed tym wszystkim, co jest dla 
niego nieznane, aby nieświadomie ją odrzucić. 
152 Ale wy, słabi, niewykształceni, którzy nie 
mogą osiągnąć wysokość mężczyzn uznanych 
przez ich inteligencję, są tymi, którzy wierzą, i 
są w stanie zagłębić się w tajemnice duchowe. 
Dlaczego? Bo to duch objawia umysłowi życie 
wieczne i jego cuda. 
153 Ludzka inteligencja reprezentuje moc, z 
którą podejmiesz teraz walkę, a przez nią 

człowiek stworzył idee i pojęcia duchowe, 
które nie zostały mu objawione przez ducha 
154 Dla tej walki masz być silny - z siłą, która 
również pochodzi z ducha Twoja siła nigdy nie 
będzie opierać się na twoim ciele, ani na mocy 
pieniędzy, ani na ziemskich środkach. Tylko 
twoja wiara w prawdę, która w tobie żyje, 
pozwoli ci wygrać w walce. (249, 44 - 46) 
155 Nie bój się, gdy nazywasz się błądzeniem - 
sięgnij do wszystkich Pamiętaj, że to dzieło, 
które jest prawdziwe dla ciebie, może 
wydawać się fałszywe dla innych, ponieważ 
brakuje w ich oczach poświęcenia, które 
otrzymały religie do uznania. 
156 Jeśli wierzysz we Mnie, jeśli wierzysz, że 
objawiam się w słowach tych głosów, nie 
obawiaj się osądu twoich bliźnich ponieważ 
moje nauczanie jest tak wymowne, a moje 
przesłanie zawiera tak wiele prawd, że jeśli 
dobrze wiesz, jak używać tej broni, prawie nie 
zostaniesz pokonany. 
157 Nikt nie będzie w stanie potępić cię za 
gorliwe poszukiwanie prawdy, doskonały Za to 
wszyscy macie święte prawo i za to 
otrzymaliście wolność poszukiwania światła. 
(297, 51 - 53) 
158 Kiedy zaczniecie wypełniać swoją misję i 
pójdziecie do narodów, do najdalszych ludów, 
nawet do puszczy, spotkacie ludzi i sprawicie, 
że zrozumieją, że wszyscy jesteście braćmi, 
dacie im świadectwo mojej duchowej nauki. 
Będziesz wtedy zdumiony dowodami miłości, 
które ci dam. 
159 Tam, wśród tych ludzi, którzy są odcięci 
od cywilizacji, ale także bardzo daleko od 
ludzkiej korupcji, odkryjecie wielkie istoty 
duchowe, które pomnożą szeregi ludu Izraela 
160 Chorzy otrzymają uzdrawiający balsam na 
swojej drodze i wyzdrowieją; cierpiący będą 
płakać po raz ostatni, ale ich łzy będą łzami 
radości. 
161 Wobec dowodów, które macie dać, tłumy 
ludzi będą błogosławić Pana i Jego uczniów; 
będziecie wiwatowani, tak jak to było w dniu, 
w którym wasz Mistrz udał się do Jerozolimy. 
162 Ale także wśród tych, którzy dają ci 
radość, będą mężczyźni i kobiety pełne darów 
Ducha, który masz. Wśród niektórych ich dar 
proroctwa zadziwi cię; wśród innych mój 
balsam uzdrawiający będzie niewyczerpany; 
wśród jeszcze innych moje słowo będzie 
wypływać jak krystalicznie czysta woda. W ten 
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sposób zobaczycie, że dary Ducha Świętego 
pojawiają się wśród waszych braci i sióstr jak 
niewyczerpany siew. (311, 38 - 40) 
163 Ludzie, w narodach panuje teraz fałszywy 
pokój, ale nie macie ogłaszać, że pokój 
nadszedł. Zamknij usta. Prawdziwy pokój nie 
może być budowany na fundamentach strachu 
lub komfortu materialnego. Pokój musi 
pochodzić z miłości, z braterstwa. 
164 Obecnie ludzie budują na piasku, a nie na 
skale, a gdy fale podniosą się ponownie i 
uderzą o te ściany, budynek się zawali. (141,70 
- 71) 
165 Od "pierwszych czasów" mówiłem do 
ciebie przez moich proroków, aby cię 
prowadzić, ale nie zmuszać cię do wypełniania 
mojego prawa 
166 Ale czas minął i duch ludzki rozwinął się, 
osiągnął dojrzałość i może teraz zrozumieć 
swoją misję jako duch Ludzkość, która jest tak 
blisko otchłani, ruiny, potrzebuje od ciebie 
duchowej pomocy. 
167 Jest to walka, ostatnia walka, 
najstraszniejsza i najstraszliwsza między 
ciemnością a światłem. Wszystkie duchy 
ciemności jednoczą się w tej chwili i wszystkie 
duchy światła muszą stawić czoła tej mocy. 
168 Wy, którzyście Mnie słyszeli, wy, którzy 
nosicie w sobie światło Ducha Świętego, 
obudźcie się! nie tracić już czasu na ziemskie 
przyjemności, na cele doczesne Walczcie o 
ludzkość, walczcie o Królestwo Ojca, aby 
przyszło na ten świat. Jest to misja, którą daję 
wszystkim, od najmniejszych do najbardziej 
wykształconych. 
169 Świat duchowy jest z wami, a nade 
wszystko Ojciec jest pełen miłości, pełen 
miłosierdzia - Ojciec, który widzi z 
nieskończonym bólem cierpienia, jakie ludzie 
zadają sobie nawzajem. 
170 To jest walka światłości z ciemnością, a 
każdy z was musi walczyć aż do zwycięstwa. 
(358, 20-23) 
 

Rozdział 63 - Instrukcja dla Kościołów i 
wszystkich uczniów Chrystusa 
 
Duchowe dzieło Chrystusa  
1 Radujcie się w obecności mojej, ludzie 
umiłowani, ucztujcie w swoim sercu, radujcie 

się z radości, bo w końcu doświadczyliście 
"Dnia Pańskiego". 
2 Baliście się przyjścia tego dnia, bo nadal 
myśleliście jak starożytni i myśleliście, że serce 
waszego Ojca było mściwe, że miał pretensje 
do otrzymanych obelg, i że z tego powodu 
zachował sierp, plagę i kielich cierpienia 
gotowy do zemsty na tych, którzy obrazili Go 
tak bardzo i tak wiele razy. 
3 Ale wielkie było wasze zdziwienie, gdy 
dowiedzieliście się, że w Duchu Bożym ani 
gniew, ani wściekłość, ani obrzydzenie nie 
może istnieć. Nawet jeśli świat szlocha i 
lamentuje jak nigdy dotąd, to nie dlatego, że 
Ojciec dał mu ten owoc do jedzenia i ten 
kielich do picia, ale dlatego, że jest to żniwo, 
które ludzkość zbiera teraz z powodu swoich 
dzieł. 
4 Chociaż wszystkie katastrofalne wydarzenia, 
które zostały uwolnione w tym czasie, zostały 
przepowiedziane. Ale ponieważ zostały one 
ogłoszone do Ciebie, nie myśl, że twój Pan 
wysyła je do Ciebie jako kara. Wręcz 
przeciwnie, przez cały czas ostrzegałem was 
przed złem, pokusami i pomagałem wam 
podnieść się z upadku. Zapewniłem ci też 
wszystkie środki niezbędne do ocalenia. Ale 
musicie również uznać, że zawsze byliście głusi 
i niewierni wobec moich wezwań. (160, 40 - 
41) 
5 Biada tym, którzy nie starają się zapalić 
swojej lampy w tym czasie, bo zbłądzą. 
Zobacz, jak cienie wciąż królują wszędzie, choć 
jest to czas światła! 
6 Ty wiesz przez Moje Słowo, że wybrałem ten 
naród [Meksyk], aby objawić się w nim 
podczas mojego trzeciego przyjścia, ale nie 
znasz powodu, dlaczego. Mistrz, który nie chce 
mieć tajemnic przed swoimi uczniami, był dla 
ciebie tajemnicą. On przychodzi, aby ujawnić 
wam wszystko, co powinniście wiedzieć, 
abyście mogli prawidłowo odpowiedzieć tym, 
którzy was pytają. 
7 Widziałem, że mieszkańcy tego zakątka ziemi 
zawsze mnie szukali i kochali i chociaż ich 
oddanie nie zawsze było doskonałe, to jednak 
zaakceptowałem ich zamiar i ich miłość jako 
kwiat niewinności, poświęcenia i bólu. Na 
ołtarzu Mojej Boskości ten pachnący kwiat był 
zawsze obecny. 
8 Jesteście przygotowani do wypełnienia tej 
wielkiej misji w "trzecim wieku". 
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9 Dzisiaj wiecie, że pośród was wcieliłem się w 
lud Izraela, ponieważ objawiłem go wam. 
wiesz, że ziarno, które żyje w twojej istocie i 
wewnętrzne światło, które cię prowadzi, jest 
tym samym, które wylałem na dom Jakuba w 
"First Timesie". 
10 Wy jesteście Izraelczykami w duchu; 
posiadacie duchowo nasienie Abrahama, 
Izaaka i Jakuba. Jesteście gałęziami tego 
błogosławionego drzewa, które dadzą 
ludzkości cień i owoce. 
11 To jest powód, dla którego nazywam was 
pierworodnymi i dlatego szukałem was w tym 
czasie, aby przez was objawić światu moje 
trzecie objawienie. 
12 Jest moją wolą, aby "lud Izraela" duchowo 
wzrastał wśród ludzi, aby mogli zobaczyć 
prawdziwe "zmartwychwstanie w ciele". (183, 
33 - 35) 
13 Czy myślałeś, że dam moje słowo do 
wszystkich narodów ziemi? Nie! Również w 
tym moim nowym objawieniu jest podobne do 
tego z czasów, które minęły, kiedy objawiłem 
się jednemu narodowi, a lud ten miał wtedy za 
zadanie wyruszyć i rozpowszechnić Dobrą 
Nowinę oraz zasiać ziarno, które otrzymał w 
Moim Poselstwie. (185, 20) 
14 Pozostawcie to innym narodom, aby się 
przebudziły na nowy czas, kiedy zobaczą, że 
ziemia jest marnowana przez powodzie wody, 
że narody są niszczone przez wojnę, a plagi 
niszczą życie. Te narody - wyniosłe w swojej 
nauce i eutanazjone blaskiem swoich 
kościołów - nie rozpoznają mojego słowa w tej 
mało imponującej formie, ani nie odczują 
mojego objawienia w duchu. Dlatego ziemia 
musi najpierw zostać zachwiana, a natura 
powie ludziom: "Czas się wypełnił, a Pan 
przyszedł do was. 
15 Aby ludzkość obudziła się, otworzyła oczy i 
potwierdziła, że to ja przyszedłem, najpierw 
musi zostać doświadczona moc i arogancja 
człowieka Ale waszym zadaniem jest 
obserwować, modlić się i przygotowywać się. 
(62, 53) 
16 Obiecałem wam kiedyś, że wrócę do 
ludzkości i tu mam wypełnić tę obietnicę, choć 
minęło wiele wieków; jestem tu, by wypełnić 
tę obietnicę. twój duch tęsknił za moją 
obecnością w swoim pragnieniu pokoju, w 
swoim łaknieniu prawdy, w swojej tęsknocie 
za wiedzą i mój duch zstąpił, aby dać ci 

nauczanie w zależności od czasów, w których 
żyjesz Jak ludzie mogą chcieć dalej żyć tak jak 
do tej pory? Nie jest to już czas na 
pozostawanie w duchowej stagnacji lub w 
duchowym lenistwie w praktykowaniu 
obrzędów i tradycji. (77, 19) 
17 Wiele osób o uznanym stypendium na 
świecie nie będzie w stanie rozpoznać Mnie w 
tej formie i odmówi Mnie ale nie bądź tym 
zaskoczony, ponieważ już dawno temu 
ogłosiłem ci to, kiedy mówiłem ci: "Bądź 
błogosławiony, Ojcze, że objawiłeś 
niemowlętom swoją prawdę i ukryłeś ją przed 
uczonymi i roztropnymi;" Ja jestem tym, który 
jako pierwszy ci to powiedział. 
18 Ale nie dlatego, że ukrywam moją prawdę 
przed kimkolwiek, ale raczej dlatego, że ci, 
których umysł jest nieobciążony, mogą w 
swojej biedzie lub nieistotności poczuć mnie 
lepiej, podczas gdy ci obdarzeni darami, 
których umysł jest pełen teorii, filozofii i 
doktryn, nie mogą mnie zrozumieć ani poczuć. 
Ale prawda, która jest dla wszystkich, przyjdzie 
do wszystkich w wyznaczonym czasie. (50, 45) 
19 Kto zna moje prawo i ukrywa je, nie może 
nazywać siebie moim uczniem. Ten, który 
przekazuje moją prawdę tylko swoimi ustami, 
a nie sercem, nie bierze mnie za przykład. Ten, 
kto mówi o miłości i udowadnia, że jest inaczej 
z jego dziełami, jest zdrajcą moich nauk. 
20 Ten, kto zaprzecza czystości i doskonałości 
Maryi, jest głupi, ponieważ w swojej niewiedzy 
kwestionuje Boga i zaprzecza Jego mocy Ten, 
kto nie rozpoznaje mojej prawdy w "trzecim 
wieku" i zaprzecza nieśmiertelności Ducha, 
nadal śpi i nie słucha proroctw z minionych 
czasów, które zapowiadały objawienie, jakiego 
ludzkość doświadcza w tym czasie. (73,28 - 29) 
21 Przyjdą i wystawią mnie na próbę, 
ponieważ chcą ci udowodnić, że jesteś w 
błędzie Jeśli nie powiem im mojego imienia, 
powiedzą, że nie jestem ja, a jeśli odpowiem 
na ich pytania w złym zamiarze, odmówią mi z 
jeszcze większą gorliwością. 
22 Wtedy powiem im: kto chce wejść do 
Królestwa Światła, musi szukać go sercem. ale 
ten, kto chce żyć bez uznania Mnie, będzie 
ukrywał boską wiedzę przed swoim duchem i 
sprawi, że wszystko, co jest jasne i lekkie 
objawienie, będzie dla niego tajemnicą i 
enigmą (90, 49 - 50) 
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23 Teraz jestem z tobą tylko tymczasowo, jak 
kiedyś byłem Zbliża się już czas, kiedy nie będę 
już z wami rozmawiał, ale ludzkość nie poczuła 
mojej obecności. 
24 Z "góry", z której posyłam wam Moje Słowo 
i kontempluję was, będę musiał zawołać w 
przeddzień mojego odejścia: "ludzkość, 
ludzkość, która nie wiedziała, kto jest z wami! 
Tak jak za "Drugim razem", na krótko przed 
śmiercią, z góry spojrzałem na miasto i 
zawołałem ze łzami: "Jerozolimo, Jerozolimo, 
ty, który nie znałeś dobra, które było z tobą". 
25 To nie był świat, dla którego płakał, to było 
dla dobra ducha ludzi, którzy byli jeszcze bez 
światła i którzy jeszcze musieli przelać wiele 
łez, aby dotrzeć do prawdy. (274, 68 – 69) 
26 Wiele wieków minęło od dnia, w którym 
dałem wam moje słowo i ostatnie 
napomnienia przez Jezusa; lecz dziś objawiam 
się z wami jako Duch Święty, aby wypełnić 
moją obietnicę dla was. 
27 Nie stałem się człowiekiem, przychodzę w 
Duchu i tylko ci, którzy są przygotowani, 
zobaczą Mnie; Jam jest Duch Święty i jestem 
tym, który objawi się wam, aby wypełnić moją 
obietnicę dla was. 
28 Podczas gdy wy wierzycie w Moje Słowo i 
naśladujecie Mnie, inni nie przyjmują Mojego 
objawienia się i zaprzeczają mu Musiałem dać 
im wielkie dowody i dzięki nim stopniowo 
pokonywałem ich niewiarę. 
29 Miłość i cierpliwość, którą zawsze wam 
okazywałem, pozwalają wam zrozumieć, że 
tylko Ojciec wasz może was kochać i pouczać 
w ten sposób. Czuwam nad tobą i robię twój 
krzyż, żebyś się nie potknął Pozwalam ci 
poczuć mój spokój, abyś mógł iść swoją drogą 
pełną zaufania do mnie. (32, 4) 
30 Moje słowo, moja nauka, jest dziś 
najwyraźniej przeznaczone tylko dla was; w 
prawdzie jednak jest ono przeznaczone dla 
wszystkich, ponieważ jego mądrość i miłość 
obejmuje cały wszechświat, jednocząc 
wszystkie światy, wszystkie istoty duchowe 
wcielone i wcielone. Przyjdź do mnie, kiedy 
będziesz mnie potrzebował; szukaj mnie, kiedy 
poczujesz się zagubiony. 
31 Jestem waszym Ojcem, który zna wasze 
cierpienia i który was pociesza. Wszczepiam w 
was miłość, której tak bardzo potrzebujecie - 
dla siebie i do rozprzestrzeniania jej w waszym 
otoczeniu. 

32 Jeśli naprawdę rozpoznajecie moją 
obecność w mądrości, którą objawiam 
poprzez tych nosicieli głosu, rozpoznajcie 
również, że nadszedł czas, aby rozpocząć 
dzieło budowania na ścieżce duchowej. 
33 Ah, gdyby tylko ci wszyscy, którzy zostali 
powołani, zgłosili się; zaprawdę, powiadam 
wam, stół Pański byłby przepełniony uczniami 
i wszyscy jedliby ten sam pokarm! ale nie 
wszyscy zaproszeni przybyli; wyznaczyli różne 
zawody i w ten sposób umieścili Boskie 
powołanie na drugim miejscu. 
34 Błogosławieni, którzy przyszli w pośpiechu, 
albowiem oni otrzymali swoją nagrodę. (12, 76 
- 80) 
35 Nie wszyscy tutaj słuchają mnie, którzy 
otrzymali duchowe dary w tym czasie. Zobacz, 
ile jest pustych miejsc przy stole, bo wiele 
moich małych dzieci, po otrzymaniu zasiłku, 
odeszło i uniknęło obowiązków i zadań. Ach, 
gdyby jeszcze znali tutaj na ziemi śluby, które 
każdy duch dał mi przed przyjściem na ziemię! 
(86, 43) 
36 Obecnie przekazuję panu trzeci testament, 
ale nie zrozumiał pan nawet dwóch 
pierwszych. Gdybyście byli przygotowani w 
tym czasie, nie byłoby konieczne, aby moje 
słowo zostało usłyszane materialnie, ponieważ 
wtedy mówiłbym duchowo i odpowiedziałbyś 
mi swoją miłością. (86, 49) 
37 To jest światło "trzeciego wieku". Ale 
wystawcie na próbę tego, który mówi, że to 
nie Bóg mówi do was, ale ten człowiek tutaj. 
Zaprawdę, powiadam wam, tak długo jak mój 
boski promień nie oświeci jego umysłu, nie 
będziecie w stanie wydobyć od niego słów o 
duchowej wartości i prawdzie, nawet 
gdybyście mieli mu grozić śmiercią. 
38 Nie jest dziwne, że tak jak duch używa 
swego ciała, aby mówić i dać się poznać, tak 
odłącza się od niego na krótki okres czasu, aby 
pozwolić Ojcu wszystkich duchów, aby dał się 
poznać na swoim miejscu Boże. 
39 Przychodzę do was, ponieważ nie wiecie, 
jak przychodzić do Mnie i uczę, że 
najprzyjemniejszą modlitwą, która przyszła do 
Ojca, jest ta, która wznosi się w ciszy z 
waszego ducha to właśnie ta modlitwa 
przyciąga mój promień, przez który mnie 
słyszysz To nie piosenki i słowa zachwycają 
moją boskość. (59, 57 - 59) 
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40 Nie możesz powiedzieć, że moje słowo nie 
jest jasne, albo że zawiera niedoskonałości, 
ponieważ żadna dwuznaczność nie może 
pochodzić ode mnie Jeśli znajdziecie w nim 
jakiś błąd, przypiszcie go do złego przekazu 
nosiciela głosu lub do waszego złego 
zrozumienia, lecz nigdy do mojej nauki. Biada 
nosicielowi głosu, który niszczy moje słowo! 
Biada temu, kto źle przekazuje moją naukę i ją 
zdewaluuje, bo doświadczy nieustannego 
wyrzutu sumienia i utraci spokój umysłu! (108, 
51) 
41 Zeby się z tobą spotkać, mówię ci. jeśli nie 
chcecie, abym używał grzesznych ciał, aby dać 
wam moją miłość, pokażcie mi 
sprawiedliwego, czystego, pokażcie mi 
jednego z was, który umie kochać i zapewniam 
was, że go użyję. 
42 Yrozumieć, że służę grzesznikom, aby 
sprowadzić grzeszników, bo nie przychodzę, 
aby zbawić sprawiedliwych; oni już są w 
Królestwie Światła (16, 25) 
43 Obserwujcie, jak to ziarno, choć źle je 
pielęgnujecie, nie umiera; obserwujcie, jak 
przezwycięża ciemności i pułapki, przeszkody i 
próby, i nadal kiełkuje i rozwija się z dnia na 
dzień Dlaczego to nasienie nie umiera? Bo 
prawda jest nieśmiertelna, wieczna. 
44 Dlatego doświadczysz, że jeśli to nauczanie 
czasami wydaje się zanikać, to będzie to 
właśnie wtedy, gdy zaczną kiełkować nowe i 
obfite instynkty, które pomogą ludziom zrobić 
kolejny krok naprzód na drodze do 
uduchowienia. (99, 20) 
45 Ybadajcie moje nauki i powiedzcie mi, czy 
te nauki mogłyby być zawarte w jednej z 
waszych religii 
46 Objawiłem wam jej wszechstronne cechy i 
jej uniwersalne znaczenie, które nie ogranicza 
się do części ludzkości lub do [niektórych] 
narodów, lecz wykracza poza planetarną 
orbitę waszego świata, obejmując 
nieskończoność ze wszystkimi światami życia, 
w których, jak na tym świecie, mieszkają dzieci 
Boże. (83, 6) 
47 Wiedzcie, że moje słowo nie jest, ani nie 
może być, nową religią. Praca ta jest 
przepełnioną światłem ścieżką, na której 
wszystkie ideologie, wyznania i religie 
zjednoczą się duchowo, by dotrzeć do bram 
Ziemi Obiecanej. (310, 39) 

48 Moja nauka, na której duch wasz jest 
karmiony, przekształci was w mistrzów, w 
wiernych apostołów Ducha Świętego. (311, 
12) 
49 Przedstawię was człowiekowi jako moje 
sługi, jako trynitarystyczno-marynarzyńskich 
spirytualistów trzeciego wieku - 
spirytualistów, ponieważ macie być więcej 
duchem niż materią; trynitarnych, ponieważ 
trzykrotnie otrzymaliście moje objawienie; 
maryjnych, ponieważ kochacie Maryję, waszą 
uniwersalną Matkę, która czuwała nad wami, 
abyście nie rozpaczali na drodze życia. (70, 36) 
50 Nie tylko ci, którzy usłyszeli moje słowo 
przez ludzki intelekt, będą nazywani dziećmi 
tego ludu. Każdy, kto weźmie na siebie swój 
krzyż - każdy, kto kocha to prawo i rozsiewa to 
nasienie, będzie nazywany robotnikami w 
mojej winnicy, apostołami mojej pracy i 
dziećmi tego ludu, nawet jeśli nie słyszał mnie 
przez to ogłoszenie. (94, 12) 
51 Jak możecie myśleć, ludzie, że ponieważ 
spotykacie się w różnych miejscach spotkań, 
jest to powód, aby trzymać się od siebie z 
daleka? Tylko ignorancja powstrzyma cię od 
uświadomienia sobie duchowych więzi, które 
łączą wszystkie dzieci Pana. (191, 51) 
52 Gdy odwiedzacie jedno lub drugie albo 
różne miejsca zgromadzeń i słyszycie to samo 
słowo poprzez swoich wyborców, wasze serce 
jest przepełnione radością i wiarą, a wy 
uważacie to nauczanie za prawdziwy dowód, 
że te wspólnoty są zjednoczone swoją 
duchowością. Gdy jednak uczestniczycie w 
kiepskim pokazie, czujecie, że zostaliście 
zranieni w swoich sercach i rozumiecie, że nie 
ma jedności ani wyrazu jedności, który 
powinien być obecny w tym narodzie. (140, 
71) 
53 Chcę, abyście byli moimi dobrymi i 
pokornymi uczniami - tymi, którzy nie 
domagają się żadnych nominacji ani 
zaszczytów we wspólnocie, ale że waszym 
ideałem jest tylko osiągnięcie doskonałości 
przez cnotę i przestrzeganie moich poleceń, 
aby wasze życie stało się przykładem. Jaki 
pożytek mogą mieć dla ciebie miejsca 
honorowe, tytuły lub nazwiska, jeśli nie masz 
zasług, by je słusznie posiadać? (165, 17) 
54 Moja praca nie jest jedną z tak wielu nauk, 
nie jest kolejną sektą na świecie. to 
objawienie, które wam dzisiaj przyniosłem, 
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jest Wiecznym Prawem. ale ile rytuałów 
dodałeś do niego z powodu braku duchowości 
i zrozumienia, ile niesprawiedliwości, aż w 
końcu go zniekształciłeś! Ile aktów rytualnych 
wprowadziłeś do mojej nauki, mówiąc i 
wierząc, że wszystko, co zrobiłeś, zostało 
przeze mnie zainspirowane i uporządkowane. 
(197, 48) 
55 Wkrótce znajdziecie się pośród ludzi, którzy 
są zmęczeni zewnętrznymi kultami i zmęczeni 
ich "fanatyzmem religijnym". Dlatego mówię 
wam, że przesłanie uduchowienia, które im 
przyniesiecie, dotrze do ich serc jak świeża i 
orzeźwiająca rosa. 
56 Czy uważasz, że jeśli przyjdziesz do nich z 
fanatycznymi kultami i praktykami 
sprzecznymi z duchowością, świat uzna cię za 
nosiciela boskiego przesłania? Zaprawdę, 
mówię ci, wzięliby cię za fanatyków nowej 
sekty 
57 W świetle jasności, z jaką do was mówię, są 
tacy, którzy mówią do mnie: "Mistrzu, jak to 
możliwe, że powinniśmy odrzucić wiele aktów 
rytualnych, które Roque Rojas pozostawił nam 
jako dziedzictwo? 
58 Do tego mówię wam, że podałem wam ten 
przykład z "Drugiego Wieku", gdy 
uświadomiłem ludziom, że dla zachowania 
obrzędów, formalności, tradycji i świąt, 
zapomnieli o Prawie, które jest niezbędne. 
59 Przypomniałem wam o tym uczynku 
waszego Mistrza, abyście zrozumieli, że nawet 
dzisiaj powinniście zapomnieć o tradycjach i 
ceremoniach, nawet jeśli nauczyliście się ich 
od Roque Rojasa, tak jak odziedziczył je wtedy 
lud Mojżesza. 
60 Teraz, nie chcę ci powiedzieć, że nauczyli 
cię czegokolwiek złego - nie. Byli oni jedynie 
zmuszeni uciekać się do symboli i sposobów 
działania, które pomogłyby ludziom zrozumieć 
boskie objawienia. Ale jak tylko ten cel został 
osiągnięty, konieczne było wyeliminowanie 
każdej teraz bezużytecznej formy kultu lub 
alegorii, aby światło prawdy świeciło. (253, 29 
- 32) 
61 Jak wiele bólu mają słudzy, którzy nie 
zrozumieli mojego Prawa, którzy spowodowali 
moje serce; i jak wiele bólu są ci, którzy, 
chociaż ich wyszkoliłem i mianowałem, dziś 
dają schronienie w zwątpieniu, w 
niepewności, mówiąc z powodu ich 
niezrozumienia i egoizmu, że pozostanę wśród 

ludzi na dłużej; że zgodnie z ich ludzką wolą 
zsyłam jeszcze raz w dół mojego 
Uniwersalnego Promienia i będę się ukazywać 
przez długi czas; i jak wiele bólu są ci, którzy, 
chociaż ich wyszkoliłem i mianowałem, dziś 
dają schronienie w zwątpieniu, w 
niepewności, mówiąc z powodu ich 
niezrozumienia i egoizmu, że pozostanę wśród 
ludzi na dłużej; że zsyłam jeszcze raz w dół 
mojego Uniwersalnego Promienia, zgodnie z 
ich ludzką wolą, i będę się ukazywać przez 
dłuższy czas 
62 Oto dlaczego wam powiedziałem: kiedy 
okazywałem niezdecydowanie, niepewność 
lub niezgodę na wolę w moich słowach? nigdy, 
w rzeczy samej, bo wtedy nie byłbym już 
doskonały, nie byłbym już waszym Bogiem i 
waszym Stwórcą. 
63 We Mnie jest determinacja, jedna wola i 
dlatego mówię tak jasno, jak jasne światło 
dnia, aby wszyscy mogli odczuć Mnie w mojej 
obecności, moją istotę i moją moc, aby duch 
poznał rozum i Słowo, które dałem przez 
ludzki wydział rozumu. 
64 Mistrz ci mówi: Człowiek wzniósł budynki i 
nazwał je kościołami, a w tych miejscach 
wchodzący robią pokazy szacunku, pożywiając 
się fanatyzmem i bałwochwalstwem oraz 
czcząc to, co stworzył sam człowiek. Jest to 
odrażające w moich oczach i dlatego 
usunąłem z was, mieszkańcy Izraela, wszystko, 
co wiedzieliście i słyszeliście na początku, 
abyście porzucili swój fanatyzm. 
65 Domy modlitwy ludu Izraela mają być 
znane ludzkości, nie mają być zamknięte, bo 
mają dawać schronienie słabym i błądzącym, 
zmęczonym i chorym. Przez wasze uzbrojenie, 
przez posłuszeństwo mojej najwyższej woli i 
przestrzeganie mojego prawa, będę świadczył 
o mojej boskości w dziełach prawdziwych 
uczniów. 
66 Niech nie zasmuca was, że nawet fałszywi 
głosiciele, fałszywi przywódcy kościelni, 
fałszywi "robotnicy" pojawiają się, że ich 
bluźniercze usta przemawiają do ludzi, 
twierdząc, że moje Słowo i moje Uniwersalne 
Promienie nadal pozostaną jako nauczanie 
wśród ludzi. 
67 Ujawnię, kto jest oszustem, kto nie 
przestrzega Prawa według mojej woli, kto jest 
tym, który tylko wyraża swoją własną wolę, a 
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ja ujawnię dzieło, które wykonał i Prawo, które 
stworzył, a oni zostaną odrzuceni i wygnani. 
68 Bo wstrzymam Bożą łaskę i moc, a pokusa 
złapie ich w sieci; i dlatego każdy, kto ich 
odwiedzi, nie będzie czuł w swoim duchu łaski 
mojego Ducha Świętego (363, 52 - 56) 
69 Nie brzmiąc trąbka, że jesteś moimi 
apostołami, będziesz. Nawet jeśli jesteście 
Mistrzami, powiecie, że jesteście uczniami. 
70 Nie będziesz nosił szaty, która odróżnia cię 
od innych, nie będziesz nosił książki w rękach, 
nie będziesz budował domów spotkań. 
71 Nie będziecie mieli na ziemi żadnego 
centrum ani fundamentu mojej pracy, ani nikt 
nie będzie stał ponad człowiekiem, który 
zajmuje moje miejsce. 
72 Przywódcy, których mieliście do tej pory, są 
ostatni. Modlitwa, duchowość i praktyka mojej 
nauki poprowadzi tłumy na drogę światła. 
(246,30 - 31) 
73 Czy to jest sprawiedliwe - proszę moich 
uczniów - abyście przedstawili doskonałe 
dzieło, takie jak to, które Ja wam objawiłem 
ludzkości, abyście byli oceniani jako aberracja, 
czy też jako inna z nauk i teorii, które powstały 
w tych czasach jako owoce duchowego 
zamętu, który panuje? 
74 Czy byłoby właściwe dla was, których tak 
kochałem i trenowałem moim Słowem, aby 
wasze świadectwo było czyste, abyście wpadli 
w ręce ziemskiej sprawiedliwości jako ofiary 
waszych błędów, albo abyście byli 
prześladowani i rozproszeni, ponieważ wasi 
sąsiedzi uważają was za szkodliwych? 
75 Czy uważasz, że nauka - prawidłowo 
przeprowadzona - może spowodować takie 
zdarzenia? Nie, uczniowie. 
76 Pozwól mi mówić do ciebie w ten sposób, 
bo wiem dlaczego to robię Jutro, kiedy nie 
będę już mówił do was w ten sposób, 
będziecie wiedzieli, dlaczego mówiłem do was 
w ten sposób i powiecie: "Mistrz wiedział 
dokładnie, jak wiele niedomagań nas dotknie". 
Nic nie umyka Jego mądrości." (252,26 - 27) 
77 Przygotowuję was na czas, kiedy nie 
będziecie już słuchać Mojego Słowa, ponieważ 
wtedy ludzie będą was nazywać ludźmi bez 
Boga, ludźmi bez domu Bożego, ponieważ nie 
będziecie mieli wspaniałych budynków 
kościelnych, aby Mnie czcić, ani odprawiać 
uroczystych obrzędów, ani szukać mnie w 
podobiznach. 

78 Ale zostawię wam książkę jako testament, 
która będzie waszą obroną w procesach i 
sposobem, w jaki będziecie kierować swoje 
kroki te słowa, które słyszysz dzisiaj przez 
nosiciela głosu, jutro wypłyną z Pisma 
Świętego, abyście się odświeżyli i zostali 
usłyszani przez tłumy ludzi, którzy przyjdą o tej 
porze. (129, 24) 
79 Obecnie przekazuję ludzkości nową księgę, 
nowy testament; moje słowo "po raz trzeci", 
boski głos, który przemawiał do człowieka, gdy 
złamano szóstą pieczęć. 
80 Nie jest konieczne, aby wasze imiona i 
czyny przeszły do historii. W tej książce moje 
słowo będzie jak brzmiący i wyraźny głos 
mówiący wiecznie do ludzkiego serca, a mój 
lud zostawi potomnym ślad swoich kroków na 
tej drodze duchowości. (102, 28 - 29) 
81 Mnożą się miejsca zgromadzeń, w których 
moje słowo zostało wypowiedziane, a każde z 
nich jest jak szkoła prawdziwej wiedzy, gdzie 
gromadzą się ludzie, którzy tworzą moich 
uczniów i przychodzą z chęcią, aby nauczyć się 
nowej lekcji. 
82 Gdyby każdy z tych kościołów miał 
świadczyć o wszystkich korzyściach, jakie 
otrzymał od mojego miłosierdzia, to 
świadczenie o tych cudach nie miałoby końca. 
i gdybyście mieli zebrać w jednej książce 
wszystko, co powiedziałem od pierwszego z 
moich słów do ostatniego, przez wszystkich 
nosicieli mojego głosu, to byłoby to dzieło, 
którego nie moglibyście wykonać. 
83 Ale za pośrednictwem mojego ludu poślę 
ludzkości "księgę" zawierającą istotę mego 
Słowa i świadectwo dzieł, które wykonałem 
wśród was. nie bójcie się podjąć tej misji, gdyż 
zainspiruję was, aby w tej książce zostały 
zapisane te nauki, które są niezbędne (152, 39 
- 41) 
84 Istota tego Słowa nigdy nie zmieniła się od 
początku jego pojawienia się, kiedy 
przemawiałem do was przez Damianę Oviedo 
Znaczenie mojej nauki było takie samo. 
85 Ale gdzie jest istota tych słów? Co się z nimi 
stało? ukryte są pisma tych Boskich poselstw, 
które były pierwszymi w tym czasie, kiedy 
moje Słowo było tak obficie rozpowszechnione 
wśród was. 
86 Konieczne jest, aby te nauki wyszły na jaw, 
abyście jutro mogli być świadkami tego, jaki 
był początek tego objawienia. Tak więc znacie 



296 
 

datę mojej pierwszej nauki, jej treść i datę 
ostatniej, która przynosi wam rok 1950, 
wyznaczony rok, w którym ten czas objawienia 
ma się zakończyć. (127, 14 - 15) 
87 Konieczne jest, abyście mówili do tych, 
którzy ukrywają moje słowo i którzy wypaczają 
moje nauki. mówić do nich z całą jasnością; 
będę stał przy tobie, abyś stanął przy nich Bo 
to właśnie mężczyźni są powodem, dla 
którego moja praca będzie jutro krytykowana, 
a moje prawo będzie fałszowane, ponieważ 
dodali do mojej pracy coś, co do niej nie 
należy. (340, 39) 
88 Przyniosłem wam to Słowo i sprawiłem, że 
usłyszeliście je w waszym języku, ale daję wam 
zlecenie przetłumaczenia go później na inne 
języki, aby było znane wszystkim 
89 W ten sposób zaczniecie budować 
prawdziwą "Wieżę Izraela" - tę, która 
duchowo łączy wszystkie narody w jedno, 
która jednoczy wszystkich ludzi w tym boskim, 
niezmiennym i wiecznym prawie, którego 
doświadczyliście na świecie z ust Jezusa, kiedy 
powiedział wam: "miłujcie się wzajemnie! (34, 
59 - 60) 
 
Duchowy Izrael i naród żydowski 
90 "Izrael" nazwałem ludzi, których obecnie 
gromadzę wokół mojego nowego objawienia, 
ponieważ nikt nie wie lepiej niż ja, który Duch 
mieszka w każdym z powołanych w tym 
"trzecim wieku". 
91 "Izrael" ma duchowe znaczenie i daję wam 
to imię, abyście mieli świadomość, że jesteście 
częścią ludu Bożego. Bo "Izrael" nie 
reprezentuje narodu ziemi, ale świat duchów. 
92 Ta nazwa będzie znowu znana na ziemi, ale 
wolna od błędu, w jej prawdziwym znaczeniu, 
które jest duchowe. 
93 Musicie znać pochodzenie i znaczenie tego 
imienia; wasza wiara, że jesteście dziećmi tego 
ludu, musi być absolutna i musicie mieć pełną 
wiedzę o tym, kto dał wam to imię i dlaczego, 
abyście mogli wytrzymać ataki, które zostaną 
na was jutro skierowane przez tych, którzy 
nadają inne znaczenie imieniu "Izrael". (274, 
47 - 50) 
94 Chcę od was posłuszeństwa, chcę, abyście 
tworzyli lud silny przez swoją wiarę i 
duchowość, ponieważ tak jak ja kazałem 
pokoleniom pochodzącym od Jakuba 
pomnożyć się - pomimo wielkich trudności, 

które dotknęły ten lud - tak ja sprawię, że 
wytrwale będziecie trwać w swoich 
zmaganiach, niosąc w swoim duchu to ziarno, 
aby wasz lud mógł znów pomnażać się jak 
gwiazdy na niebie i jak piasek na morzu. 
95 Uczyniłem was świadomymi, że jesteście 
duchowo częścią tego ludu Izraela, abyście 
mogli mieć pełniejszą wiedzę o swoim 
przeznaczeniu. Lecz ja również poleciłem 
wam, abyście nie głosili proroctw dotyczących 
tego, dopóki ludzkość nie odkryje ich z własnej 
woli. 
96 Ponieważ lud izraelski nadal istnieje na 
ziemi, Żyd po ciele, odmówi wam tego imienia 
i nie przyzna wam go, choć nie jest to ważny 
powód do kłótni. 
97 Oni jeszcze nic o tobie nie wiedzą, ale ty 
dużo o nich wiesz. Objawiłem wam, że ten lud, 
błąkający się po ziemi i bez pokoju w duchu, 
krok po kroku i nie wiedząc o tym, zmierza ku 
Ukrzyżowanemu, którego uznają za swego 
Pana i którego poproszą o przebaczenie z 
powodu Jego tak wielkiej niewdzięczności i 
zatwardziałości wobec Jego miłości. 
98 Moje Ciało zostało zdjęte z krzyża, ale dla 
tych, którzy przez wieki odmawiali Mnie, 
pozostaję przybity do niego i nadal czekam na 
moment ich przebudzenia i pokuty, aby dać im 
wszystko, co im dałem, a oni nie chcieli 
otrzymać; czekam na moment ich 
przebudzenia (86, 11- 13) 
99 W tym czasie nie są jak naród żydowski 
"Drugiego Wieku", który - ponieważ był 
związany tradycją, konserwatywny i 
fanatyczny - nie mógł zjeść chleba 
niebieskiego, który Mesjasz przyniósł im, 
czego oczekiwali przez wiele wieków. Kiedy 
nadeszła ta godzina, nie mogli Go rozpoznać, 
ponieważ Jego materializacja uniemożliwiła im 
ujrzenie światła prawdy. (255, 19) 
100 Z dalekich krain i narodów zobaczysz, że 
twoi bracia przybywają w pragnieniu 
wyzwolenia ich ducha Z tej starożytnej 
Palestyny oni również przyjadą w pędach, jak 
wtedy, gdy plemiona Izraela przekroczyły 
pustynię. 
101 Jego pielgrzymka była długa i bolesna, 
ponieważ wydalono go z jego łona, który 
zaoferował mu swoje królestwo jako nowe 
dziedzictwo. Ale już zbliża się do oazy, gdzie 
spocznie i zastanowi się nad moim słowem, 
aby następnie, wzmocniona w znajomości 
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mojego prawa, kontynuować drogę, która 
pokazuje jej rozwój, o którym tak długo 
zapominano. 
102 Wtedy usłyszysz wielu mówiących, że twój 
naród jest nowym, obiecującym krajem, 
Nowym Jeruzalem. Ale powiecie im, że ta 
Ziemia Obiecana leży poza tym światem i aby 
do niej dotrzeć, musicie to zrobić w duchu po 
przejściu przez wielką pustynię prób tego 
wieku. Powiesz im też, że ten naród jest tylko 
oazą na środku pustyni. 
103 Ale zrozumiecie, ludzie, że oaza musi 
dawać cień wyczerpanym wędrowcom, a także 
musi oferować swoją krystalicznie czystą i 
słodką wodę do ust spieczonych pragnieniem 
tych, którzy szukają w niej schronienia. 
104 Co to jest ten cień i ta woda, o której 
mówię do was? moje nauczanie, ludzie, moje 
boskie nauczanie w działaniu Miłości i w kogo 
włożyłem to bogactwo łaski i 
błogosławieństw? w was, ludzie, abyście coraz 
bardziej uwalniali swoje serce od wszelkiego 
egoizmu i ukazywali je jako czyste lustro w 
każdym z waszych dzieł 
105 Czyż twój umysł i serce nie byłyby 
zachwycone, gdyby dzięki twojej miłości 
możliwe było nawrócenie tego ludu, tak 
przywiązanego do swoich tradycji i 
zatrzymanego duchowo, do duchowej nauki 
trynitarnej Marianów? Czyż nie byłoby 
radością wśród was, gdyby "Stary Izrael" 
nawrócił się za pośrednictwem "Nowego 
Izraela", czyli gdyby ten pierwszy otrzymał 
łaskę za pośrednictwem tego drugiego? 
106 Nic jeszcze nie przekonało narodu 
żydowskiego, że musi on zerwać ze starymi 
tradycjami, aby osiągnąć swój moralny i 
duchowy szczyt. To są ludzie, którzy wierzą, że 
wypełniają prawa Jehowy i Mojżesza, ale w 
rzeczywistości nadal czczą swoje złote cielę. 
107 Zbliża się czas, kiedy ten błądzący ludzie, 
rozproszeni po całym świecie, przestaną 
patrzeć na ziemię i wzniosą oczy ku niebu w 
poszukiwaniu Tego, któremu obiecano być ich 
Zbawicielem od początku i którego błędnie 
osądzili i zabili, ponieważ uważali Go za 
biednego i nie znaleźli w Nim dobra. (35, 55 - 
58) 
108 Nie biorą pod uwagę faktu, że wybrałem 
jeden lud ziemi spośród innych jako przysługę 
Kocham wszystkie moje dzieci i ludzi, którzy je 
stworzyli po równo. 

109 Każdy lud przynosi misję na ziemię, a 
przeznaczenie, które przyniósł "Izrael", to 
bycie prorokiem Boga, światłem wiary i drogą 
do doskonałości wśród ludu. 
110 Proroctwa i objawienia moje, które wam 
dałem od pierwszych czasów, nie były 
poprawnie interpretowane, ponieważ nie 
nadeszła jeszcze godzina, kiedy ludzkość 
mogła je zrozumieć; proroctwa i objawienia 
moje nie były poprawnie interpretowane, 
ponieważ nie były wam dane przede 
wszystkim. 
111 Niegdyś "Izrael" był ludem ziemi; dziś są 
oni rozproszeni po całym świecie; jutro lud 
Boży będzie składał się z wszystkich 
duchowych istot, które razem z Ojcem stworzą 
Boską Rodzinę w doskonałej harmonii. (221,27 
- 30) 
 
Naśladownictwo i duchowość  
112 Nauczyć się kochać siebie nawzajem, 
błogosławić, przebaczać, być łagodnym i 
kochającym, dobrym i szlachetnym, i 
zrozumieć, że jeśli tego nie zrobisz, dzieła 
Chrystusa, twojego Mistrza nie będą 
odzwierciedlone w twoim życiu w 
najmniejszym stopniu 
113 Mówię do wszystkich i wzywam was 
wszystkich do usunięcia błędów, które 
powstrzymywały was w rozwoju przez tyle 
stuleci. (21, 22 - 23) 
114 Nie zapominaj, że twoje pochodzenie jest 
w mojej miłości Dzisiaj wasze serce jest 
zatwardziałe przez egoizm, ale po raz kolejny, 
kiedy stanie się otwarte na każdą duchową 
inspirację, poczuje miłość do bliźniego i 
odczuje ból innych, jak własny. Wtedy 
będziecie mogli wypełnić przykazanie, które 
mówi wam, abyście się "kochali". (80, 15) 
115 Ten świat jest odpowiednią dziedziną do 
pracy Jest w nim ból, choroba, grzech we 
wszystkich jego formach, wada, niezgoda, 
stracona młodość, starość bez godności, nauka 
nadużywana do zła, nienawiść, wojna i 
kłamstwa. 
116 Są to pola, w których masz pracować i 
siać. ale jeśli ta walka, która was czeka wśród 
ludzi, wydaje się wam gigantyczna - zaprawdę, 
powiadam wam, choć jest wielka, nie można 
jej porównać z tą, którą powinniście zacząć od 
siebie: walka ducha, rozumu i sumienia z 
namiętnościami ciała, ich miłością do siebie, 
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ich egoizmem, ich materializacją. Ale dopóki 
nie zatriumfowaliście nad sobą - jak możecie 
szczerze mówić o miłości, posłuszeństwie, 
pokorze i uduchowieniu swoich bliźnich? (73, 
18 - 19) 
117 Cnota została wzgardzona i wzięta za coś 
szkodliwego lub bezużytecznego. Teraz 
nadszedł czas, abyście zrozumieli, że tylko 
cnota przyniesie wam zbawienie, sprawi, że 
poczujecie pokój i napełni was satysfakcją. Ale 
i tak cnota musi cierpieć wiele trudów i 
ucisków, zanim wejdzie do wszystkich serc. 
118 Żołnierze, którzy go bronią, muszą walczyć 
z wielkim wysiłkiem i wielką wiarą. Gdzie są ci 
żołnierze dobroci, aktywnej miłości i pokoju? 
Myślisz, że są? 
119 Testujecie się wewnętrznie i 
odpowiadacie mi, że nie jesteście. Za to 
mówię wam, że wszyscy możecie należeć do 
tych żołnierzy z dobrą wolą. za co według 
ciebie przyszłam do ciebie? (64, 16) 
120 Kochanie, mów, kiedy musisz to zrobić - 
bądź cicho, kiedy jest to właściwe, nie mów 
nikomu, że jesteś moim wybrańcem Unikaj 
pochlebstw i nie podawaj do wiadomości 
korzyści, które robisz. Pracujcie w ciszy, 
świadcząc swoimi dziełami miłości o prawdzie 
mojej nauki. 
121 Miłość jest twoim przeznaczeniem. 
miłość, bo w ten sposób zmyjesz swoje plamy, 
zarówno z twojego obecnego życia, jak i z 
życia przeszłego (113, 58 - 59) 
122 Odrzuć pochlebstwa od ciebie, bo to broń, 
która zniszczy twoje szlachetne uczucia to 
miecz, który może zabić wiarę, którą 
rozpaliłam w waszych sercach. 
123 Jak możesz pozwolić ludziom zniszczyć 
ołtarz, który masz w głębi swojej istoty? (106, 
47 - 48) 
124 Nie należy mylić pokory ze złym ubraniem. 
Nie wierzcie też, że ten, kto ma w sobie 
poczucie niższości i z tego powodu zmuszony 
jest służyć innym i kłaniać się przed nimi, jest 
pokorny. Mówię wam, prawdziwa pokora tkwi 
w tym, kto potrafi osądzić, że jest kimś i kto 
wie, że ma pewną wiedzę, ale kto jest skłonny 
ustąpić innym i chętnie dzieli się z nimi tym, co 
ma. 
125 Jakie masz uczucie wdzięczności, gdy 
doświadczasz, że człowiek, szanowany wśród 
mężczyzn, wyraża do ciebie uczucie, 
zrozumienie, pokorę Możecie dać to samo 

uczucie tym, którzy są wśród was lub tak się 
czują. 
126 Yrozumieć, że należy pochylić się w dół, 
zrozumieć, że należy wyciągnąć rękę bez 
poczucia wyższości, nauczyć się być 
wyrozumiałym Mówię wam, że w tych 
przypadkach cieszy się nie tylko ten, kto 
otrzymuje dowód uczucia, wsparcia czy 
pocieszenia, ale także ten, kto je daje, bo wie, 
że jest jeden ponad nim, który sam dał mu 
dowody miłości i pokory, a ten jest jego 
Bogiem i Panem. (101, 60 + 62) 
127 Żyj czysto, skromnie, prosto. Wypełnij 
wszystko, co jest tylko w sferze ludzkiej, jak 
również wszystko, co dotyczy twojego ducha. 
Usuńcie z waszego życia to, co zbędne, to, co 
sztuczne, to, co szkodliwe, a zamiast tego 
odświeżcie się wszystkim, co jest dobre w 
waszym życiu. (131, 51) 
128 Nie widzisz w nikim wroga, nie widzisz we 
wszystkich ludziach swoich braci i sióstr, to 
jest twoja misja Jeśli wytrwacie w tym do 
końca, na ziemi zwycięży sprawiedliwość i 
miłość, a to da wam pokój i bezpieczeństwo, 
którego tak bardzo pragniecie. (123, 65) 
129 Daj swojemu sercu wolność, aby zaczęło 
odczuwać ból innych. Nie pozwól, aby czuć 
tylko to, co dotyczy twojej osoby, i nie pozwól, 
aby było to tylko zajęte i niespokojne. Nie 
bądź już obojętny na próby, przez które 
przechodzi ludzkość. 
130 Diedy twoja miłość będzie tak wielka, że 
może ogarnąć wielu bliźnich, aby ich kochać 
tak, jak ty kochasz tych, którzy niosą w sobie 
twoją krew i są ciałem twego ciała 
131 Gdybyś wiedział, że jesteś bardziej w 
duchu niż w ciele, wielu by w to nie uwierzyło. 
ale mówię wam: na pewno jesteście bardziej z 
ducha niż z ciała waszego według braci, bo 
duch należy do wieczności, podczas gdy ciało 
jest skorumpowane. 
132 Weźmy więc pod uwagę fakt, że rodziny 
tutaj na ziemi powstają dzisiaj i rozpadają się 
ponownie jutro, podczas gdy rodzina duchowa 
istnieje na zawsze. (290, 39 - 41) 
133 Czy wy, którzy słyszycie te słowa, 
uważacie, że mógłbym zasiać w waszych 
sercach niechęć lub złą wolę wobec tych 
waszych bliźnich, którzy wyznają inne 
wyznania? nigdy, uczniowie, to wy 
powinniście zacząć dawać przykład braterstwa 
i harmonii, patrząc i kochając wszystkich z tą 
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samą sympatią, z jaką patrzy się na tych, 
którzy podzielają wasz sposób myślenia (297, 
49) 
134 Wiem, że im większa jest twoja wiedza, 
tym większa będzie twoja miłość do Mnie. 
kiedy mówię ci: "kochaj mnie", wiesz co ci 
mówię? kochać prawdę, kochać dobro, kochać 
światło, kochać się wzajemnie, kochać 
prawdziwe życie (297, 57 - 58) 
135 Wiedzcie, uczniowie, że celem waszej 
walki jest taki stan umysłu, do którego nie 
dociera już ból, a cel ten jest osiągany przez 
zasługi, walki, próby, poświęcenia i 
wyrzeczenia 
136 Zauważcie te przypadki cierpliwości, 
wiary, pokory i uległości, które czasami 
odkrywacie u niektórych waszych bliźnich. Są 
to istoty duchowe posłane przeze mnie, aby 
dać przykład cnoty wśród ludzkości. 
Najwyraźniej los tych stworzeń jest smutny, 
ale wiedzą one w swojej wierze, że przybyły, 
aby wypełnić misję. 
137 W całej waszej historii otrzymywaliście 
wielkie przykłady moich posłańców i uczniów - 
imiona, które są wam znane, lecz nie 
oceniajcie źle małych przykładów, które 
napotykacie na swojej drodze życiowej. (298, 
30 - 32) 
138 Nie wierzcie, że byli prorocy, pionierzy i 
duchy światłości tylko na łonie ludu Izraela. 
Niektóre z nich wysłałem również do innych 
narodów, ale ludzie wzięli je za bogów, a nie 
za wysłanników i z ich nauk stworzyli religie i 
kulty. (135, 15) 
139 Yawsze najpierw zobaczcie "promień", 
który macie w swoich oczach, uczniowie, aby 
mieć prawo zobaczyć "drzazgę", którą ma 
wasz brat. 
140 Przez to chcę wam powiedzieć, że nie 
powinniście wykorzystywać mojej nauki do 
potępiania działań waszych bliźnich w ramach 
ich różnych wyznań 
141 Zaprawdę, powiadam wam, na wszystkich 
tych drogach są serca, które szukają Mnie 
przez życie szlachetne i ofiarne. 
142 Jednak uczeń ciągle pyta mnie, dlaczego 
pozwalam na tę różnorodność 
światopoglądów, które czasami są ze sobą 
sprzeczne, tworzą różnice i powodują wrogość 
między ludźmi 
143 Do tego mistrz mówi do was: Zostało to 
dozwolone, ponieważ nie ma dwóch 

duchowych istot, które mają dokładnie to 
samo zrozumienie, to samo światło, tę samą 
wiarę, a także dlatego, że została wam dana 
wolność woli do wyboru waszej drogi. Nigdy 
nie byliście zmuszeni do podążania ścieżką 
prawa, ale zostaliście do tego zaproszeni, 
zachowując tym samym wolność nabywania 
prawdziwych zasług w pragnieniu prawdy. 
(297, 23 - 24) 
144 Chcę, abyście nauczyli się nie być 
nieostrożnym w swoich ocenach, ani nie być 
zdeterminowanym przez pierwsze wrażenie. 
145 Daję wam tę radę, abyście, interpretując 
moje słowo, nawet jeśli macie oceniać 
doktryny, religie, filozofie, kulty, objawienia 
duchowe lub nauki, mogli uznać, że to, co 
znacie, nie jest wszystkim, co istnieje i że 
prawda, którą znacie, jest tylko minimalną 
częścią prawdy absolutnej, która w jakiś 
sposób się tu ujawnia, ale która może być 
ujawniona na wiele innych, nieznanych wam 
sposobów. (266, 33) 
146 Szanujcie wierzenia religijne swoich 
bliźnich, a gdy wchodzicie do ich kościołów, 
wystawiajcie swoje głowy w szczerym 
oddaniu, wiedząc, że jestem obecny w każdym 
kulcie 
147 Nie odmawiajcie światu naśladowania 
Mnie, ani nie odłączajcie się od Mnie pod 
pretekstem, że macie obowiązki w świecie 
Naucz się łączyć oba prawa w jedno. (51, 53) 
148 Czyż nie błogosławię całej ludzkości, nie 
faworyzując nikogo? Ten "płaszcz" 
błogosławieństwa otacza zarówno tych 
dobrych i cichych, jak i wyniosłych i 
przestępców. Dlaczego nie weźmiesz mnie za 
swojego modela? Czy czujesz wstręt do 
działań innych? 
149 Nie zapominajcie, że jesteście częścią 
ludzkości, że powinniście ją kochać i wybaczać, 
ale nie odrzucajcie jej, gdyż byłoby to dla was 
jak poczucie obrzydzenia. Wszystko, co 
widzicie u swojego bliźniego, sami w 
mniejszym lub większym stopniu macie. 
150 Dlatego chcę, abyście nauczyli się zgłębiać 
swoją wewnętrzną istotę, abyście mogli 
poznać swoje duchowe i moralne oblicze. W 
ten sposób będziecie mogli sami siebie 
oceniać i mieć prawo patrzeć na innych. 
151 Nie szukaj usterek u swoich bliźnich; u 
tych, których masz, to wystarczy. (286, 41 - 42) 
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152 Czy uważasz, że spełniasz moje 
przykazanie miłości do siebie nawzajem, kiedy 
egoistycznie ograniczyć swoją miłość do 
swojej rodziny? Czy wspólnoty religijne wierzą, 
że spełniają to najwyższe przykazanie, gdy 
tylko uznają swoich wiernych i odrzucają tych, 
którzy należą do innego wyznania? 
153 Wielkie narody świata, które chlubią się 
cywilizacją i postępem - czy mogą na przykład 
twierdzić, że osiągnęły postęp duchowy i że 
były posłuszne tej instrukcji Jezusa, gdy ich 
całym dążeniem jest przygotowanie się do 
bratobójczej wojny? 
154 O wy, ludzie, nigdy nie doceniliście 
wartości mojego słowa, ani nie chcieliście 
usiąść do stołu Pańskiego, ponieważ wydawał 
się wam zbyt pokorny. Ale mój stół nadal 
czeka na ciebie z chlebem i winem życia dla 
twojego ducha. (98, 50 - 51) 
155 Nie uważajcie mojej pracy za ciężar i nie 
mówcie, że wypełnianie pięknego zadania, 
jakim jest kochanie Ojca i bliźnich waszych, 
jest trudne dla waszego ducha To, co jest 
naprawdę trudne, to krzyż niegodziwości 
twojej i innych, dla których musisz płakać, 
krwawić, a nawet umrzeć. Niewdzięczność, 
brak zrozumienia, egoizm i oszczerstwa będą 
dla ciebie jak ciężar, jeśli dasz im schronienie. 
156 Dla nieprzyzwoitego człowieka 
wypełnienie mojego prawa może wydawać się 
trudne i trudne, ponieważ jest ono doskonałe i 
nie sprzyja ani niegodziwości, ani kłamstwu. 
Ale dla posłusznego człowieka prawo jest jego 
obroną, wsparciem i zbawieniem. (6, 16 - 17) 
157 Również mówię do ciebie: Ludzie muszą 
wierzyć w ludzi, muszą mieć wiarę i zaufanie 
do siebie nawzajem, ponieważ musicie dojść 
do przekonania, że wszyscy na ziemi 
potrzebujecie siebie nawzajem. 
158 Nie sądzę, aby podobało mi się, gdy 
mówisz, że wierzysz we Mnie, wiedząc, że 
wątpisz w cały świat ponieważ oczekuję od 
was tego, że będziecie mnie kochać przez 
miłość, którą okazujecie bliźnim i przebaczacie 
tym, którzy was obrażają; że z miłością 
staniecie po stronie najbiedniejszych, 
najmniejszych lub najsłabszych, będziecie 
kochać swoich bliźnich bez różnicy i 
wykazywać największą bezinteresowność i 
prawdomówność we wszystkich waszych 
dziełach. 

159 Uczcie się ode Mnie, bo nigdy w was nie 
wątpiłem, wierzcie w wasze zbawienie i 
ufajcie, że zbierzecie się, aby osiągnąć 
prawdziwe życie. (167, 5 - 7) 
160 Miłujcie Ojca waszego, zmiłujcie się nad 
bliźnim waszym, oddzielcie się od wszystkiego, 
co szkodzi waszemu ludzkiemu życiu lub 
waszemu duchowi Moja nauka uczy cię tego. 
Gdzie widzisz trudności i niemożliwości? 
161 Nie, kochani ludzie, nie jest niemożliwe, 
aby być posłusznym mojemu słowu: to nie to 
jest trudne, ale wasza poprawa, odnowa i 
uduchowienie, ponieważ brakuje wam 
hojnych uczuć i wysokich aspiracji. Ale 
ponieważ wiem, że wszystkie wasze 
wątpliwości, ignorancja i niezdecydowanie 
muszą zniknąć, będę was nadal uczyć, 
ponieważ dla mnie nie ma nic niemożliwego. 
Mogę zamienić kamienie w chleb życia 
wiecznego i pozwolić krystalicznie czystej 
wodzie tryskać ze skał. (149, 63 - 64) 
162 Przypominam wam o Prawie, które nie 
może być wymazane z waszego sumienia, 
zapomniane przez wasze serce, ani 
podważone, ponieważ zostało podyktowane 
przez Mądrą Inteligencję, Inteligencję 
Powszechną, tak aby każdy człowiek posiadał 
w sobie Światło, które prowadzi go na drogę 
do Boga. 
163 Konieczna jest głęboka znajomość prawa, 
aby wszystkie działania życiowe opierały się na 
prawdzie i sprawiedliwości. Bez znajomości 
prawa, nieuchronnie popełnisz wiele błędów. 
Ale ja cię proszę: Czy twoje sumienie nigdy nie 
doprowadziło cię do światła wiedzy? 
Zaprawdę, mówię ci, sumienie nigdy nie było 
bezczynne ani obojętne. To twoje serce, to 
także twój umysł odrzuca światło wewnętrzne, 
zafascynowany blaskiem światła 
zewnętrznego, czyli poznaniem świata. (306, 
13 - 14) 
164 Dzisiaj, kiedy szczegółowo wyjaśniam 
moje nauczanie, muszę wam uświadomić, że 
wszystko, co robicie poza prawami, które 
rządzą duchem lub ciałem, jest ze szkodą dla 
nich obu. 
165 Sumienie, intuicja i wiedza to 
przewodniki, które wskażą ci bezpieczną drogę 
i zapobiegną upadkowi. Te światła należą do 
ducha, ale trzeba sprawić, by świeciły. Gdy ta 
jasność będzie obecna w każdym z was, 
będziecie wołali: "Ojcze, Twoje odkupieńcze 
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nasienie wyrosło w mojej istocie, a Twoje 
Słowo ostatecznie rozkwitło w moim życiu. 
(256, 37 - 38)  
166 Przybyłem, aby dać wielkość twemu 
duchowi - wielkość opartą na wypełnieniu 
mojego prawa, które jest moją miłością Ale 
musicie udowodnić, że jesteście godni tej 
wielkości, wypełniając swoją misję podążania 
za swoim Mistrzem. (343, 29) 
167 Zawsze będę wam mówił: korzystajcie z 
satysfakcji, które wasz świat może wam dać, 
ale cieszcie się nimi zgodnie z moim prawem, 
a będziecie doskonali. 
168 Słyszysz wciąż na nowo wyrzuty sumienia, 
ponieważ nie wprowadziłeś ciała i ducha do 
harmonii przez prawo dane przeze mnie 
169 Często nadal grzeszysz, ponieważ 
wierzysz, że nie zostanie ci przebaczone. Jest 
to błędna opinia, ponieważ moje serce jest 
drzwiami, które są zawsze otwarte dla tego, 
kto żałuje. 
170 Nie ma już w tobie żadnej nadziei, która 
zachęca cię do nadziei na lepszą przyszłość? 
Nie pozwól, by ogarnęła cię melancholia i 
rozpacz. Pomyśl o mojej miłości, która zawsze 
jest z tobą. Szukajcie ze mną odpowiedzi na 
wasze wątpliwości, a wkrótce poczujecie się 
oświeceni nowym objawieniem. Światło wiary 
i nadziei rozświetli się głęboko w twoim 
duchu. Wtedy staniesz się siłą obronną 
słabych. (155, 50 - 53) 
171 Zawsze żyj czujny duchowo, abyś mógł 
przebaczyć z serca tym, którzy cię zranili 
Pomyślcie wcześniej, że ten, kto krzywdzi 
swego bliźniego, czyni to tylko dlatego, że 
brakuje mu duchowego światła; ale mówię 
wam, że przebaczenie jest jedyną rzeczą, która 
może przynieść światło do tych serc. Uraza lub 
zemsta zwiększa ciemność i przynosi 
cierpienie. (99, 53) 
172 Twoje sumienie, które domaga się i 
oczekuje od ciebie doskonałych dzieł, nie 
zostawi cię samego, dopóki nie udzielisz 
prawdziwego przebaczenia bliźnim 
173 Dlaczego miałbyś nienawidzić tych, którzy 
cię obrażają, gdy są tylko krokami, by do mnie 
dotrzeć? Kiedy przebaczysz, będziesz zarabiać 
zasługi, a kiedy jesteś w Królestwie 
Niebieskim, będziesz rozpoznawać na ziemi 
tych, którzy pomogli ci w twoim duchowym 
wstąpieniu. Wtedy będziesz prosił Ojca, aby i 
oni znaleźli środki do zbawienia i przyszli do 

swego Pana, a twoje wstawiennictwo sprawi, 
że otrzymają tę łaskę. (44, 44 - 45) 
174 Nie odwracajcie się od tych, którzy w 
swojej rozpaczy bluźnierczą przeciwko Mnie 
lub przeciwko wam Daję ci za nie kroplę 
mojego balsamu. 
175 Być gotowym na przebaczenie każdemu, 
kto cię skrzywdzi w tym, co jest ci najdroższe 
Zaprawdę, mówię wam, za każdym razem, gdy 
udzielicie szczerego i prawdziwego 
przebaczenia w jednej z tych prób, będzie to 
kolejny etap, który osiągniecie na waszej 
duchowej drodze rozwoju. 
176 Czy wtedy poczujecie urazę i odmówicie 
przebaczenia tym, którzy pomagają wam 
zbliżyć się do Mnie? Czy wyrzekniesz się 
błogości duchowej, aby wziąć mnie za przykład 
i pozwolić przemocy zaciemnić twój mózg, aby 
zwrócić każdy cios? 
177 Zaprawdę, powiadam wam, ta ludzkość 
nie zna jeszcze mocy przebaczenia i cudów, 
które ono czyni. gdy tylko uwierzy w Moje 
Słowo, przekona się o tej prawdzie. (111, 64 - 
67) 
178 Ukochanych ludzi: zjednoczcie się z 
braćmi, abyście w dialogu ze Mną, poprzez 
miłość, którą was natchnęłam, przebaczyli 
nawet najpoważniejsze zniewagi. dlaczego nie 
wybaczysz temu, kto nie wie, co robi? Nie wie, 
bo nie zdaje sobie sprawy, że sam sobie robi 
to zło. (359, 25) 
179 Wybacz tak często, jak możesz być 
urażony Nawet nie zastanawiaj się nad liczbą 
przypadków, w których musisz wybaczyć. 
Twoje przeznaczenie jest tak wielkie, że nie 
możesz się w to wplątać, bo przed tobą stoją 
wielkie zadania. 
180 Twój duch powinien być zawsze gotowy 
na miłość, zrozumienie i dobroć, abyś mógł 
wznieść się na wyższe poziomy. 
181 Tak jak w dawnych czasach wielu waszych 
braci i sióstr napisało piękne strony Wiecznej 
Księgi Ducha ze swoimi dziełami, tak i wy w ich 
sukcesji macie kontynuować tę historię, jako 
przykład i dla radości nowych pokoleń, które 
przyjdą na ziemię (322, 52) 
182 Kultywujcie pokój, kochajcie go i 
rozpowszechniajcie wszędzie, bo jak bardzo 
potrzebuje go ludzkość 
183 Nie przejmuj się zmieniającymi się losami 
życia, abyś zawsze pozostawał silny i gotowy 
do dawania tego, co masz 
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184 Ten pokój, który jest dziedzictwem 
każdego ducha, uciekł w tym czasie i ustąpił 
miejsca wojnie i męczeńskim narodom, 
zniszczył instytucje i zniszczył istoty duchowe. 
185 Powodem jest to, że zło zawładnęło 
ludzkim sercem. Nienawiść, nadmierne 
ambicje, niepohamowana chciwość 
rozprzestrzeniają się i powodują szkody. Ale 
jak krótkie będzie ich panowanie... 
186 Dla waszej radości i zapewnienia ogłaszam 
wam, że wasze wyzwolenie jest już blisko, że 
wielu ludzi pracuje dla tego celu, którzy 
pragną oddychać w atmosferze braterstwa, 
czystości i zdrowia. (335, 18) 
187 Macie praktykować miłość przez całe 
wasze życie; to jest wasze zadanie Masz wiele 
darów do bezinteresownej pomocy na różne 
sposoby. Jeśli wiecie jak się przygotować, 
osiągniecie to, co nazywacie niemożliwym.  
188 Aktywność miłości, którą wykonujesz za 
pomocą monety - choć jest to również 
aktywność miłości - będzie tym mniejsza. 
189 Miłość, przebaczenie i pokój, który musisz 
wnieść do serc swoich bliźnich 
190 Nie chcę więcej faryzeuszy i hipokrytów 
chronionych w moim prawie. Chcę mieć 
uczniów, którzy odczuwają ból swoich bliźnich. 
Wybaczę tym wszystkim, którzy pokutują, bez 
względu na to, do jakiej sekty czy kościoła 
należą, i wyraźnie pokażę im prawdziwą 
drogę. (10, 104 - 107) 
191 Posłuchajcie mnie: bądźcie pokorni na 
świecie i siejcie na nim dobre rzeczy, abyście 
mogli zbierać z niego owoce w niebie. Jeśli nie 
podoba ci się, że masz świadków, gdy czynisz 
zło, dlaczego jest to dla ciebie przyjemne, gdy 
czynisz dobre uczynki? Czym możesz się 
pochwalić, skoro wykonałeś tylko swój 
obowiązek? 
192 Zrozumcie, że pochwała jest szkodliwa dla 
waszego ducha, ponieważ jesteście tak 
niedoświadczeni i ludzcy. 
193 Dlaczego, natychmiast po wykonaniu 
dobrej pracy, oczekujesz, że Ojciec wasz da 
wam nagrodę? Ten, kto tak uważa, nie 
postępuje altruistycznie, a zatem jego miłość 
jest fałszywa, a jego miłość daleka od prawdy. 
194 Niech świat zobaczy, że czynicie dobre 
uczynki, ale nie z zamiarem otrzymania 
zaszczytu, ale tylko po to, by dawać dobre 
przykłady i nauki oraz dawać świadectwo 
Mojej Prawdzie (139, 56 - 58) 

195 Kiedy twój duch spotyka się w "duchowej 
dolinie", aby zdać relację z jego pobytu i jego 
dzieł na ziemi, że to, o co cię proszę 
najbardziej, to wszystko, o co prosiłeś i co 
zrobiłeś dla dobra swoich bliźnich. Wtedy 
będziesz pamiętał moje słowa w tym dniu. 
(36,17) 
196 W "Drugim czasie" ludzkość dała mi 
drewniany krzyż, na którego męczeństwo 
zostałem skazany przez ludzi. Ale na moim 
duchu nosiłem innego, cięższego i 
krwawszego: wasze niedoskonałości i waszą 
niewdzięczność. 
197 Czy byłbyś w stanie nieść na ramionach 
krzyż miłości i ofiary dla bliźniego i w ten 
sposób wejść w moją obecność? Oto po co 
posłałem was na ziemię; oto dlaczego wasz 
powrót nastąpi, gdy przyjdziecie przede Mną z 
wypełnioną misją. Ten krzyż będzie kluczem, 
który otworzy dla ciebie bramy obiecanego 
Królestwa. (67,17 - 18) 
198 Nie wymagam od was pozostawienia 
wszystkiego za sobą, tak jak wymagałem od 
tych, którzy poszli za Mną w "Drugim wieku". 
Niektórzy z nich opuścili rodziców, inni jego 
towarzysza; opuścili dom, brzegi, łódź rybacką 
i sieci; zostawili je wszystkie, aby iść za 
Jezusem. Nie mówię ci też, że konieczne jest 
przelanie krwi w tym czasie. (80, 13) 
199 Zrozumcie, że musicie zmienić się 
duchowo i fizycznie, że wiele z waszych 
zwyczajów i tradycji - dziedzictwo waszych 
przodków - musi zniknąć z waszego życia, aby 
utorować sobie drogę do uduchowienia. (63, 
15) 
200 W chwili obecnej nie wszyscy rozumiecie, 
co oznacza "uduchowienie", ani nie 
rozumiecie, dlaczego wzywam was do 
osiągnięcia tego wewnętrznego podniesienia. 
Czy możecie być chętni i posłuszni moim 
przykazaniom, kiedy nawet nie zdajecie sobie 
sprawy, o co was proszę? 
201 Ale niektórzy rozumieją ideał, który Mistrz 
inspiruje swoich uczniów i będą się spieszyć z 
wykonywaniem Jego poleceń (261,38) 
202 Jeśli naprawdę pragniecie zostać 
mistrzami w duchowości, musicie być 
wytrwali, cierpliwi, chętni do nauki i uważni, 
ponieważ wtedy będziecie mieli okazję 
stopniowo zbierać owoce waszych dzieł, 
poprzez które będziecie gromadzić 
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doświadczenie, którym jest światło, czyli 
wiedzę o prawdziwym życiu. (172, 9) 
203 Przynoszę nową lekcję, dzięki której 
nauczycie się żyć duchowo na ziemi, co jest 
prawdziwym życiem, które Bóg dał 
człowiekowi. 
204 Już wam mówiłem, że "uduchowienie" nie 
oznacza pobożności, ani fanatyzmu religijnego 
czy praktyk nadprzyrodzonych. Duchowość 
oznacza harmonię ducha z ciałem, 
przestrzeganie praw boskich i ludzkich, 
prostotę i czystość życia, absolutną i głęboką 
wiarę w Ojca, pewność i radość w służbie Bogu 
w bliźnim, ideały doskonałości moralności i 
ducha. (279, 65 - 66) 
205 Zastanawiasz się, jakie jest znaczenie 
"siedmiu stopni drabiny nieba" i twój Mistrz 
mówi ci z pewnością: liczba siedem oznacza 
duchowość, to jest duchowość, którą chcę 
widzieć w wybranym przeze mnie narodzie 
Izraela 
206 Musisz przyjść do mnie ze wszystkimi 
swoimi cnotami i rozwiniętymi zdolnościami 
Na siódmym etapie lub etapie waszego 
rozwoju dojdziecie do Mnie i zobaczycie, że 
niebo otwiera swoje bramy, by was przyjąć. 
(340, 6) 
207 Zrozumieć przede wszystkim, że dopóki 
ludzie nie osiągną pełnej duchowości, będą 
potrzebowali materialnych kościołów i będą 
stawiać przed swoimi oczami rzeźby lub 
obrazy, które sprawią, że poczują moją 
obecność 
208 Stopień uduchowienia lub "materializmu" 
ludzi można zmierzyć na podstawie charakteru 
ich kultu religijnego. Materialista szuka Mnie 
w rzeczach ziemskich i jeśli nie widzi Mnie 
zgodnie ze swoimi pragnieniami, przedstawia 
Mnie w jakiś sposób, aby poczuć, że ma Mnie 
przed sobą. 
209 Który rozumie mnie tak, jak duch czuje 
mnie w sobie, poza sobą i we wszystkim, co go 
otacza, ponieważ stał się moją własną 
świątynią (125, 49 - 51) 
210 Ofiarujcie mi nabożeństwo duchowe i nie 
bądźcie jak ci, którzy budują kościoły i ołtarze 
pokryte złotem i kamieniami szlachetnymi, jak 
ci, którzy odbywają długie pielgrzymki, karcą 
się surowymi i okrutnymi biczami, klękają pod 
modlitwami ust i litaniami modlitewnymi, a 
jednak nie byli jeszcze w stanie oddać mi 
swego serca Upominałem was przez sumienie 

i dlatego mówię wam: kto mówi i mówi o tym, 
co zrobił i wymazuje to, nie ma żadnej zasługi 
u Ojca Niebieskiego. (115, 9) 
211 Aby wypełnić moje prawo musisz się 
modlić, zawsze podnosząc swojego ducha do 
Ojca waszego 
212 Widziałem, że aby się modlić, wolisz 
szukać samotności i ciszy, a robisz to dobrze, 
gdy szukasz natchnienia poprzez modlitwę lub 
gdy chcesz mi podziękować. ale również każę 
wam modlić się, bez względu na waszą 
sytuację, abyście w najtrudniejszych 
momentach waszego życia wiedzieli, jak 
wezwać moją pomoc, nie tracąc przy tym 
równości, samokontroli, wiary w moją 
obecność i zaufania do was. (40, 34 - 35) 
213 Powiedz mi w ciszy swoje cierpienia, 
powiedz mi swoje pragnienia Chociaż wiem 
wszystko, chcę, abyście stopniowo uczyli się 
formułować własną modlitwę, dopóki nie 
będziecie gotowi do doskonałego dialogu 
waszego ducha z Ojcem. (110, 31) 
214 Zdaliście sobie sprawę z tego, że modlitwa 
ma i uchwyciliście niezmierzoną moc, która 
jest nieodłącznie związana z jej wysyłaniem - 
zarówno po to, by uniknąć duchowego 
cierpienia, jak i po to, by prosić o zaspokojenie 
materialnej potrzeby. 
215 Pamiętaj, że często wystarczyło wymówić 
słowo "Ojciec", aby cała twoja istota zadrżała i 
aby twoje serce poczuło, że jest zalane 
pociechą, którą daje jego miłość 
216 Wiedz, że gdy serce twoje wzywa mnie z 
zażyłością, duch mój także drży z radości 
217 Gdy nazywasz mnie "Ojcem", gdy imię to 
wybucha z wnętrza ciebie, twój głos jest 
słyszalny w niebie i wyrwiesz jakąś tajemnicę z 
Mądrości Bożej (166, 49 - 51) 
218 Konieczne jest, abyście nauczyli się prosić, 
czekać i przyjmować, i abyście nigdy nie 
zapomnieli przekazać tego, co wam daję, w 
tym, co jest największą zasługą Módlcie się za 
tymi, którzy umierają dzień po dniu na wojnie. 
Tym, którzy modlą się z czystym sercem, 
przyznam, że jeszcze przed 1950 rokiem każdy, 
kto upadł na wojnie, podniesie się duchowo 
do światła. (84, 53) 
219 Dzisiaj jesteście jeszcze uczniami i nie 
zawsze rozumiecie moją lekcję Ale na razie 
mówcie do Boga z waszym sercem, z waszymi 
myślami, a On odpowie wam w głębi waszej 
istoty. Jego przesłanie, które przemówi w 
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waszym sumieniu, będzie jasnym, mądrym, 
kochającym głosem, który stopniowo 
będziecie odkrywać i do którego później 
będziecie się przyzwyczajać. (205, 47) 
220 Nie bądźcie zaskoczeni ani oburzeni, kiedy 
powiem wam, że cały splendor, moc i 
przepych waszych wspólnot religijnych musi 
zniknąć i że - kiedy to nastąpi - już teraz 
zostanie nakryty duchowy stół, gdzie będą 
karmić się tłumy ludzi głodnych miłości i 
prawdy. 
221 Wielu ludzi - gdy usłyszą te słowa - 
zaprzeczy, że są one moje. Ale wtedy zapytam 
ich, dlaczego są oburzeni i czego tak naprawdę 
bronią? Ich życia? Tego bronię. Moje prawo? 
Ja też się tym zajmuję. 
222 Nie bójcie się, bo nikt nie umrze, broniąc 
mojej sprawy; tylko zło umrze, dla dobra, 
prawdy i sprawiedliwości będzie trwać 
wiecznie. (125, 54 - 56) 
223 Czy uważasz za niewiarygodne, że ten 
naukowy i materialistyczny świat po raz 
kolejny odczuwa skłonność do duchowości? 
Mówię ci, że nic nie jest niesamowite, bo moja 
moc jest nieograniczona. Wzniesienie 
wewnętrzne, wiara, światło i dobroć są 
bardziej zniewalającą koniecznością dla ducha 
niż jedzenie, picie i spanie jest dla twojego 
ciała. 
224 Nawet jeśli dary, zdolności i cechy ducha 
były uśpione przez długi czas, obudzą się one 
na moje wezwanie i spowodują, że 
uduchowienie powróci do ludzi ze wszystkimi 
swoimi cudami i objawieniami, które będą 
większe niż te z dawnych czasów, ponieważ 
teraz jesteś w stanie lepiej je zrozumieć. (159, 
7 – 8) 
 
Rozwój  
225 Jak widzisz, ciało człowieka rozwija się, 
więc w nim również rozwija się duch Ale ciało 
spełnia pewną granicę w swoim rozwoju, 
podczas gdy duch potrzebuje wielu ciał i 
wieczności, aby osiągnąć swoją doskonałość. 
To jest powód twojej reinkarnacji. 
226 Urodziłeś się jak nasienie z ojcowskiego i 
macierzyńskiego Twórczego Ducha Boga, 
czystego, prostego i czystego. Ale nie popełnij 
błędu, bo to nie to samo, co być czystym i 
prostym, to być wielkim i doskonałym. 

227 Możesz porównać to do dziecka, które 
dopiero co się urodziło i do doświadczonego 
mężczyzny, który uczy dzieci 
228 To będzie twoje przeznaczenie na 
wszystkich etapach twojego życia, gdy tylko 
twój duch zostanie rozwinięty Ale jak powoli 
twój duch postępuje! (212, 57 – 60) 
229 Studiuj, zastanów się dokładnie; bo 
niektórzy są zdezorientowani w myśli, jak to 
jest możliwe - jeśli twój duch jest cząstką 
mojej boskości - że cierpi? A jeśli światło 
Ducha Świętego jest iskrą światła Ducha 
Świętego - jak może on widzieć siebie 
chwilowo owiniętego w ciemności? 
230 Uznajcie, że ta droga rozwoju służy 
nabywaniu wystarczających zasług przed 
Bogiem, dzięki którym możecie przemienić 
waszego ducha z ducha nieświadomego i 
nierozwiniętego w wielkiego ducha światła po 
prawicy Ojca. (231, 12) 
231 Chcę, żebyś był dobry, a poza tym moim 
pragnieniem jest, żebyś stał się doskonały. Bo 
choć pozornie jesteście nieistotni, jesteście 
ważniejsi od rzeczy materialnych i światów, bo 
macie życie wieczne, są iskrą mojego światła. 
232 Jesteście istotami duchowymi. Musisz 
rozpoznać, czym jest duch, abyś mógł 
zrozumieć, dlaczego wzywam cię na drodze do 
doskonałości. (174,60 u.) 
233 Podlegacie prawu rozwoju, to jest powód 
waszych reinkarnacji. Tylko mój duch nie musi 
się rozwijać: Jestem niezmienny. 
234 Od początku pokazywałem wam drabinę, 
po której muszą wznosić się istoty duchowe, 
aby do mnie dotrzeć. Dzisiaj nie wiesz, na 
jakim jesteś poziomie bycia, ale kiedy 
zdejmiesz swoją przykrywkę, rozpoznasz swój 
stopień rozwoju. Nie zatrzymuj się, bo 
będziesz przeszkodą dla tych, którzy przyjdą 
po ciebie. 
235 Bądźcie zjednoczeni w duchu, nawet jeśli 
mieszkacie na różnych poziomach, a pewnego 
dnia będziecie zjednoczeni na siódmym 
poziomie, najwyższym, i cieszcie się moją 
miłością (8, 25 - 27) 
236 Powiedziałem wam, że nie przyszliście na 
ziemię tylko raz, ale że wasz duch wziął na 
siebie powłoki ciała tyle razy, ile było 
potrzebne do jego rozwoju i doskonałości. 
Teraz muszę dodać, że to również zależy od 
was, czy czas na osiągnięcie celu będzie 
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krótszy czy dłuższy, zgodnie z waszym 
życzeniem. (97, 61) 
237 Które z was może udowodnić, że nie 
istniał przed tym życiem? Który z tych, którzy 
są absolutnie pewni, że przechodzą przez 
nowe wcielenie, może udowodnić, że ich 
konto u Ojca jest uregulowane i że nadal mają 
zasługi po swojej "mamie"? 
238 Nikt nie zna poziomu doskonałości, na 
którym się znajduje Dlatego walcz, kochanie, i 
wytrwaj do końca. (46, 58 - 59) 
239 Aby móc wam dać te nowe objawienia, 
konieczne było, aby w okresie czasu pomiędzy 
moim objawieniem się ludzkości jako 
człowieka a moim przyjściem w duchu w tym 
czasie, przeszliście przez wiele reinkarnacji na 
ziemi, aby wasz duch wiedział, jak 
odpowiedzieć, gdy będę prosił o dawną lekcję 
i gdy dam mu nowe objawienia, będzie mógł 
je zrozumieć. (13, 52) 
240 Ile razy będziecie musieli wracać na 
ziemię, aby mieć ciało, dzięki któremu 
przesłanie, które dajecie światu, będzie 
objawione z coraz większą jasnością? 
241 Niech twój duch, jak skowronek, przeżyje 
swoją wiosnę w tym życiu i raduje się nim, a w 
swojej pielgrzymce niech odnajdzie niezbędne 
doświadczenie, by powrócić do Mnie 
242 Podczas gdy bogaci gromadzą skarby, 
które są zbyt nietrwałe, ty masz gromadzić 
doświadczenie, prawdziwą wiedzę (142, 72) 
243 W tym czasie będziecie walczyć z 
ignorancją ludzkości, która choć 
zmaterializowała się we wszystkich 
dziedzinach, jest mniej okrutna i bardziej 
rozwinięta przez doświadczenia, jakie zdobyła 
w poprzednich wcieleniach. 
244 Dziś, jeśli znasz kogoś, kto nie rozumie i 
nie wyraża swego uwielbienia dla Boga w 
sposób, w jaki czynią to większości - choć to 
cię wyobcowuje i obraża - nie krzyczysz już, że 
powinien zostać spalony żywcem. (14, 21 - 22) 
245 Czy boisz się rozmawiać z bliźnimi o 
reinkarnacji Ducha? Nie jesteś przekonany o 
kochającej sprawiedliwości, którą zawiera? 
246 Porównajmy tę formę zadośćuczynienia z 
karą wieczną w niekończącym się ogniu piekła 
- koncepcją, której ludzkość używa do 
zastraszania ducha ludzkiego. Powiedz mi, 
który z tych dwóch typów daje ci pojęcie o 
boskiej, doskonałej i miłosiernej 
sprawiedliwości. 

247 Jeden objawia okrucieństwo, 
bezgraniczną urazę, zemstę; drugi zawiera 
tylko przebaczenie, ojcowską miłość, nadzieję 
na osiągnięcie życia wiecznego Jak wielkie jest 
zniekształcenie, którego moje nauki doznały w 
wyniku złych interpretacji! 
248 Przygotowuję cię do walki, ponieważ 
wiem, że będziesz walczył z powodu tego, 
czego będziesz uczył. ale jeśli twoi 
współtowarzysze, którzy walczą z tobą w tym 
czasie, byliby zaskoczeni śmiercią i zapytałbym 
ich - kiedy umierają w grzechu - co by woleli: 
wieczny ogień, w który wierzą, albo możliwość 
oczyszczenia się w nowym życiu - zaprawdę, 
mówię ci, woleliby drugie rozwiązanie, nawet 
jeśli zaślepieni fanatyzmem, powinni byli 
walczyć z nim w swoim życiu. (120, 15 - 17) 
249 Wystarczy wiedzieć - jak powiedziałem 
wam w moim słowie - że wcielenie Ducha 
Świętego jest prawdą, a w waszych sercach 
zapłonęło już światło i jeszcze bardziej 
podziwiacie moją kochającą sprawiedliwość. 
250 Porównuje teorie i różne interpretacje, 
jakie wyznania nadały tym naukom i decyduje 
o tej, która zawiera w sobie najwięcej 
sprawiedliwości i ma najwięcej rozumu 
251 Ale naprawdę, mówię wam, jest to jedno 
z objawień, które najbardziej pobudzą ducha 
w tym czasie, gdy budzi się wewnętrzna 
znajomość tej wielkiej prawdy. (63, 76) 
252 Macie potwierdzić, że wcielenie Ducha 
Świętego jest jedną z wielkich prawd, które 
ludzkość musi poznać i uwierzyć. 
253 Niektórzy podejrzewają to, akceptują i 
wierzą w to intuicyjnie, jako coś, czego nie 
mogło zabraknąć w mojej kochającej 
sprawiedliwości wobec mężczyzn. Ale będzie 
też wielu, którzy będą nazywać was 
bluźniercami i kłamcami. 
254 Nie martw się, to samo stało się z moimi 
apostołami, gdy głosili zmartwychwstanie, jak 
nauczał ich Jezus. Kapłani i sędziowie wrzucili 
ich do więzienia za głoszenie takich nauk. 
255 Później świat zaakceptował to objawienie, 
chociaż mogę was zapewnić, że nie mógł pojąć 
pełnego znaczenia tej nauki, więc konieczne 
jest, abym przyszedł w tym czasie i 
poinformował was, że "zmartwychwstanie 
ciała" może odnosić się tylko do wcielenia 
Ducha, ponieważ jest to istota i powód życia - 
tego, co w prawdzie jest wieczne. W jakim 
celu należy wskrzeszać martwe ciała, 
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ponieważ były one tylko nietrwałymi szatami 
Ducha? 
256 Ciało zatapia się w ziemi i miesza się z nią. 
Tam jest oczyszczony, przemieniony i 
nieustannie powstaje do nowego życia, 
podczas gdy duch nadal rozwija się w górę, 
wciąż zbliża się do doskonałości, a gdy 
powraca na ziemię, jest dla niego 
zmartwychwstaniem do ludzkiego życia, a 
także dla nowego pokrycia ciała jest 
zmartwychwstaniem w jedności z duchem. 
257 Ale materiał nie jest z natury nietrwały, 
ale duchowy jest dobrze, dlatego mówię ci 
ponownie, że jest to twój duch, którego 
szukam, którego uczę i którego chcę mieć ze 
sobą. (151,56 - 58) 
258 Wasz duch mozolnie ciągnie za sobą 
łańcuch, stworzony przez życie, które wam 
dałem jako okazję do waszej doskonałości, a 
którego nie wykorzystaliście. Każde istnienie 
tworzy ogniwo łańcucha. Ale jeśli będziecie 
ustawiać swoje życie zgodnie z moimi 
naukami, jeśli będziecie przestrzegać prawa, 
nie przyjdziecie już na ten świat, aby cierpieć. 
259 Jeśli puści pan czas bez studiowania 
mojego słowa, to ja, który jestem czasem, 
zaskoczę pana Ucz się, żebyś mógł zająć 
należne ci miejsce w mojej pracy. 
260 Chcę, aby skończyło się nieporozumienie i 
różne opinie o mojej boskości. Zrozumcie, że 
wszyscy pochodzicie od jednego Boga. (181, 
63 - 65) 
261 Rozważajcie wszechświat i doceniajcie go 
w całej jego doskonałości i pięknie Został on 
stworzony, aby dzieci Pana były nim 
natchnione i widziały w nim obraz Ojca. Jeśli w 
ten sposób zrozumiesz stworzenie, 
podniesiesz swoje myślenie do mojej boskości. 
(169, 44) 
262 Światło tego wieku rozdziera ciemną 
zasłonę, która spowija ducha ludzkiego; łamie 
łańcuchy, które go związały i uniemożliwiły mu 
dotarcie na prawdziwą drogę 
263 Zaprawdę, powiadam wam nie myślcie, że 
moja Nauka zabrania badania wszystkich 
dziedzin wiedzy, bo to ja wzbudzam wasze 
zainteresowanie, podziw i ciekawość. Za to 
dałem ci możliwość myślenia, aby mogła bez 
przeszkód poruszać się w kierunku, w którym 
chce iść. 
264 Dałem ci światło inteligencji, abyś mógł 
zrozumieć, co widzisz na swojej drodze. 

Dlatego mówię wam: odkrywajcie, badajcie, 
ale uważajcie, aby wasze podejście do 
zgłębiania moich tajemnic było pełne szacunku 
i pokorne, bo wtedy będzie to naprawdę 
dopuszczalne. 
265 Nie zabroniłem wam znać ksiąg, które 
napisali ludzie; ale musicie być wyszkoleni, 
abyście się nie potknęli i nie popadli w błąd. 
Wtedy będziesz wiedział, jak człowiek 
rozpoczął swoje życie i walkę i jak daleko 
zaszedł. 
266 Kiedy będziecie gotowi, musicie zwrócić 
się do mojej fontanny nauk i objawień, abym 
pokazał wam przyszłość i cel, który was czeka. 
(179, 22 - 23) 
267 Zapewniam cię: Jeśli podejmiesz się 
przeniknąć znaczenie tych nauk z 
zainteresowaniem i miłością, odkryjesz na 
każdym kroku prawdziwe cuda duchowej 
mądrości, doskonałej miłości i Bożej 
sprawiedliwości. Ale jeśli jesteś obojętny na te 
objawienia, nie będziesz wiedział, co one 
zawierają. 
268 Nie przechodzcie obok mojego 
objawienia, jak wielu z was przechodzi przez 
życie: widzieć bez patrzenia, słyszeć bez 
słuchania i myśleć bez rozumienia (333,11 - 
12) 
269 Nie chcę, abyście badali mojego ducha lub 
cokolwiek, co należy do ducha, jak gdyby były 
to przedmioty materialne. Nie chcę, żebyś 
badał mnie na sposób naukowców, bo padłbyś 
ofiarą wielkich i żałosnych błędów. (276, 17) 
270 Cała Moja Nauka ma na celu 
uświadomienie wam wszystkiego, co zawiera 
wasza istota, ponieważ z tej wiedzy rodzi się 
Światło, aby znaleźć drogę, która prowadzi do 
Wiecznego, do Doskonałego, do Boga. (262, 
43) 
 
Doskonalenie i perfekcja  
271 Dzisiaj przedstawiacie mi swoje cierpienia, 
abym je złagodził i prawdę mówiąc mówię 
wam, że jest to moje zadanie, że przyszedłem 
po to, ponieważ jestem Boskim Lekarzem. 
272 Ale zanim mój balsam uzdrawiający 
zadziała w waszych ranach, zanim dotrze do 
was moja pieszczota, skoncentrujcie się na 
sobie i przetestujcie swój ból, zbadajcie go, 
zastanówcie się nad nim dokładnie przez cały 
czas, abyście z tej kontemplacji mogli 
wyciągnąć naukę, która zawiera ten test, jak 
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również wiedzę, która jest w nim ukryta i którą 
powinniście znać Ta wiedza będzie 
doświadczeniem, będzie wiarą, będzie 
spojrzeniem w twarz prawdy, będzie 
wyjaśnieniem dla wielu z was niezrozumiałych 
prób i lekcji. 
273 Zbadajcie ból, jakby był czymś 
namacalnym, a odkryjecie w nim piękne ziarno 
doświadczenia, wielką naukę waszej istoty, 
ponieważ ból stał się nauczycielem w waszym 
życiu. 
274 Kto uważa ból za nauczyciela i z 
łagodnością stosuje się do jego wezwań, które 
czyni dla odnowy, pokuty i poprawy, będzie 
później znał szczęście, pokój i zdrowie. 
275 Zbadajcie się uważnie, a przekonacie się, 
jak wiele korzyści z tego będziecie czerpać 
Rozpoznasz swoje wady i niedoskonałości, 
poprawisz je, a tym samym przestaniesz być 
sędzią innych. (8, 50 - 53) 
276 Gdybym chciał, byłbyś czysty. Ale co by 
było, gdybym to ja cię oczyszczał? Każdy 
zadośćuczyni za swoje przewinienia przeciwko 
mojemu prawu, to jest zasługa. Bo wtedy 
będziesz wiedział jak uniknąć upadków i 
błędów w przyszłości, bo ból będzie ci o tym 
przypominał. 
277 Kiedy zostanie ustanowiona szczera 
skrucha pomiędzy popełnionym 
przestępstwem a jego naturalnymi 
konsekwencjami, ból nie dotrze do ciebie, 
ponieważ wtedy będziesz już wystarczająco 
silny, aby znieść próbę z poddaniem się 
278 Swiat pije bardzo gorzką filiżankę, ale nie 
ukarałem go ale po jej bólu przyjdzie do mnie, 
która zadzwoni do niej Wtedy ci, którzy byli 
niewdzięczni, będą wiedzieli, jak dziękować 
Temu, który podsycał ich istnienie tylko 
dobrymi uczynkami. (33, 30 - 31) 
279 Odłożyć nadmierną miłość do ciała i zmiłuj 
się nad swoim duchem i pomóż mu się 
oczyścić i podnieść do góry Kiedy to 
osiągniesz, doświadczysz jak silny będziesz w 
duchu i ciele. 
280 Pamiętaj, jeśli duch jest chory, jak może 
być pokój w sercu? A jeśli w duchu jest 
skrucha - czy może tam cieszyć się pokojem? 
(91, 72 - 73) 
281 Gdyby ta ziemia dała wam wszystko, 
czego pragniecie, gdyby nie było na niej 
wielkich duchowych prób - którzy z was 
pragnęliby wtedy wejść do mojego królestwa? 

282 Nie bluźnij ani nie przeklinaj bólu, bo 
stworzyłeś go swoimi transgresjami Noś go z 
cierpliwością, to cię oczyści i pomoże ci zbliżyć 
się do mnie. 
283 Czy widzisz jak silne jest twoje 
zakorzenienie w chwale i satysfakcji tego 
świata cóż, nadejdzie czas, kiedy pragnienie 
odejścia od niego będzie bardzo intensywne 
284 Ktokolwiek jest w stanie przejść swoje 
próby przez duchowe podniesienie, 
doświadcza pokoju w tym przezwyciężaniu. 
Ten, kto chodzi po ziemi z oczami zwróconymi 
ku niebu, nie potyka się, ani nie boli go noga 
na ciernie na jego drodze pokuty. (48, 53 - 55 
o) 
285 Wypełnij swoje przeznaczenie! Nie macie 
ochoty wracać do mnie bez uprzedniego 
pokonania drogi, którą wam pokazałem, bo 
bolałyby was plamy w waszym duchu, których 
on jeszcze nie zmył, bo nie doszedł do końca 
swego odkupienia. 
286 Wcielenia przeszły nad wami, ale wielu z 
was nie doceniło nieskończonej łaski i miłości, 
którą dał wam Ojciec wraz z nią 
287 Weź pod uwagę: im większa liczba okazji, 
tym większa jest twoja odpowiedzialność, a 
jeśli te okazje nie będą brane pod uwagę, z 
każdą z nich zwiększy się ciężar 
zadośćuczynienia i sprawiedliwości 
wyrównawczej Jest to ciężar, którego nie do 
zniesienia jest wiele istot, a którego tylko moje 
nauczanie może wam ujawnić. (67, 46) 
288 Próby, w których ludzie żyją, są owocami, 
które teraz zbierają, są wynikiem ich własnego 
ziarna - zbioru, który czasami jest 
konsekwencją ziarna, które zasiali rok 
wcześniej, a w innych przypadkach owocem 
tego, co zasiali lata wcześniej lub w innych 
wcieleniach. (178, 2) 
289 Nie sądzić, że konsekwencje 
nieposłuszeństwa są natychmiast zauważalne - 
nie Ale mówię wam, że prędzej czy później 
będziecie musieli odpowiedzieć za swoje 
czyny, nawet jeśli czasami wydawało się wam, 
że wasze przewinienie nie miało żadnych 
konsekwencji, biorąc pod uwagę, że czas 
minął, a moja sprawiedliwość nie dała 
żadnego znaku. 
290 Ale wiesz już moim słowem, że jestem 
nieubłagany jako sędzia i że gdy twój osąd 
nadejdzie, otworzysz oczy na światło sumienia 
(298, 48) 
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291 O istoty duchowe, wy, którzy Mnie 
słuchacie, nie pozwólcie, aby problemy życia 
ziemskiego zostawiły w was swój ślad, a tym 
bardziej, aby was naginały. Szukaj światła, 
które zawiera każdą próbę, aby pomóc Ci stać 
się silnym i umiarkowanym. 
292 Jeśli duch nie zdoła ujarzmić ciała [duszy], 
to będzie je zginać i dominować nad nim; z 
tego powodu istoty duchowe stają się słabe i 
wierzą, że umierają z ciałem. (89, 11 - 12) 
293 Czy doświadczyłeś w swoim życiu 
jakiejkolwiek fizycznej pasji, która pochłonęła 
całą twoją istotę i uniemożliwiła ci usłyszenie 
głosu sumienia, moralności i rozumu? 
294 Stało się to, gdy duch zatonął głębiej, 
ponieważ wtedy pokusy i moc bestii zła, która 
mieszka w ciele, pokonały ją. 
295 I czyż nie jest prawdą, że kiedy udało wam 
się uwolnić od tej pasji i przezwyciężyć jej 
wpływy, doświadczyliście głębokiego szczęścia 
i pokoju? 
296 Ten pokój i radość są wynikiem 
zwycięstwa ducha nad ciałem - zwycięstwa 
uzyskanego przez niezmierzoną walkę, 
"krwawą" walkę wewnętrzną. Wystarczyło 
jednak, że duch czerpał nowe siły i stał w 
pozycji wyprostowanej, pobudzany i 
doradzany przez sumienie, a potem pokonał 
impulsy ciała [duszy] i uwolnił się od dalszego 
wciągania w destrukcję. 
297 W tej walce, w tym wyrzeczeniu, w tej 
walce przeciwko sobie, widzieliście coś, co 
mieszkało w was, a nie było waszym życiem. 
To była tylko bezsensowna pasja. (186,18 - 19) 
298 Wiedz, że masz w sobie najpotężniejszego 
wroga Kiedy go pokonasz, zobaczysz "smoka z 
siedmioma głowami", o którym mówił do 
ciebie apostoł Jan, pod twoimi stopami. Tylko 
wtedy możesz powiedzieć prawdę: "Mogę 
podnieść twarz do mojego Pana, aby 
powiedzieć do niego: "Panie, pójdę za Tobą". 
Bo wtedy nie będą to tylko usta, które to 
mówią, ale duch. (73, 20) 
299 Wkrótce zdacie sobie sprawę, że nie życie 
jest okrutne dla was, ludzi, ale że jesteście 
okrutni wobec siebie. Cierpisz i pozwalasz, by 
ci wokół ciebie cierpieli z braku zrozumienia. 
Czujesz się samotny, widzisz, że nikt cię nie 
kocha, a ty stajesz się samolubny i twardy. 
(272,34) 
300 Yrozumieć, że wszystkie cierpienia tego 
życia, którym żyjesz, są konsekwencją ludzkich 

niepowodzeń, ponieważ ja, który cię kocham, 
nie mogłem zaoferować ci tak gorzkiego 
kielicha 
301 Od najwcześniejszych czasów objawiłem 
wam Prawo jako sposób na wybawienie się od 
upadków, zniszczenia i "śmierci". (215, 65) 
302 Dzisiaj nie jesteś jeszcze w stanie 
zrozumieć znaczenia swoich prób Uważasz je 
za niepotrzebne, niesprawiedliwe i 
nieracjonalne. Lecz powiem wam jeszcze, jak 
wiele sprawiedliwości i poczucia proporcji było 
w każdym z nich, gdy się zestarzeliście i w 
innych, gdy przekraczaliście progi tego świata i 
zamieszkiwaliście duchowe regiony. (301,44) 
303 Powtarzam wam, że odbieram każdą myśl 
i każdą prośbę, podczas gdy "świat" nie jest w 
stanie przyjąć mojego natchnienia, ani nie 
przygotował się, aby moje boskie myśli 
błyszczały w jego umyśle, ani nie słyszy 
mojego głosu, gdy odpowiadam na jego 
wezwanie. 
304 Ale ufam wam, wierzę w was, ponieważ 
was stworzyłem i obdarzyłem was duchem, 
który jest iskrą Mnie i sumieniem, które jest 
moim obrazem. 
305 Gdybym miał wam powiedzieć, że nie 
oczekuję, abyście się doskonalili, byłoby to tak, 
jakbym miał oświadczyć, że zawiodłem w 
największym dziele, które wyszło z mojej 
Boskiej woli, a to nie może być 
306 Wiem, że żyjesz w czasie, gdy twój duch 
wyjdzie zwycięsko ze wszystkich pokus, które 
napotyka na swojej drodze. Potem wzbije się 
pełen światła do nowej egzystencji. (238, 52 - 
54) 
 
Po tej stronie i poza ziemią  
307 Pracuj nad sobą, nie czekaj, aż śmierć 
zaskoczy cię nieprzygotowanym Co 
przygotowałeś na czas, kiedy wracasz do życia 
duchowego? Czy chcesz być zaskoczony, gdy 
nadal jesteś związany łańcuchami do materii, 
pasji i dóbr ziemskich? Czy chcesz wejść do 
zaświatów z zamkniętymi oczami, nie 
znajdując drogi, zabierając ze sobą zmęczenie 
tego życia odciśniętego w duchu? Przygotujcie 
się, uczniowie, wtedy nie będziecie się 
obawiać nadejścia śmierci fizycznej. 
308 Nie wzdychajcie, bo musicie opuścić tę 
ziemską dolinę, bo nawet jeśli uznacie, że 
istnieją w niej cuda i chwała, mówię wam 
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prawdę, że są one tylko odbiciem piękna życia 
duchowego. 
309 Jeśli się nie obudzisz - co zrobisz, gdy 
znajdziesz się na początku nowej drogi, która 
jest oświetlona światłem, które wydaje ci się 
nieznane? 
310 Odejdź od tego świata bez łez, bez 
pozostawienia bólu w sercu Twoich bliskich 
Odczepcie się, gdy nadejdzie ta chwila i 
zostawcie na twarzy waszego ciała uśmiech 
pokoju, który mówi o wyzwoleniu waszego 
ducha. 
311 śmierć waszego ciała nie oddziela was od 
istot, które zostały wam powierzone, ani nie 
zwalnia was z duchowej odpowiedzialności, 
jaką macie za tych, którzy byli waszymi 
rodzicami, braćmi i siostrami lub dziećmi. 
312 Zrozumieć, że dla miłości, dla obowiązku, 
dla uczuć, jednym słowem: dla ducha śmierć 
nie istnieje (70, 14 - 19) 
313 Pracuj z wielką gorliwością, aby gdy 
przyjdzie śmierć i zamkniesz oczy swego ciała 
na to życie, duch twój czuł się podniesiony 
sam, aż dotrze do domu, do którego dotarł 
przez swoje zasługi. 
314 Uczniowie tego dzieła, w chwili nadejścia 
śmierci fizycznej, doświadczą, jak łatwo 
ulegają zerwaniu więzi, które wiążą ducha z 
ciałem. Nie będzie w nim bólu, ponieważ 
będzie musiał opuścić wygody ziemi. Duch nie 
będzie wędrował jako cień wśród ludzi, 
pukając od drzwi do drzwi, od serca do serca, 
w pragnieniu światła, miłości i pokoju. (133, 61 
- 62) 
315 Podnieś swojego ducha, abyś mógł 
czerpać przyjemność tylko w wieczności, 
pięknie i dobrze Jeśli nie, twój duch - 
zmaterializowany przez życie, którym żyłeś - 
będzie cierpiał bardzo, by oderwać się od 
swojego ciała i wszystkiego, co po sobie 
zostawi; i będzie błądził w zamieszaniu i 
gorzkim bólu w [duchowych] przestrzeniach 
przez pewien czas, aż osiągnie swoje 
oczyszczenie. 
316 Żyj w moim prawie, to nie musisz obawiać 
się śmierci. Ale nie dzwoń i nie pożądaj tego 
przed czasem. Niech przyjdzie, bo on zawsze 
wykonuje moje rozkazy. Upewnijcie się, że 
znajdzie wasze wyposażenie, wtedy wejdziecie 
do świata duchowego jako dzieci światłości. 
(56, 43 - 44) 

317 żyjcie w pokoju w waszych domach, 
zróbcie z nich sanktuarium, tak aby gdy wejdą 
niewidzialne istoty, które błądzą 
zdezorientowane w "duchowej dolinie", mogły 
znaleźć w waszym byciu światło i spokój, 
którego szukają, i mogły wznieść się na 
zewnątrz (41, 50) 
318 Do was, którzy żyjecie w duchu i nadal 
jesteście oddani celom materialnym, mówię: 
odwróćcie się od tego, co już do was nie 
należy Bo kiedy ziemia nie jest wiecznym 
domem dla człowieka, tym bardziej dla ducha. 
Poza tym, w "duchowej dolinie" czeka na 
ciebie życie pełne światła, do którego 
dojdziesz krok po kroku na drodze dobra. 
319 Tym, którzy słuchają mnie jako istoty 
ludzkie, mówię, że dopóki posiadają to ciało, 
które towarzyszy im na ich ziemskiej drodze 
życia, muszą się nim opiekować i utrzymywać 
je aż do ostatniej chwili. Ponieważ jest to 
laska, na której spoczywa duch i narzędzie do 
walki. Poprzez swoje materialne oczy Duch 
patrzy na to życie, a poprzez swoje usta mówi i 
może pocieszać swoich braci. (57, 3) 
320 Teraz Mistrz pyta cię: Gdzie są twoi zmarli 
i dlaczego płaczesz z powodu zniknięcia istot, 
które kochasz? Zaprawdę, mówię wam, w 
moich oczach nikt nie umarł, bo dałem 
wszystkim życie wieczne... Oni wszyscy żyją. 
Ci, których uważałeś za zagubionych, są ze 
mną. Tam, gdzie myślisz, że widzisz śmierć, 
tam jest życie; tam, gdzie widzisz koniec, tam 
jest początek. Tam, gdzie myślisz, że wszystko 
jest tajemnicą i niezgłębioną tajemnicą, tam 
jest światło, świecące jak wieczny świt. Tam, 
gdzie wierzysz, że to nicość jest wszystkim, a 
tam, gdzie podejrzewasz wielką ciszę, jest 
"koncert". (164, 6) 
321 Ilekroć śmierć kończy istnienie powłoki 
waszego ciała, jest ona jak odpoczynek dla 
ducha, który, gdy wciela się ponownie, 
powraca z nowymi mocami i większym 
światłem, kontynuując studiowanie tej boskiej 
lekcji, której nie zakończył. W ten sposób, na 
przestrzeni wieków, dojrzewa pszenica, która 
jest twoim duchem. 
322 Objawiłem wam wiele rzeczy dotyczących 
Życia duchowego, ale mówię wam, że nie 
powinniście wiedzieć teraz wszystkiego, ale 
tylko to, co jest niezbędne do waszego 
przyjścia do wiecznego domu. Tam powiem 
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wam wszystko, co jest wam przeznaczone do 
poznania. (99, 32) 
323 Czy możesz sobie wyobrazić szczęście 
tego, który wraca do życia duchowego i 
wypełnił na ziemi przeznaczenie, które 
wyznaczył dla niego Ojciec? Jego zadowolenie 
i pokój są nieskończenie większe niż wszystkie 
satysfakcje, jakie duch może czerpać z 
ludzkiego życia. 
324 I tę możliwość ofiarowuję wam, abyście 
należeli do tych, którzy się cieszą, gdy wracają 
do swego królestwa, a nie do tych, którzy 
cierpią i płaczą w swej głębokiej konsternacji 
lub wyrzutach sumienia. (93, 31 - 32) 
325 Już koniec tej demonstracji jest bliski 
podjęcia go ponownie w wyższej formie 
poprzez rozpoczęcie dialogu z duchem do 
ducha z waszym stwórcą, którego używają 
wyższe istoty duchowe, które mieszkają ze 
mną (157,33) 
326 Gdy mówię do was o moim duchowym 
świecie, mam na myśli tych zastępów 
posłusznych istot duchowych, które jako 
prawdziwe sługi czynią tylko to, co im 
nakazuje wola ich Pana. 
327 Tych, których posłałem do was, aby byli 
doradcami, opiekunami, lekarzami i 
prawdziwymi braćmi i siostrami dla wszystkich 
ludzi Nie narzekają, bo mają spokój w sobie. 
Nie zadają oni pytań, ponieważ światło ich 
rozwoju i ich doświadczenie na długich 
drogach dało im prawo do oświecenia 
umysłów ludzi. Są gotowi i pokorni 
odpowiedzieć na każde wołanie o pomoc i 
każdą potrzebę. 
328 Ja jestem tym, który polecił im, aby 
ujawnili się wśród was, aby dać wam swoje 
instrukcje, swoje świadectwo i swoją zachętę. 
Idą przed tobą, oczyszczając drogę i udzielając 
ci swojej pomocy, abyś nie stracił serca. 
329 Jutro i wy będziecie należeć do tej Armii 
Światła, która działa w nieskończonym świecie 
istot duchowych tylko z miłości do swoich 
ludzkich braci i sióstr, w świadomości, że 
czyniąc to gloryfikuje i kocha swojego Ojca. 
330 Jeśli chcesz stać się taki jak oni, poświęć 
swoje istnienie dla dobra. Dzielić się swoim 
pokojem i chlebem, przyjmować 
potrzebujących z miłością, odwiedzać chorych 
i więźniów. Dajcie światło na drogę waszym 
bliźnim, którzy obmacują w poszukiwaniu 
prawdziwej drogi. Wypełnij nieskończoność 

szlachetnymi myślami, módl się za tych, którzy 
są nieobecni, a wtedy modlitwa zbliży ich do 
ciebie. 
331 Gdy wtedy śmierć zatrzyma bicie waszego 
serca i zgaśnie światło w waszych oczach, 
obudzicie się do świata wspaniałego przez 
jego harmonię, porządek i sprawiedliwość. 
Tam zaczniecie rozumieć, że miłość Boga może 
wam wynagrodzić wszystkie wasze uczynki, 
próby i cierpienia. 
332 Kiedy duch dociera do tego Domu, czuje 
się coraz bardziej przeniknięty nieskończonym 
pokojem. Natychmiast wspomina tych, którzy 
nadal żyją z dala od tej błogości, a w swoim 
pragnieniu, pragnieniu, aby ci, których kocha, 
otrzymali również ten boski dar, dołącza do 
duchowych zastępów, którzy walczą i pracują 
dla zbawienia, dobrobytu i pokoju swoich 
ziemskich braci i sióstr. (170, 43 - 48) 
333 Kto już wyobraził sobie bitwy, że te 
legiony Światła walczą z inwazją 
zdezorientowanych istot, które stale wam 
zagrażają? Nie ma ludzkiego oka, które 
odkryło, że ta walka toczy się bezustannie 
przeciwko sobie, bez ciebie. (334, 77) 
334 Zobacz tutaj kontynuację mojej pracy, 
moje przyjście "po raz trzeci" jako duch 
pocieszenia, w otoczeniu moich wielkich 
zastępów aniołów, jak jest napisane 
335 Te duchowe istoty w moim orszaku 
stanowią część tej pociechy, którą wam 
obiecałem, a w ich zbawiennych radach i 
przykładach cnoty otrzymaliście już dowody 
ich miłosierdzia i pokoju. Za ich 
pośrednictwem dałem wam korzyści, a oni byli 
pośrednikami między wami a moim duchem. 
336 Kiedy dostrzegłeś ich własne dary łaski i 
ich pokorę, poczułeś natchnienie do 
wykonywania uczynków tak czystych, jak te, 
które wykonywali w twoim życiu Kiedy 
odwiedzili twój dom, poczułeś się zaszczycony 
ich duchową obecnością. 
337 Bądźcie błogosławieni, jeśli uznaliście ich 
hojność Ale Mistrz mówi wam: Czy uważacie, 
że zawsze byli cnotliwymi istotami? Czy nie 
wiecie, że wielu z nich zamieszkiwało ziemię i 
znało słabości i poważne wykroczenia? 
338 Ale spójrzcie na nich teraz: nie mają już w 
sobie żadnych skazy, a to dlatego, że słuchali 
głosu sumienia, obudzili się do miłości i 
pokutowali za swoje wcześniejsze 
przewinienia. w tym tyglu oczyścili się, by 
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godnie powstać i dziś służą mi, służąc 
ludzkości. 
339 Ich duch, z miłości, wziął na siebie zadanie 
pomagania swoim bliźnim w nadrobieniu 
wszystkiego, czego nie uczynili, gdy 
zamieszkiwali ziemię, i jako boski dar 
skorzystali z okazji, aby zasiać ziarno, którego 
nie zasiali wcześniej, i aby usunąć wszelkie 
niedoskonałe dzieło, którego dokonali 
340 Dlatego też ze zdumieniem doświadczacie 
teraz ich pokory, cierpliwości i łagodności, a 
od czasu do czasu widzieliście, jak cierpią dla 
ich zadośćuczynienia. Ale ich miłość i ich 
wiedza, które są większe niż przeszkody, które 
napotykają, pokonać wszystko i są gotowi iść 
do poświęcenia. (354, 14 -15) 
341 Czy podejrzewasz duchowy dom, który 
opuściłeś, aby przyjść na ziemię? "Nie, 
mistrzu," mówisz mi, "niczego nie 
podejrzewamy, ani niczego nie pamiętamy. 
342 Tak, ludzie, minęło tyle czasu odkąd 
odeszliście od czystości i niewinności, że nie 
możecie sobie nawet wyobrazić, że jesteście w 
pokoju, w tym stanie dobrobytu 
343 Lecz teraz, gdy zostaliście wyćwiczeni w 
słuchaniu głosu sumienia i otrzymywaniu z 
niego objawień, Droga jest w waszym zasięgu, 
która prowadzi tych, którzy zwracają się ku 
Mnie do Królestwa Obiecanego. 
344 Nie jest to ten Raj Pokoju, z którego 
"Pierwszy" odszedł, ale ten nieskończony 
świat ducha, świat mądrości, Raj prawdziwej 
duchowej błogości, niebiosa miłości i 
doskonałości. (287, 14 - 15) 
 
Objawienia Boskie  
345 Ojciec wszystkich istot mówi do was w 
tych chwilach Miłość, która cię stworzyła, daje 
się odczuć w każdym, kto słyszy to słowo. 
(102, 17) 
346 Jedyny Bóg, który istnieje, mówi do was, 
którego powołaliście Jehowę, kiedy pokazał 
wam swoją moc i objawił wam prawo na górze 
Synaj; którego powołaliście do Jezusa, 
ponieważ w Nim było Moje Słowo; i którego 
dzisiaj powołujecie Ducha Świętego, ponieważ 
Ja jestem Duchem Prawdy. (51, 63) 
347 Kiedy mówię do was jako Ojciec, księga 
prawa otwiera się przed wami kiedy mówię do 
was jako Mistrz, to jest to Księga Miłości, którą 
pokazuję moim uczniom Kiedy mówię do was 
jako Duch Święty, to Księga Mądrości oświeca 

was poprzez moje nauki. Te tworzą jedną 
naukę, ponieważ pochodzą od jednego Boga. 
(141, 19) 
348 Bóg jest światłem, miłością, 
sprawiedliwością Każdy, kto ujawni te cechy w 
swoim życiu, będzie reprezentował i czcił 
swego Pana. (290,1) 
349 Nie mówcie, że jestem Bogiem ubóstwa 
lub smutku, ponieważ uważacie, że Jezus 
zawsze był śledzony przez tłumy chorych i 
cierpiących Chociaż szukam chorych, 
żałobników i ubogich, robię to, by napełnić ich 
radością, zdrowiem i nadzieją, ponieważ 
jestem Bogiem radości, życia, pokoju i światła. 
(113, 60) 
350 Tak, ludzie, jestem początkiem i końcem 
was, jestem Alfą i Omegą, chociaż jeszcze nie 
przekazuję wam wszystkich nauk, które mam 
w zanadrzu dla waszego ducha i których 
będziecie doświadczać tylko wtedy, gdy 
będziecie już bardzo daleko od tego świata. 
351 Wiele nowych lekcji wyjawię wam w tych 
dniach i w tym wieku, ale dam wam to, co 
jesteście w stanie posiąść, nie myśląc zbyt 
wiele o sobie i nie popisując się przed ludźmi z 
dumną wyższością. Wiesz, że ten, kto jest 
dumny ze swoich dzieł, niszczy je przez tę 
właśnie dumę. Dlatego nauczyłem was 
pracować w milczeniu, aby wasze prace 
przynosiły owoce miłości. (106, 46) 
352 Nadal nie jesteście w stanie zrozumieć 
wielu objawień, które mają być częścią waszej 
wiedzy, a o których ludzie myśleli, że ich 
wiedza należy tylko do Boga. Gdy tylko ktoś 
wyrazi chęć ich zinterpretowania lub spróbuje 
je przeniknąć, natychmiast nazywa się go 
bluźnierczym lub zarozumiałym. (165, 10) 
353 Musisz się jeszcze wiele nauczyć, aby być 
otwartym na moje inspiracje i moje wezwania. 
Jak często odbieracie wibracje duchowości bez 
możliwości zrozumienia, kto was wzywa! Ten 
"język" jest dla ciebie tak zagmatwany, że nie 
możesz go zrozumieć, a w końcu przypisujesz 
duchowe przejawy halucynacjom lub 
przyczynom materialnym. (249, 24) 
354 Nie zdziwcie się, że choć jestem Panem 
wszystkiego, co jest stworzone, pojawiam się 
wśród was i proszę o miłość Jestem Bogiem 
łagodności i pokory. Nie chwalę się swoją 
wielkością, ale ukrywam swoją doskonałość i 
splendor, aby zbliżyć się do twego serca. 
Gdybyś zobaczył mnie w całej mojej chwale - 
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jak bardzo płakałbyś nad swoimi występkami! 
(63, 48) 
355 Czujcie mnie bardzo blisko siebie; dowody 
na to daję wam w trudnych chwilach waszego 
życia Moim pragnieniem było, abyście 
przygotowali mój dom z waszych serc, abyście 
poczuli moją obecność w nim. 
356 Jak to jest, że nie możesz mnie czuć choć 
jestem w tobie? Niektórzy widzą mnie w 
naturze, inni czują mnie tylko poza wszelką 
materią, ale naprawdę, mówię ci, jestem we 
wszystkim i wszędzie. dlaczego zawsze szukasz 
mnie poza tobą, kiedy ja też jestem w tobie? 
(1, 47 - 48) 
357 Nawet gdyby na świecie nie było żadnych 
religii, wystarczyło by skoncentrować się na 
dnie waszej istoty, by znaleźć moją obecność 
w waszej wewnętrznej świątyni. 
358 Mówię wam również, że wystarczy 
obserwować wszystko, co oferuje wam życie, 
aby odkryć w nim Księgę Mądrości, która 
nieustannie pokazuje wam swoje 
najpiękniejsze strony i najgłębsze nauki. 
359 Wtedy zrozumiecie, że nie jest właściwe, 
aby świat zbłądził, niosąc właściwą drogę w 
swoim sercu, ani aby błądził w ciemnościach 
ignorancji, żyjąc pośród tak wielkiej światłości. 
(131, 31 - 32) 
360 Dzisiaj mój uniwersalny język jest słyszalny 
przez wszystkich, aby im powiedzieć: chociaż 
jestem w każdym z was, niech nikt nie mówi, 
że Bóg istnieje tylko w człowieku, ponieważ to 
istoty i wszystko, co jest stworzone, jest w 
Bogu. 
361 Ja jestem Panem, wy Jego stworzeniami. 
Nie chcę nazywać was sługami, tylko dziećmi, 
ale wiedzcie, że jestem ponad wszystko. 
Kochajcie moją wolę i przestrzegajcie mojego 
prawa, pamiętajcie, że w moich dekretach nie 
ma żadnej niedoskonałości ani błędu. (136, 71 
- 72) 
362 Stworzyłem cię, by cię kochać i czuć się 
kochanym Potrzebujesz mnie, tak jak ja 
potrzebuję ciebie. Ten, kto mówi, że cię nie 
potrzebuję, nie mówi prawdy. Gdybym to 
zrobił, nie stworzyłbym was ani nie stałbym się 
człowiekiem, by was zbawić przez tę ofiarę, 
która była wielkim dowodem miłości; 
pozwoliłbym wam zginąć. 
363 Ale musicie zdać sobie sprawę, że kiedy 
karmicie się moją miłością, to jest 
sprawiedliwe, że ofiarujecie to samo Ojcu 

waszemu, ponieważ ciągle wam powtarzam: 
"Pragnę, pragnę waszej miłości;" Ja jestem 
tym, który pragnie waszej miłości. (146, 3) 
364 Jak możesz wierzyć, że kocham tym mniej, 
kto cierpi bardziej? jak możesz brać swój ból 
za znak, że cię nie kocham? kiedy zrozumiesz, 
że przyszedłem do ciebie właśnie z miłości! 
Czy nie mówiłem ci, że sprawiedliwy człowiek 
jest już uratowany i że zdrowy człowiek nie 
potrzebuje lekarza? Jeśli czujecie się źle i w 
swojej samokontroli w świetle waszego 
sumienia uznacie siebie za grzeszników, to 
upewnijcie się, że to wy szukacie mnie. 
365 Jeśli myślicie, że Bóg czasami wylewa łzy, 
to na pewno nie dla tych, którzy cieszą się 
Jego królestwem niebieskim, ale dla tych, 
którzy są zdezorientowani lub płaczą (100, 50 - 
51) 
366 Dom mojego ojca jest przygotowany dla 
ciebie Kiedy do niego przyjdziesz, będziesz się 
nim naprawdę cieszyć. Jak ojciec mógłby 
mieszkać w królewskiej komnacie i cieszyć się 
pysznym jedzeniem, skoro wie, że jego własne 
dzieci stoją u bram jego własnego domu jak 
żebracy? (73, 37) 
367 Poznaj prawo, miłuj to, co dobre, niech 
miłość i miłosierdzie stanie się czynem, daj 
swojemu duchowi świętą wolność, aby mógł 
powstać do swojej ojczyzny, a będziesz mnie 
kochał 
368 Czy chcesz być doskonałym przykładem 
tego, jak musisz postępować i jak musisz być, 
aby dotrzeć do mnie? weź Jezusa za wzór, 
miłuj mnie w nim, szukaj mnie przez niego, 
przyjdź do mnie na jego boskiej drodze 
369 Ale nie kochajcie mnie w jego formie 
fizycznej lub na jego obraz, ani nawet nie 
zastępujcie praktyki jego nauk obrzędami lub 
zewnętrznymi formami, ponieważ w 
przeciwnym razie pozostaniecie wiecznie w 
swoich różnicach, w swojej wrogości i 
fanatyzmie. 
370 Miłujcie Mnie w Jezusie, ale w Jego 
Duchu, w Jego nauczaniu, a wypełnicie prawo 
wieczne; w Chrystusie bowiem 
sprawiedliwość, miłość i mądrość są 
zjednoczone w jedności, z którą poznałem 
ludzkość istnienie i wszechmoc Jego Ducha. (1, 
71 - 72) 
 
Człowiek i jego cel  
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371 Już od dłuższego czasu nie trzymaliście się 
z dala od Mnie, nie wiecie już, czym naprawdę 
jesteście, ponieważ pozwoliliście, aby w 
waszym byciu wiele cech, zdolności i darów, 
które wasz Stwórca umieścił w was, drzemali 
bezczynnie. Śpisz w stosunku do ducha i 
sumienia, a dokładnie w ich duchowych 
cechach leży prawdziwa wielkość człowieka. 
Żyjecie jak istoty, które są z tego świata, 
ponieważ powstają i umierają w nim. (85, 57) 
372 Mistrz pyta cię, o umiłowani uczniowie, co 
jest twoje na tym świecie? Wszystko, co 
posiadacie, Ojciec dał wam, abyście go używali 
w waszym chodzeniu po ziemi tak długo, jak 
bije wasze serce. Ponieważ wasz duch 
pochodzi z mojej boskości, ponieważ jest 
tchnieniem Ojca Niebieskiego, ponieważ jest 
wcieleniem atomu mojego ducha, ponieważ 
wasze ciało również powstało zgodnie z moimi 
prawami i powierzyłem je wam jako narzędzie 
waszego ducha, nic nie należy do was, 
ukochane dzieci. Wszystkie stworzone rzeczy 
należą do Ojca, a On uczynił was tymczasowo 
ich właścicielami. Pamiętaj, że twoje życie 
materialne jest tylko krokiem w wieczności; 
jest promieniem światła w nieskończoności i 
dlatego musisz zwrócić uwagę na to, co jest 
wieczne, na to, co nigdy nie umiera, a co jest 
duchem. (147, 8) 
373 Duch będzie prowadził umysł, a umysł, 
prowadzony tylko przez serce [duszę] 
tęskniące za ludzką wielkością, nie będzie 
rządził waszym życiem. 
374 Zastanówcie się nad tym: jeśli chcecie być 
rządzeni tym, co nakazuje wam wasz mózg, 
będziecie go przeciążać i nie wykraczać poza 
to, na co pozwalają mu jego małe siły. 
375 Mówię wam: jeśli chcecie wiedzieć, 
dlaczego poczuliście się zainspirowani do 
czynienia dobra i dlaczego wasze serce zostało 
zapalone przez miłość, pozwólcie, aby wasze 
serce i wasze siły umysłu kierowały się 
duchem. Wtedy będziecie zdumieni mocą 
waszego Ojca. (286, 7) 
376 Właściwą rzeczą jest, gdy duch objawia 
mądrość ludzkiemu umysłowi [duszy], a nie 
umysł daje "światło" duchowi. 
377 Wielu nie zrozumie tego, co wam tutaj 
mówię, a to dlatego, że od dawna myliliście się 
co do porządku waszego życia. (295, 48) 
378 Wiedzcie uczniom, że uduchowienie 
pozwala sumieniu objawiać się z większą 

jasnością, a kto usłyszy ten mądry głos, nie 
zostanie oszukany. 
379 Zaznajomcie się z sumieniem, jest to głos 
przyjazny, jest to światło, przez które Pan 
pozwala świecić swojemu światłu - czy to jako 
ojciec, jako pan, czy jako sędzia (293, 73 - 74) 
380 Być niestrudzonym w powtarzającym się 
czytaniu mojego słowa Jak niewidzialne dłuto 
weźmie na siebie zadanie wygładzania ostrych 
krawędzi swojej postaci, dopóki nie będziesz 
przygotowany do radzenia sobie nawet z 
najtrudniejszymi problemami swoich bliźnich. 
381 Odkryjesz cierpienia, przymusy 
zadośćuczynienia i obowiązki 
zadośćuczynienia z nimi, których przyczyny 
mogą być bardzo różne. Niektóre nie mają 
szczególnie trudnego pochodzenia, ale będą 
inne, które można oświecić tylko intuicją, 
objawieniem i jasnowidzeniem, aby uwolnić 
swoich bliźnich od ciężkiego ciężaru. 
382 Te dary duchowe zdziałają ten cud tylko 
wtedy, gdy ten, kto je czyni, jest natchniony 
miłością do bliźniego. (149,88) 
383 Dlaczego mężczyźni mówią o 
"nadprzyrodzonym", skoro wszystko we mnie i 
w mojej pracy jest naturalne? Czyż raczej złe i 
niedoskonałe uczynki ludzi nie są 
"nadprzyrodzone", ponieważ rzeczą naturalną 
byłoby, aby zawsze postępowali dobrze, mając 
na uwadze Tego, z którego wyszli i cechy, 
które posiadają i noszą w sobie? We mnie 
wszystko ma proste i głębokie wyjaśnienie, nic 
nie pozostaje w ciemności. 
384 Nazywasz to wszystko 
"nadprzyrodzonym", którego nie rozumiesz 
lub nie uważasz za owinięte tajemnicą Ale 
kiedy twój duch, dzięki zasługom, osiągnie 
swoje wzniesienie i zobaczy i odkryje to, czego 
wcześniej nie mógł zobaczyć, odkryje, że 
wszystko w stworzeniu jest naturalne. 
385 Gdyby jakieś wieki temu ogłoszono postęp 
i odkrycia, jakich człowiek dokonałby w 
obecnym czasie, nawet naukowcy wątpiliby i 
uważali takie cuda za nadprzyrodzone. Ale 
dziś, kiedy krok po kroku rozwijaliście i 
śledziliście postęp nauki ludzkiej, uważacie je 
za dzieła naturalne, nawet jeśli je podziwiacie. 
(198, 11 - 12) 
386 Muszę wam powiedzieć: nie wierzcie, że 
duch potrzebuje koniecznie ludzkiego ciała i 
życia na świecie, aby móc się rozwijać. Ale 
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lekcje, które otrzymuje na tym świecie, są 
bardzo korzystne dla jego doskonałości. 
387 Materia pomaga Duchowi w jego rozwoju, 
w jego doświadczeniach, w jego wypędzeniach 
i w jego zmaganiach. Jest to zadanie, które jest 
mu dane i można znaleźć potwierdzenie tego 
w tym przejawie mojej boskości przez 
człowieka, gdzie używam jego mózgu i 
używam go jako urządzenia odbiorczego do 
przekazywania mojej wiadomości. Zrozumcie, 
że nie tylko duch jest przeznaczony dla ducha, 
ale że nawet najmniejsza rzecz w materiale 
została stworzona dla celów duchowych. 
388 Zwracam się z impulsem myślowym i 
wezwaniem do waszego ducha, aby pokonał 
on wpływ materiału, który go dominuje i 
wysłał swoje światło do serca i umysłu, 
wykorzystując dar intuicji. 
389 To światło moje oznacza dla waszego 
ducha drogę do jego wyzwolenia; to moje 
nauczanie daje mu środki, aby mógł wznieść 
się ponad życie ludzkie i być przewodnikiem 
wszystkich jego dzieł, panem jego uczuć, a nie 
niewolnikiem niskich namiętności i ofiarą 
słabości i potrzeb. (78, 12 - 15) 
390 Kto oprócz mnie jest w stanie rządzić w 
istotach duchowych i określać ich 
przeznaczenie? Nikt. Kto więc starał się zająć 
miejsce swego pana w pragnieniu panowania, 
tworzy dla siebie królestwo, które odpowiada 
jego skłonnościom, kaprysom, żądzy władzy i 
próżności - królestwo materii, podstawowych 
namiętności i podstawowych uczuć. 
391 Nie można uciskać sumienia, bo w nim 
jest doskonała sprawiedliwość. W duchu tylko 
czystość ma władzę nad szlachetnymi 
uczuciami, tylko dobro go porusza - jednym 
słowem: duch żywi się tylko tym, co jest 
prawdziwe i dobre. (184, 49 - 50) 
392 Odkąd stworzyłem wszystkie rzeczy na 
ziemi dla orzeźwienia człowieka, zawsze 
używaj ich dla swojego dobra. Ale nie 
zapominaj, że jest w tobie głos, który wskazuje 
ci granice, w których możesz wykorzystać 
wszystko, co oferuje ci natura, i masz być 
posłuszny temu wewnętrznemu głosowi. 
393 Jak staracie się o swoje ciało dla domu, dla 
ochrony, utrzymania i zadowolenia, aby wasza 
egzystencja była przyjemniejsza, więc 
powinniście dać duchowi to, co jest potrzebne 
dla jego dobrego samopoczucia i jego rozwoju 
w górę 

394 Jeśli czuje się przyciągnięty przez wyższe 
regiony, w których znajduje się jego 
prawdziwy dom, niech będzie podniesiony w 
górę Nie trzymaj go w niewoli, bo szuka mnie, 
abym się odżywiał i wzmacniał. Mówię wam: 
za każdym razem, gdy pozwolicie mu się w ten 
sposób uwolnić, z radością wróci do swojej 
powłoki ciała. (125, 30) 
395 Duch chce żyć, szuka swojej 
nieśmiertelności, chce być umyty i 
oczyszczony, ma głód wiedzy i pragnienie 
miłości Pozwólcie mu myśleć, czuć i działać, 
dajcie mu wykorzystać część czasu, który 
macie do dyspozycji, aby mógł się w nim 
ujawnić i odświeżyć się w swojej wolności. 
396 Ze wszystkiego, co jesteście tu na świecie, 
po tym życiu pozostanie tylko wasza duchowa 
istota. Niech gromadzi cnoty i zasługi i 
zachowuje je w sobie, aby gdy nadejdzie 
godzina jego wyzwolenia, nie była "ubogą 
duszą" u bram Ziemi Obiecanej. (111, 74 - 75) 
397 Nie chcę dla was dalszego pokuty ani 
bólu; chcę, aby duchy wszystkich moich dzieci, 
tak jak gwiazdy ozdabiają firmament, 
oświetlały swym światłem moje królestwo i 
napełniały radością serce Ojca waszego. (171, 
67) 
398 Moje Słowo pogodzi ducha z ciałem 
[duszą], ponieważ nieprzyjaźń istnieje między 
nimi od dawna, abyście mogli nauczyć się, że 
wasze ciało, które uważaliście za przeszkodę i 
pokusę na drodze rozwoju ducha, może być 
najlepszym narzędziem do wypełniania 
waszych zadań na ziemi. (138, 51) 
399 Upewnij się, że istnieje harmonia między 
duchem a powłoką ciała, tak abyś mógł łatwo 
wypełniać moje polecenia. Spraw, aby ciało 
było elastyczne w sposób kochający, w razie 
potrzeby stosuj dyscyplinę. Uważajcie jednak, 
aby fanatyzm nie oślepiał was, abyście nie 
działali na niego okrutnie. Formularz z twojego 
bycia jednym testamentem. (57, 65) 
400 Mówię wam nie tylko o oczyszczeniu 
waszego ducha, ale także o wzmocnieniu 
waszego ciała, aby nowe pokolenia, które z 
was wyjdą, były zdrowe i aby ich duchy mogły 
wypełnić swoją trudną misję. (51, 59) 
401 Chcę, abyście stworzyli domy, które 
wierzą w Jedynego Boga - domy, które są 
świątyniami, gdzie ludzie praktykują miłość, 
cierpliwość i samozaparcie. 
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402 W nich macie być nauczycielami dzieci, 
które macie otoczyć czułością i zrozumieniem, 
nad którymi macie czuwać, wykonując 
wszystkie ich kroki ze współczuciem 
403 Daj swoją miłość zarówno tym, którzy są 
pokryci pięknem, jak i tym, którzy wydają się 
być brzydcy Piękna twarz nie zawsze jest 
odbiciem równie pięknego ducha. Z drugiej 
strony, za tymi istotami o pozornej brzydocie 
może kryć się duch pełen cnoty, którą trzeba 
wysoko cenić. (142, 73) 
404 Pomyśl poważnie o pokoleniach, które 
przyjdą po tobie, pomyśl o swoich dzieciach. 
Tak jak ty dałeś im istotę fizyczną, tak i ty masz 
obowiązek dać im życie duchowe - to, co jest 
wiarą, cnotą i uduchowieniem. (138, 61) 
405 Czuwajcie nad cnotą waszych rodzin i 
pokojem waszych domów Zobacz, jak nawet 
najbiedniejsi mogą być właścicielami tego 
skarbu. 
406 Uznać, że rodzina ludzka jest wcieleniem 
Rodziny Duchowej: w niej człowiek staje się 
Ojcem, upodabniając go prawdziwie do swego 
Ojca Niebieskiego. Kobieta z matczynym 
sercem pełnym czułości jest obrazem miłości 
Matki Bożej, a rodzina, którą tworzą razem, 
jest wcieleniem Duchowej Rodziny Stwórcy. 
407 Dom jest świątynią, w której najlepiej 
można nauczyć się wypełniać moje prawa, jeśli 
rodzice chcą pracować nad sobą. 
408 Los rodziców i dzieci jest we mnie. Ale to 
do nich obu należy wzajemna pomoc w ich 
zadaniach i w obowiązkach pokutnych. 
409 Jak łatwy byłby krzyż i znośna egzystencja, 
gdyby wszyscy rodzice i dzieci kochali się 
wzajemnie! Najtrudniejsze próby byłyby 
łatwiejsze dzięki miłości i zrozumieniu. Ich 
poddanie się woli Bożej byłoby dla nich 
nagrodą w postaci pokoju. (199, 72 - 74) 
410 Badajcie istoty duchowe, które was 
otaczają i te, które przechodzą waszą drogę 
życiową, abyście mogli nauczyć się doceniać 
ich cnoty, przyjmować przesłanie, które do 
was przynoszą lub dawać im to, co powinni od 
was otrzymać 
411 Dlaczego gardzisz swoim sąsiadem, 
którego los postawił na twojej drodze? 
Zamknęliście przed nimi drzwi waszego serca, 
nie poznając nauki, którą powinni wam 
przynieść. 
412 Często właśnie trzymałeś z dala od siebie 
tego, który przyniósł wiadomość o pokoju i 

pocieszeniu twojego ducha, a potem 
narzekasz, gdy napełniłeś swój kielich goryczą. 
413 Życie przynosi nieoczekiwane zmiany i 
niespodzianki, a co zrobisz, gdy jutro będziesz 
musiał z tęsknotą szukać tej, którą dziś 
arogancko odrzuciłeś? 
414 Pamiętaj, że możliwe jest, iż jutro będziesz 
musiał szukać pełnego pragnienia tego, który 
dziś jest odrzucony i pogardzany, ale często 
będzie już za późno. (11, 26 - 30) 
415 Jaki piękny przykład harmonii oferuje ci 
kosmos Genialne gwiazdy, huśtawka pełna 
życia w przestrzeni, wokół której krążą inne 
gwiazdy. Ja jestem promienną, boską gwiazdą, 
która daje życie i ciepło istotom duchowym; 
ale jak mało kto porusza się na orbicie, którą 
został wyznaczony, i jak wielu jest tych, którzy 
kręcą się daleko od swojej orbity! 
416 Mógłbyś mi powiedzieć, że materialne 
ciała niebieskie nie mają żadnej wolności woli, 
a z drugiej strony właśnie ta wolność pozwala 
ludziom zbaczać z drogi. Dlatego mówię wam: 
jakże zasłużona będzie walka dla każdego 
ducha, skoro wiedział, jak podporządkować się 
prawu harmonii ze swoim Stwórcą, mimo daru 
wolności woli. (84,58) 
417 Nikt, kto nazywa siebie uczniem tej 
duchowej nauki, nie skarży się Ojcu na to, że 
jest biedny w swoim życiu materialnym i 
pozbawiony wielu wygód, których inni mają 
pod dostatkiem, lub że cierpi z powodu 
niedostatku i niedostatku. Skargi te rodzą się z 
natury materialnej, która, jak wiadomo, ma 
tylko jedno istnienie. 
418 Duch wasz nie ma prawa mówić w taki 
sposób do swego Ojca, nie może być 
niezadowolony ani kłócić się z własnym 
przeznaczeniem, ponieważ wszystkie istoty 
duchowe przeszły przez całą drabinę 
doświadczeń, radości i ludzkich satysfakcji w 
swej długiej ewolucyjnej podróży nad ziemią. 
419 Uduchowienie istot duchowych 
rozpoczęło się już dawno temu; w tym celu 
pomaga wam ten ból i to ubóstwo, które 
wasze serce niechętnie znosi i cierpi. Każde 
dobro duchowe i materialne ma znaczenie, 
które musisz rozpoznać, aby nie zaprzeczyć 
wartości jednego lub drugiego. (87, 26 – 27) 
420 Każdy człowiek, każde stworzenie ma 
przypisane miejsce, z którego nie powinien 
rezygnować; ale nie powinien też zajmować 
miejsca, które nie jest mu należne. (109, 22) 
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421 Dlaczego obawiasz się o przyszłość? Czy 
chcesz pozostawić całe doświadczenie, które 
twój umysł zgromadził w przeszłości, 
nieużywane? Chcesz porzucić ziarno bez 
przynoszenia plonów? Nie, uczniowie. 
Pamiętaj, że nikt nie może zmienić swojego 
przeznaczenia, ale może opóźnić godzinę 
swojego zwycięstwa i zwiększyć cierpienie, 
które istnieje pod każdym względem. (267, 14) 
422 Królestwo Ojca jest dziedzictwem 
wszystkich dzieci, łaska ta może być uzyskana 
tylko przez wielkie zasługi Ducha. Chcę, 
abyście nie uważali za niemożliwe uzyskanie 
łaski, która przybliża was do mnie. 
423 Nie smućcie się, gdy usłyszycie w moich 
słowach, że możecie dotrzeć do "Ziemi 
Obiecanej" tylko z wielkim wysiłkiem i trudem. 
Cieszcie się, bo ten, kto kieruje swoje życie ku 
temu celowi, nie doznaje rozczarowań, ani nie 
widzi siebie oszukanego. Nie będzie on taki, 
jak wielu innych, którzy dążą do chwały 
świata, a jednak nie osiągają jej po wielu 
wysiłkach, lub którzy, choć osiągają ją, 
wkrótce doświadczą cierpienia widząc, że 
rozpada się ona na kawałki, aż nic z niej nie 
zostanie. (100, 42 - 43) 
424 Daję ci klucz do otwarcia drzwi do twojego 
wiecznego błogosławieństwa Kluczem tym jest 
miłość, z której rodzi się miłosierdzie, 
przebaczenie, zrozumienie, pokora i pokój, z 
którym będziecie szli przez życie. 
425 Jak wielkie jest szczęście twojego ducha, 
gdy ma panowanie nad materią i cieszy się 
światłem Ducha Świętego! (340, 56 – 57) 
426 Ta ziemia, która zawsze wysyłała żniwo 
chorych, zmęczonych, niespokojnych, 
zdezorientowanych istot duchowych do 
zaświatów lub takich z niewielką dojrzałością, 
wkrótce zaoferuje owoce godne mojej miłości. 
427 Choroby i ból będą coraz bardziej znikać z 
twojego życia, gdy będziesz prowadził zdrową 
i budującą egzystencję Kiedy wtedy nadejdzie 
śmierć, znajdzie cię przygotowanego do 
podróży do duchowego domu. (117, 24 - 25) 
428 Nie rozpaczajcie, o duchowe istoty, do 
których zwracam się w szczególności z moimi 
słowami Pozostańcie nieugięci na mojej 
drodze, a zaznacie spokoju. Zaprawdę, mówię 
wam, wszyscy jesteście przeznaczeni do 
doświadczania błogości. Nie byłbym waszym 
Ojcem, gdybyście nie zostali stworzeni do 
dzielenia ze mną królestwa niebieskiego. 

429 Ale nie zapominaj: aby twoje szczęście 
było doskonałe, konieczne jest, abyś krok po 
kroku wniósł swoje zasługi, aby twój duch czuł 
się godny tej boskiej nagrody. 
430 Wiedz, że jestem z tobą, towarzysząc ci 
przez całą drogę. Miej pełne zaufanie do mnie, 
wiedząc, że moje zadanie jest zjednoczone z 
twoim, a moje przeznaczenie z twoim! (272, 
61) 
 
wady, przekroczenia, aberracje  
431 Zrozumcie moje nauczanie, abyście nie 
popełniali kolejnych błędów w swoim życiu; 
każde bowiem wykroczenie, które zadajecie 
bliźnim, czy to słowem, czy uczynkiem, będzie 
niezatartym wspomnieniem w waszym 
sumieniu, które będzie wam wyrzucać nie do 
pogodzenia 
432 Mówię wam jeszcze raz, że wszyscy 
jesteście potrzebni, aby spełnił się Boski plan i 
zakończyła się tak wielka duchowa niedola 
wśród ludzi. 
433 Dopóki istnieje egoizm, dopóty będzie 
istniał również ból. Zmień swoją obojętność, 
swój egoizm i pogardę na miłość, na 
współczucie, a doświadczysz, jak szybko pokój 
przyjdzie do ciebie. (11, 38 - 40) 
434 Szukają waszego postępu w ludzkim życiu, 
ale nigdy nie dajcie się zdominować 
nadmiernym ambicjom, bo wtedy stracicie 
swoją wolność i materializm was zniewoli (51, 
52) 
435 Przebaczam twoje przewinienia, ale 
jednocześnie poprawiam cię tak, że wypędzasz 
z serca samolubstwo, ponieważ jest to jedna 
ze słabości, która najgłębiej pociąga za sobą 
ducha. 
436 Dotykam cię sumieniem, abyś pamiętał o 
swoich obowiązkach wśród braci i sióstr i siał 
uczynki miłości i przebaczenia na swojej 
drodze, tak jak nauczałem cię w drugim wieku 
(300, 29) 
437 Dzisiaj moc materii i wpływy świata 
uczyniły cię samolubnym. Ale materia nie jest 
wieczna, ani świat i jego wpływy, a ja jestem 
cierpliwym sędzią, którego sprawiedliwością 
jest Pan życia i czasu. Nie wolno ci osądzać 
tych, którzy mi się zaprzeczają, bo wtedy 
uznam cię za bardziej winnego niż oni. 
438 Czy podniosłem głos, by potępić moich 
oprawców? Czyż nie pobłogosławiłam ich 
miłością i łagodnością? Jeśli rozumiesz, że 
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wielu z tych, którzy tymczasowo zbłądzili na 
świecie z powodu tego przestępstwa, są dziś w 
świecie duchowym oczyszczeni! (54, 47 - 48) 
439 Nie próbuj też odkrywać ukrytych uczuć 
bliźniego, bo w każdej istocie jest tajemnica, 
którą tylko ja mogę poznać Ale jeśli odkryjesz, 
że to, co należy tylko do twojego brata, 
powinno być dla ciebie święte, nie mów o tym, 
nie zrywaj tej zasłony, tylko ją zagęszczaj. 
440 Ileż to razy widziałem ludzi wnikających w 
serce swego brata, aż odkryli jego moralną lub 
duchową nagość, by się nią rozkoszować i 
natychmiast ją ujawnić. 
441 Nikt z tych, którzy w ten sposób 
zbezcześcili życie prywatne bliźniego, nie 
powinien być zaskoczony, gdy ktoś obnaża i 
wyśmiewa go na jego drodze życia Nie 
powinien wtedy mówić, że to miara 
sprawiedliwości go mierzy, bo to będzie miara 
niesprawiedliwości, którą mierzył swoich 
bliźnich. 
442 Szanuj innych, osłaniaj swoim płaszczem 
miłosierdzia tych, którzy są wystawieni na 
niebezpieczeństwo i broń słabych przed 
plotkami mężczyzn. (44, 46 - 48) 
443 Nie wszyscy ci, którzy "chodzą po ulicach i 
zaułkach" i mówią o wydarzeniach z 
minionych czasów oraz interpretują proroctwa 
lub wyjaśniają objawienia, są moimi 
posłańcami; wielu bowiem nadużyło tych 
przesłań z próżności, goryczy lub ludzkiego 
interesu własnego, aby obrażać i sądzić, 
poniżać lub krzywdzić, a nawet "zabijać". (116, 
21) 
444 Otwórz się na siebie, człowieczeństwo, 
odkryj drogę, odkryj sens życia Zjednoczcie się, 
ludzie z ludźmi, kochajcie się! Jak cienka jest 
ściana działowa, która oddziela jeden dom od 
drugiego, a jednak - jak dalecy są od siebie jej 
mieszkańcy! A na granicach waszych krajów - 
ile warunków trzeba spełnić, by przepuścić 
cudzoziemca! Jeśli robisz to nawet wśród braci 
ludzi, to co zrobiłeś z tymi, którzy są w innym 
życiu? Spuściliście zasłonę między nimi a sobą 
- jeśli nie zasłonę waszego zapomnienia, to 
ignorancji, która jest jak gęsta mgła. (167, 31) 
445 Czy widzisz tych ludzi, którzy żyją tylko po 
to, aby zaspokoić nadmierne pragnienie 
władzy, ignorując życie bliźniego bez 
poszanowania praw, które ja, ich Stwórca, 
przyznałem im? Czy widzisz, że ich prace 
mówią tylko o zazdrości, nienawiści i 

chciwości? Musisz więc modlić się za nich 
bardziej niż za innych, którzy nie są tak 
potrzebujący Światła. 
446 Przebacz tym ludziom cały ból, który ci 
sprawiają i pomóż im dojść do rozsądku 
swoimi czystymi myślami Nie zagęszczajcie 
jeszcze gęstszej mgły, która ich otacza, bo 
kiedy kiedyś będą musieli odpowiedzieć za 
swoje czyny, to ja również wezwę do 
rozliczenia tych, którzy zamiast modlić się za 
nich, zesłali im tylko ciemności z ich złymi 
myślami. (113, 30) 
447 Pamiętaj, że powiedziano ci w prawie: 
"Nie będziesz miał innych bogów obok mnie". 
Jest jednak wielu bogów, których ludzka 
ambicja stworzyła, by czcić ich, oddawać im 
cześć, a nawet poświęcać ich życie. 
448 Zrozumcie, że moje prawo nie jest 
przestarzałe i że bez waszej świadomości 
przemawia do was nieprzerwanie przez 
sumienie, ale ludzie nadal są poganami i 
bałwochwalcami. 
449 Miłują swoje ciała, schlebiają swojej 
próżności i poddają się swoim słabościom; 
miłują skarby ziemi, którym poświęcają swój 
pokój i duchową przyszłość Składają hołd 
ciału, czasami dochodząc do punktu 
zwyrodnienia, a nawet znajdując śmierć w 
pragnieniu przyjemności. 
450 Przekonajcie się, że kochaliście rzeczy 
tego świata bardziej niż waszego Ojca. kiedy 
poświęciliście się dla mnie, kochając mnie w 
bliźnim i służąc mi? Kiedy poświęciłeś swój sen 
lub naraziłeś swoje zdrowie, aby udzielić 
pomocy i złagodzić cierpienia, które trapią 
twoich bliźnich? A kiedy poszedłeś blisko 
śmierci za jeden ze szlachetnych ideałów, 
które inspirują moje nauczanie? 
451 Uznaj, że kult, który praktykujesz z życiem 
materialnym, przychodzi do ciebie przed 
kultem życia duchowego. Dlatego 
powiedziałem wam, że macie innych bogów, 
których wielbicie i którym służycie bardziej niż 
prawdziwemu Bogu. (118, 24 - 26) 
452 Jesteś tak przyzwyczajony do grzechu, że 
twoje życie wydaje ci się najbardziej 
naturalne, normalne i dopuszczalne, a jednak 
wydaje się, że Sodoma i Gomora, Babilon i 
Rzym przekazały tej ludzkości wszystkie swoje 
wady i grzech. (275, 49) 
453 Żyjecie dziś w czasach duchowego 
zamętu, w których nazywacie zło dobrem, w 
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których myślicie, że widzicie światło tam, gdzie 
jest ciemność, w których wolicie to, co zbędne 
od tego, co istotne. Ale moje zawsze gotowe i 
pomocne miłosierdzie będzie interweniować 
w czasie, aby was uratować i pokazać wam 
wypełnioną światłem drogę prawdy - drogę, z 
której zeszliście. (358, 30) 
454 Aby móc triumfować we wszystkich 
próbach, róbcie to, czego nauczył was Mistrz: 
czuwajcie i módlcie się, aby wasze oczy były 
zawsze czujne i abyście nie zostali pokonani 
przez pokusę. Pamiętaj, że zło ma wielką 
intuicję, by cię wypróbować, spróbować cię 
pokonać, pokonać i wykorzystać twoją 
słabość. Bądź spostrzegawczy, żebyś mógł go 
odkryć, kiedy na ciebie czeka. (327,10 o.) 
455 Zaprawdę, powiadam wam, ludzkość 
znajdzie drogę do Światła z tych ciemności Ale 
ten krok będzie się odbywał powoli. Co by się 
stało z ludźmi, gdyby w jednej chwili 
zrozumieli całe zło, które wyrządzili? Niektórzy 
straciliby umysły, inni odebraliby sobie życie. 
(61, 52) 
 
Oczyszczenie i uduchowienie ludzkości  
456 Zapomnieliście o prawie i czekaliście, aż 
siły natury przypomną wam o mojej 
sprawiedliwości: huragany, przelewające się 
cieki wodne, trzęsienia ziemi, susze, powodzie 
to wezwania, które was wstrząsają i mówią 
wam o mojej sprawiedliwości. 
457 Jaki inny owoc może mi zaoferować 
ludzkość w tym czasie niż ten z niezgody i 
materializmu? Ten lud, który od lat słyszał 
moje nauki, nie może mi też zaoferować 
dobrych zbiorów. (69, 54 - 55) 
458 Czy nie słyszysz wołania sprawiedliwości? 
Czy nie widzisz sił natury, jak dotykają one 
jeden region po drugim? Czy uważasz, że 
gdybyś prowadził cnotliwe życie, musiałbyś 
czuć w ten sposób moją sprawiedliwość? 
Zaprawdę, mówię ci, nie byłoby potrzeby 
oczyszczenia cię, gdybym znalazł cię czystego 
(69, 11) 
459 Chociaż w chwili obecnej wydaje się wam 
niemożliwe, abyście osiągnęli pokój w 
ludzkości, mówię wam, że pokój przyjdzie, a 
nawet więcej: że człowiek będzie żył w 
duchowości. 
460 Zanim ten czas nadejdzie, na świat 
spadnie wiele katastrof. Ale te cierpienia będą 
dla dobra ludzkości, zarówno na ziemi, jak i w 

duchu. To będzie jak "tak daleko i nie dalej" 
dla niepohamowanego przebiegu złych 
czynów, egoizmu i przyjemności szukania 
ludzi. 
461 W ten sposób zostanie ustanowiona 
równowaga, ponieważ siły zła nie będą już w 
stanie pokonać sił dobra. 
462 To oczyszczenie, ponieważ zawsze dotyczy 
najbardziej wrażliwych i ukochanych, ma 
wygląd kary, nie będąc nim. W rzeczywistości 
bowiem jest to środek zbawienia dla tych 
duchowych istot, które zbłądziły lub zgubiły 
drogę. 
463 Kto sądzi ziemski, nie może odkryć nic 
użytecznego w bólu, ale kto uważa, że ma 
ducha, który będzie żył wiecznie, z tego 
samego bólu wygrywa światło, wytrwałość i 
odnowienie. 
464 Jeśli myślisz duchowo - jak możesz 
wierzyć, że ból jest złem dla ludzkości, jeśli 
pochodzi od Boga, który jest całą miłością? 
465 Mija czas i nadejdzie czas, kiedy zaczną się 
pojawiać te wielkie próby i nawet ostatnia 
resztka pokoju ucieknie ze świata, który nie 
powróci, dopóki ludzkość nie znajdzie drogi 
mojego prawa i nie wysłucha tego 
wewnętrznego głosu, który będzie jej 
nieustannie mówił. Bóg żyje! Bóg jest w tobie! 
Poznajcie Go, poczujcie Go, pojednajcie się z 
Nim! 
466 Wtedy twój sposób życia zmieni się 
Samolubstwo zniknie i każdy z nich będzie 
użyteczny dla innych. Ludzie będą inspirowani 
przez moją sprawiedliwość do tworzenia 
nowych praw i rządzenia narodami z miłością. 
(232,43 - 47) 
467 W świecie materialnym również 
doświadczysz przemiany: rzeki będą bogate w 
wodę, jałowe pola będą żyzne, siły natury 
powrócą na swoje zwykłe ścieżki, ponieważ 
będzie harmonia między człowiekiem a 
Bogiem, między człowiekiem a uczynkami 
Bożymi, między człowiekiem a prawami 
podyktowanymi przez Stwórcę życia. (352, 65) 
468 Nie martwcie się, drodzy świadkowie. 
Ogłaszam wam, że ta materialistyczna 
ludzkość, która tak długo wierzyła tylko w to, 
czego dotyka, widzi i rozumie swoim 
ograniczonym intelektem i w to, co udowadnia 
swoją nauką, stanie się duchowa i będzie 
mogła widzieć mnie swoim duchowym okiem i 
szukać prawdy. (307, 56) 
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469 Gdybyście byli przygotowani duchowo, 
moglibyście zobaczyć w nieskończoność tłumy 
istot duchowych, które przypominałyby 
niezmiernie wielką białą chmurę przed 
waszymi oczyma, a kiedy posłannicy lub 
emisariusze oderwaliby się od niej, 
zobaczylibyście, jak iskry światła idą w waszą 
stronę. 
470 Twój duchowy wzrok nie jest jeszcze 
przenikliwy, i dlatego muszę mówić ci o 
zaświatach, o tym wszystkim, czego jeszcze nie 
widzisz. Lecz mówię wam, nadejdzie czas, gdy 
wszyscy będziecie widzieć i będziecie cieszyć 
się tym wspaniałym życiem, które obecnie 
czujecie się daleko od was, lecz które w 
rzeczywistości kołysze się blisko was, otacza 
was i oświeca, inspiruje was i puka do waszych 
drzwi bez przerwy. (71, 37 - 38) 
471 Wrażliwość, intuicja, objawienie, 
proroctwo, natchnienie, wizja, dar 
uzdrawiania, wewnętrzne słowo - wszystkie te 
i inne dary wyjdą z Ducha, a dzięki nim ludzie 
potwierdzą, że dla mężczyzn nadszedł nowy 
czas 
472 Dzisiaj wątpisz w to, że te dary Ducha 
istnieją, ponieważ niektórzy ukrywają je przed 
światem, obawiając się jego opinii; jutro 
będzie to najbardziej naturalna i 
najpiękniejsza rzecz, jaką będzie można je 
posiadać 
473 Przychodzę do was po raz trzeci, ponieważ 
jesteście chorzy na ciało i ducha. Zdrowy 
człowiek nie potrzebuje lekarza, a 
sprawiedliwi nie potrzebują oczyszczenia. (80, 
5 - 6) 
474 Dzisiaj nadal potrzebujesz księży, sędziów 
i nauczycieli Ale gdy wasz stan duchowy i 
moralny będzie wysoki, nie będziecie już 
potrzebować tych podpór, ani tych głosów. W 
każdym człowieku będzie sędzia, pastor, 
nauczyciel i ołtarz. (208,41) 
 

XVI Proroctwa i przypowieści, 
wygody i obietnice 

 

Rozdział 64 – Przepowiednie 
 
Spełnienie starych i nowych proroctw  

1 To, co powiedzieli prorocy, stanie się w tym 
czasie. Moje nowe słowo dotrze do filozofów i 
teologów, wielu będzie z niego kpić, a inni 
będą oburzeni. Ale podczas gdy to się stanie, 
ich zdumione oczy zobaczą wypełnienie się 
proroctw, które wam teraz ogłosiłem. (151, 
75) 
2 Ci prorocy dawnych czasów nie otrzymali 
żadnej prawnej władzy ani autorytetu na 
ziemi, nie byli zmuszeni do poddania się 
jakiejkolwiek władzy i skupili się tylko na 
przestrzeganiu rozkazów swego Pana, który 
położył swoje słowo na ustach tych, którzy 
zostali przez Niego wybrani. 
3 Pełni wiary i odwagi, nic nie 
powstrzymywało ich od zadania nauczania 
ludzi mojego prawa i zniechęcania ich do 
fanatyzmu religijnego poprzez uświadomienie 
im obojętności i błędów kapłanów. (162, 7 – 8) 
4 Ludzkości, czy ból, nieszczęście i chaos, który 
was otacza w tym czasie, wydaje się wam 
nieprzewidywalny? 
5 Jeśli jesteście zaskoczeni, to dlatego, że nie 
interesują was moje proroctwa i nie 
przygotowaliście się, nie przygotowałem was, 
nie przygotowałem was, nie przygotowałem 
was, nie przygotowałem was, nie 
przygotowałem was, nie przygotowałem was, 
nie przygotowałem was. 
6 Wszystko było przewidziane i wszystko 
zostało ogłoszone, ale brakowało ci wiary i 
teraz pijesz bardzo gorzką filiżankę w związku 
z tym 
7 Także dzisiaj proroczę przez ludzki intelekt 
Niektóre przepowiednie wkrótce się spełnią, 
inne tylko w odległych czasach. 
8 Ten człowiek, który je słyszy, ma wielką 
odpowiedzialność, aby uczynić je znanymi 
ludzkości. ponieważ zawierają one światło, 
które pozwala ludziom zrozumieć 
rzeczywistość, w której żyją, aby mogli 
zatrzymać się w swoim szalonym biegu ku 
otchłani. (276, 41 - 42) 
9 Wiele z tego, co mówiłem wam w tym 
czasie, to proroctwo, czasami odnoszące się 
do czasów przyszłych, czasami do czasów 
przyszłych. to dlatego wielu ludzi nie chce 
przywiązywać wagi do tego boskiego 
przesłania 
10 To Słowo jednak powstanie pełne światła 
wśród ludzi przyszłych czasów, którzy 
rozpoznają i odkryją w nim wielkie objawienia, 
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których dokładność i doskonałość zadziwi 
naukowców. (216, 13) 
 
Wielkie Proroctwo Narodów z 10 stycznia 
1945 r., pod koniec II wojny światowej 
11 W tym momencie przemawiam do 
narodów ziemi. Wszyscy mają Moje Światło, a 
wraz z nim niech się zastanowią, że odważyli 
się pozbyć życia, jakby byli jego właścicielami. 
12 Zaprawdę powiadam ci, że twoje 
zniszczenie i twój ból wzbudziły głęboką 
skruchę wśród wielu i ujawniły miliony ludzi, 
którzy Mnie szukają i wzywają, a od nich 
wznosi się do Mnie wołanie z lamentem, 
prosząc: Ojcze, czy wojna z 1945 r. nie skończy 
się może, a Ty nie wysuszasz naszych łez i nie 
przynosisz nam pokoju? 
13 Oto jestem obecny wśród was, O siedem 
narodów! siedem głów, które 
zmartwychwstały przede mną na świecie! 
14 ANGLIA: Oświecam was, Moja 
sprawiedliwość nadal będzie was mocno 
trapić; ale daję wam siłę, dotykając waszego 
serca i mówiąc wam: wasze roszczenia do 
władzy upadną, wasze bogactwa zostaną wam 
odebrane i nie będą nikomu dane; daję wam 
siłę, dotykając waszego serca i mówiąc wam: 
wasza moc upadnie, wasze bogactwa zostaną 
wam odebrane i nie będą nikomu dane. 
15 NIEMCY: Nawiedzam w tej chwili waszą 
dumę i mówię wam: przygotujcie się, bo 
wasze nasienie nie zginie. Prosiłeś mnie o 
nowe ziemie, ale ludzie wtrącali się w moje 
wysokie rady. Pochylam ci kark i mówię do 
ciebie: weź moją moc i zaufaj, że cię uratuję. 
16 Ale jeśli nie zaufasz mi i nie poddasz się 
swojej dumie, będziesz sam i niewolnikiem 
świata ale to nie jest moja wola, bo teraz jest 
czas, kiedy obalam panów i uwalniam 
niewolników i jeńców Weź moje światło i 
wyprostuj się. 
17 ROSJA: Mój duch widzi wszystko. Świat nie 
będzie twój. To ja będę rządził wszystkimi. Nie 
będziesz mógł wymazać mojego imienia, bo 
Chrystus, który mówi do ciebie, będzie 
panować nad wszystkimi ludźmi. Uwolnijcie 
się od materializmu i przygotujcie się na nowe 
życie, bo jeśli tak się nie stanie, złamię waszą 
dumę. Daję ci moje światło. 
18 WŁOCHY: Nie jesteś już Panem, jak w 
dawnych czasach; dziś kpiny, niewolnictwo i 
wojna zniszczyły cię. ...przechodzisz wielkie 

oczyszczenie z powodu twojego zwyrodnienia. 
Ale ja mówię wam: odnówcie się, 
wyeliminujcie swój fanatyzm i 
bałwochwalstwo i rozpoznajcie mnie jako 
Najwyższego Pana. Wyleję na ciebie nowe 
inspiracje i światło. Weźcie mój balsam 
leczniczy i wybaczcie sobie nawzajem. 
19 FRANCJA: Przynosisz swój ból przede mną. 
Twój lament sięga aż do mojego wysokiego 
tronu. Przyjmuję cię. Zanim powstałeś do 
Pana, teraz pokazujesz mi tylko łańcuchy, 
które nosisz przy sobie. 
20 Nie oglądałeś ani nie modliłeś się. 
Oddaliście się przyjemnościom ciała, a smok 
zabrał was jako ofiarę. 
21 Ale ja was uratuję, bo nadchodzą do mnie 
lamenty waszych żon i płacz waszych dzieci 
Chcesz się uratować, a ja daję ci moją rękę. ale 
naprawdę, mówię wam: patrzcie, módlcie się i 
przebaczajcie 
22 STANY ZJEDNOCZONE: w tej chwili ja też 
was przyjmuję. Patrzę na twoje serce - nie jest 
z kamienia, ale z metalu, ze złota. Widzę twój 
mózg z hartowanego metalu. Nie znajduję w 
tobie miłości, nie odkrywam żadnej 
duchowości. Widzę tylko megalomanię, 
ambicję i chciwość. 
23 "Dalej", ale pytam cię: kiedy moje nasienie 
zakorzeni się głęboko w tobie? Kiedy zburzysz 
swoją "Złotą Cielęcinę" i "Wieżę Babel", aby 
zamiast niej zbudować prawdziwą Świątynię 
Pana? 
24 Dotykam twojego sumienia od pierwszego 
do ostatniego i wybaczam ci. Oświecam was 
tak, że w najtrudniejszej godzinie, kiedy 
Nawiedzenie osiągnie punkt kulminacyjny, 
wasz umysł nie będzie zamglony, lecz będzie 
jasno myślał i przypominał wam, że jestem 
ponad wami. 
25 Daję wam światło, władzę i autorytet Nie 
wtrącajcie się do moich wysokich rad, bo jeśli 
nie podporządkujecie się moim instrukcjom 
lub nie przekroczycie linii, którą rysuję, ból, 
zniszczenie, ogień, zaraza i śmierć przyjdzie na 
was. 
26 JAPONIA: Przyjmuję cię i mówię do ciebie. 
Weszłam do waszego sanktuarium i 
zastanawiałam się nad wszystkim. Nie chcesz 
być ostatni, zawsze chciałeś być pierwszy. Ale 
zaprawde, mówie wam: to ziarno nie jest 
przyjemne dla mnie. 
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27 Konieczne jest, abyście opróżnili kielich 
cierpienia, aby oczyścić swoje serce Konieczne 
jest, aby twój "język" mieszał się z innymi 
"językami". Konieczne jest, aby świat zbliżył się 
do ciebie. Kiedy świat zostanie przygotowany i 
oczyszczony, przyniesie wam ziarno, które ja 
mu dam. Bo ja widzę, że nikt nie jest 
przygotowany. Nie widzę z wami duchowego 
nasienia mojej Boskości. Ale ja utoruję sobie 
drogę. 
28 Wkrótce na całym świecie zapanuje chaos 
światopoglądów, pomieszanie nauk i teorii. 
Ale po tym chaosie światło przyjdzie do ciebie. 
Przygotowuję was wszystkich i wybaczam 
wam i dopilnuję, żebyście poszli właściwą 
drogą. 
29 Gdy nadejdzie czas i nastanie pokój dla 
narodów, nie opieraj się, nie wtrącaj się do 
moich wysokich rad, ani nie sprzeciwiaj się 
mojej woli kiedy narody zaprowadzą pokój, 
nie wbijajcie im noża w plecy, bo wtedy 
sprowadzę na was mój osąd. 
30 Siedem narodów! Siedem głów! Ojciec cię 
przyjął. Przed tobą, pod twoimi rządami, jest 
świat. Jesteś dla mnie za to odpowiedzialny! 
31 Niech światło "Księgi Siedmiu Pieczęci" 
będzie w każdym z narodów, tak aby ludzie 
mogli przygotować się jak to jest moją wolą. 
Mój pokój niech będzie z tobą! (127, 50 - 65) 
 
Wojny i klęski żywiołowe - znaki na niebie  
32 Ten sam świat, który obecnie 
zamieszkujecie, od dawna jest polem bitwy. 
Ale człowiek nie jest zadowolony z ogromnego 
doświadczenia, które odziedziczył po 
przodkach - gorzkiego i bolesnego 
doświadczenia, które leży przed ówczesnymi 
ludźmi jak książka otwarta przez sumienie. 
33 Ale ludzkie serca są zbyt trudne do 
zaakceptowania, że owoc doświadczenia, 
które jest jak dziedzictwo światła. Jedyne, co 
odziedziczyli po swoich przodkach, to 
nienawiść, duma, uraza, chciwość, arogancja i 
zemsta przekazana im we krwi. (271, 65) 
34 Pamiętajcie, że nadszedł czas na osądzenie; 
albowiem zaprawdę powiadam wam, każde 
przestępstwo zostanie odpokutowane za 
Ziemia sama w sobie będzie domagać się 
wyjaśnienia złego użycia, jakiego dokonał 
człowiek, i królestw natury. 
35 Wszystko, co zostało zniszczone, wezwie 
cię do rozliczenia i sprawi, że ludzie 

uświadomią sobie, że zostały one stworzone 
przez Stwórcę z zamiarem miłości i że jest to 
ta sama wola, która może je zniszczyć, że 
troszczy się o nich, chroni je i błogosławi je 
(180, 67) 
36 Daję wam tę wiadomość, którą musicie 
rozdawać nad morzami. Moje słowo to 
przekroczenie Starego Kontynentu i dotarcie 
nawet do ludu Izraela, który rzucił się w 
bratobójczą walkę o kawałek ziemi, nie zdając 
sobie sprawy z nędzy swojego ducha. 
37 Nie można sobie wyobrazić próby, przez 
którą przejdzie świat. wszyscy oczekują 
pokoju, ale urzeczywistni się on dopiero 
wtedy, gdy siły natury dadzą mi świadectwo. 
(243,52) 
38 Moje siły natury zostaną uwolnione i 
zniszczą całe regiony. Naukowcy odkryją nową 
planetę, a "prysznic gwiazd" - oświetli wasz 
świat. Ale to nie przyniesie ludzkości 
katastrofy, a jedynie zapowiedź nadejścia 
nowego wieku. (182, 38) 
- W ewangeliach ten znak wyroku jest 
ogłoszony słowami: "Gwiazdy" spadną z 
nieba". 
39 Już wam wyjawiłem, że mój lud jest 
rozproszony po całej ziemi, co oznacza, że 
duchowe nasienie jest rozproszone po całym 
świecie. 
40 Dzisiaj jesteście podzieleni, a nawet nie 
szanujecie się wzajemnie z powodu błahostek. 
Ale kiedy nauki materialistyczne grożą 
przytłoczeniem was wszystkich, wy, którzy 
myślicie i czujecie z duchem, w końcu 
staniecie się jednym. Kiedy ten czas nadejdzie, 
dam wam znak, abyście mogli się wzajemnie 
rozpoznać - coś, co będziecie mogli widzieć i 
słyszeć w ten sam sposób. Kiedy wtedy 
będziecie świadczyć o sobie nawzajem, 
będziecie zdumieni i powiecie: "To Pan nas 
odwiedził". (156, 35 - 36) 
 
Proroctwo o podziale meksykańskich 
kościołów  
41 Teraz usłyszcie mnie dobrze, ludzie, i idźcie 
robić mój słowo godnie i naprawdę. 
42 Widzę, że niesiecie smutek w waszych 
sercach, ponieważ przewidujecie, że nie 
wszystkie te tłumy ludzi będą zachowywać 
Prawo, które napisałem w waszych umysłach. 
ale mówię wam, że dzisiaj, jak w "First 
Timesie", ludzie będą podzieleni 
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43 Dużo z wami rozmawiałam i wyznaczyłam 
wam wszystkim jedną ścieżkę Dlatego 
powiadam wam: jeśli niektóre z moich dzieci 
będą mi nieposłuszne, wyrok na ten lud 
zostanie ogłoszony, gdy dzień wyznaczony 
przez wolę waszego Ojca zakończy tę 
demonstrację. 
44 Przybyłem do was w tym czasie jako 
wyzwoliciel, wskazując wam drogę przez 
pustynię, duchową "pracę dnia" walki o 
wyzwolenie i zbawienie, a na koniec 
obiecałem wam nową ziemię obiecaną, którą 
jest pokój, światło i szczęście dla ducha. 
45 Błogosławieni ci, którzy wyruszają i idą za 
Mną w tę podróż w pragnieniu wyzwolenia i 
uduchowienia, ponieważ nigdy nie będą się 
czuli opuszczeni ani słabi w próbach, które 
przynosi im szeroka pustynia 
46 Biada tym, którzy idą wbrew wierze, którzy 
kochają rzeczy świata bardziej niż duchowe - 
tym, którzy trzymają się swoich idoli i swoich 
tradycji! W opinii służenia mi będą oni 
poddani "faraonowi", który jest "ciałem", 
materializmem, bałwochwalstwem. 
47 Kto chce przyjść do Ziemi Obiecanej, 
ojczyzny ducha, musi zostawić ślad dobroci w 
swoim chodzeniu po świecie. 
48 Chodźcie w ten sposób i nie bójcie się. bo 
jeśli pokładasz we mnie nadzieję, to nie można 
się zgubić. Jeśli się boisz lub nie masz zaufania, 
to twoja wiara nie jest absolutna i mówię ci, że 
każdy, kto chce pójść za mną, musi być 
przekonany o mojej prawdzie. (269, 50-51 
 

Rozdział 65 - Przypowieści, wygody i 
obietnice 
 
Przypowieść o złych gospodarzach  
1 W pragnieniu miłosierdzia podszedł do 
domu tłum głodnych, chorych i nagich ludzi. 
2 Stewardzi domu nieustannie wyposażali go, 
aby dać jedzenie tym, którzy przechodzą przy 
ich stole. 
3 Właściciel, właściciel i pan tych ziem 
przyszedł przewodniczyć bankietowi. 
4 Czas minął, a potrzebujący zawsze 
znajdowali jedzenie i schronienie w domu. 
5 Jeden dzień który pan widzieć że the woda 
na the stół być pochmurny, że the jedzenie 
być zdrowy i smaczny, i że the obrus być 
barwić. 

6 Wtedy wezwał do niego tych, którzy byli 
odpowiedzialni za przygotowanie stołu, i rzekł 
do nich: "Czy widziałeś prześcieradła 
płócienne i smakował jedzenie i pijany z 
wody? 
7 "Tak, Panie," odpowiedzieli. 
8 "Następnie, zanim dasz jedzenie tym 
głodnym, pozwól najpierw zjeść je swoim 
dzieciom, a jeśli spodoba im się to jedzenie, 
daj je tym gościom. 
9 Dzieci wzięły chleb, owoce i to, co było na 
stole: ale smak był obrzydliwy, i było 
niezadowolenie i wrzask na to, i skarżyli się 
gwałtownie. 
10 Wtedy właściciel ziemski powiedział do 
tych, którzy jeszcze czekali: "Chodźcie pod 
drzewo, bo dam wam owoce mojego ogrodu i 
smaczne jedzenie. 
11 Ale do sług powiedział to: "Oczyśćcie 
zbezczeszczonych, usuń zły smak z ust tych, 
których zawiedliście. Nie mam dla was żadnej 
przysługi, ponieważ rozkazałem wam przyjąć 
wszystkich głodnych i spragnionych, 
zaoferować im najlepsze jedzenie i czystą 
wodę, a wy nie posłuchaliście. Twoja praca nie 
jest dla mnie przyjemna." 
12 Pan tych ziem przygotował teraz bankiet 
sam: chleb był pełny, owoce zdrowe i dojrzałe, 
woda świeża i orzeźwiająca. Następnie 
zaprosił tych, którzy na to czekali - żebraków, 
chorych i trędowatych - i wszyscy oni się 
nasycili, a ich radość była wielka. Wkrótce byli 
zdrowi i wolni od cierpienia, i postanowili 
pozostać na posiadłości. 
13 Zaczęli do pól, stając się polnych 
robotników, ale byli słabi i nie wiedział, jak 
postępować zgodnie z rozkazami tego Pana. 
Mieszały one różne rodzaje nasion, a plon 
zdegenerowany, pszenica została zadławiona 
przez chwasty. 
14 Gdy nadszedł czas żniw, przyszedł pan 
dworu i rzekł do nich: "Co ty tam robisz, gdy 
dałem ci tylko zarząd domu, aby przyjąć gości? 
Nasiona, które zasiałeś, nie są dobre; inni są 
wyznaczani na pola. Idźcie oczyścić ziemię z 
osetów i chwastów, a następnie ponownie 
administrować domem. Studnia jest 
wysuszona, chleb nie jest mocny, a owoce 
gorzkie. Zrób to, co ja zrobiłem tobie. Kiedy 
będziesz karmił i leczył tych, którzy się do 
ciebie zwracają, kiedy usuniesz ból bliźniego, 



323 
 

pozwolę ci odpocząć w moim domu." (196, 47 
- 49) 
 
Przypowieść o przeprawie przez pustynię do 
Wielkiego Miasta 
15 Dwóch wędrowców poszło powolnymi 
krokami przez szeroką pustynię, ich stopy 
bolały od gorącego piasku. Szli w kierunku 
odległego miasta, a dopiero nadzieja na 
dotarcie do celu ożywiła ich w trudnej 
podróży, bo chleb i woda stopniowo się 
kończyły. Młodszy z nich zaczął się męczyć i 
poprosił towarzysza o samodzielne 
kontynuowanie podróży, ponieważ jego siła go 
zawodziła. 
16 Starszy podróżnik próbował zaszczepić 
młodemu człowiekowi nową odwagę, mówiąc 
mu, że może wkrótce natkną się na oazę, gdzie 
odzyska utraconą siłę, ale nie nabrał odwagi. 
17 Starszy nie zamierzał porzucić go na tej 
pustyni, i choć on też był zmęczony, załadował 
zmęczonego towarzysza na plecy i z trudem 
kontynuował podróż. 
18 Gdy ten młody człowiek był wypoczęty, a 
on zastanawiał się nad kłopotami, które robił 
dla tego, który nosił go na ramionach, wziął go 
za rękę i zdjął go z szyi, i tak poszli w drogę. 
19 Ogromna wiara była w sercu starszego 
podróżnego, co dało mu siłę do 
przezwyciężenia jego zmęczenie. 
20 Jak przewidział, na horyzoncie pojawiła się 
oaza, w której cieniu czekał na nich chłód 
źródła. W końcu dotarli do niego i wypili tę 
orzeźwiającą wodę, dopóki nie wypili swego 
napoju. 
21 Zapadli w spokojny sen, a kiedy się obudzili, 
poczuli, że zmęczenie zniknęło, nie byli ani 
głodni, ani spragnieni. Poczuli pokój w swoich 
sercach i siłę, by dostać się do miasta, którego 
szukali. 
22 Tak naprawdę nie chcieli opuszczać tego 
miejsca, ale podróż musiała być 
kontynuowana. Napełnili swoje naczynia tą 
krystalicznie czystą wodą i wznowili swoją 
podróż. 
23 Starszy wędrowiec, który był wsparciem 
młodego człowieka, powiedział: "Chcemy 
korzystać z wody, którą nosimy przy sobie, 
tylko z umiarem". Możliwe, że po drodze 
spotkamy po drodze kilku pielgrzymów, 
którzy, pokonani wyczerpaniem, są spragnieni 

lub chorzy, i wtedy konieczne będzie 
zaoferowanie im tego, co mamy przy sobie. 
24 Młody człowiek sprzeciwił się, mówiąc, że 
byłoby nierozsądne dawać to, co może nawet 
nie wystarczyć dla nich samych; że w takim 
przypadku mogliby sprzedać to po żądanej 
cenie, ponieważ kosztowało ich to tyle 
wysiłku, aby uzyskać ten cenny element. 
25 Stary człowiek nie był zadowolony z tej 
odpowiedzi, i odpowiedział, że jeśli chcą 
pokoju w ich umysłach, będą musieli dzielić się 
wodą z potrzebującymi. 
26 Niezadowolony, młody człowiek 
powiedział, że woli spożywać wodę ze swojego 
naczynia sam, zanim po drodze podzieli się nią 
z kimś, kto będzie spotykany. 
27 Znowu spełniła się postać starego 
człowieka, bo zobaczyli przed sobą karawanę 
mężczyzn, kobiet i dzieci, zagubionych na 
pustyni, blisko zniszczenia. 
28 Pospiesznie staruszek dobry podszedł do 
tych ludzi i dał im coś do picia. Zmęczeni 
poczuli się natychmiast wzmocnieni, chorzy 
otworzyli oczy, aby podziękować temu 
podróżnikowi, a dzieci przestały płakać z 
pragnienia. Karawana podniosła się i 
kontynuowała swoją podróż. 
29 Pokój był w sercu szlachetnego podróżnika, 
podczas gdy drugi, widząc jego naczynie puste, 
powiedział niespokojnie do swego towarzysza, 
że powinny one zawrócić i iść do źródła, aby 
zastąpić wodę, której użyli. 
30 "Nie wolno nam wracać", powiedział dobry 
wędrowiec, "jeśli mamy wiarę, znajdziemy 
nowe oazy dalej". 
31 Ale młody człowiek wątpił, bał się, i wolał 
pożegnać się z towarzyszem na miejscu, aby 
wrócić w jego pragnieniu, aby iść do wiosny. 
Oni, którzy byli towarzyszami w cierpieniu, 
rozdzielili się. Podczas gdy jeden podążał dalej 
drogą, zainspirowany wiarą w swoje 
przeznaczenie, drugi biegł ku źródłu z obsesją 
śmierci w sercu, myśląc, że może zginąć na 
pustyni. 
32 W końcu przybył dysząc i zmęczony. Ale 
zadowolony, wypił swoje napoje i zapomniał o 
swoim towarzyszu, którego zostawił w 
spokoju, a także o mieście, którego się 
wyrzekł, i postanowił odtąd żyć na pustyni. 
33 Niedługo potem w pobliżu przejechała 
karawana zmęczonych i spragnionych 
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mężczyzn i kobiet. Podeszli bliżej, by pić z 
wody tego źródła. 
34 Ale nagle zobaczyli człowieka, który 
zabronił im pić i odpoczywać, jeśli nie zapłacili 
mu tych świadczeń. To właśnie młody 
wędrowiec zawładnął oazą i stał się panem 
pustyni. 
35 Ci ludzie dali mu smutne przesłuchanie, bo 
byli biedni i nie mógł kupić ten cenny skarb, 
który ugasiłby ich pragnienie. W końcu 
oderwali się od tych małych, które nosili ze 
sobą, kupili trochę wody, aby ugasić ich palące 
pragnienie i ruszyli w dalszą drogę. 
36 Wkrótce ten człowiek zmienił się od Pana 
do króla, bo nie zawsze było biednych, którzy 
przeszli tam; byli też potężni ludzie, którzy 
mogli dać fortunę za szklankę wody. 
37 Ten człowiek nie pamiętał już o mieście po 
drugiej stronie pustyni, a tym bardziej o 
braterskim towarzyszu, który niósł go na 
ramionach i uratował przed śmiercią na tej 
pustyni. 
38 Pewnego dnia zobaczył nadjeżdżającą 
karawanę, która zmierzała celowo w kierunku 
wielkiego miasta. Ale był zdumiony, gdy 
zobaczył tych mężczyzn, kobiety i dzieci, 
wyrywających się z siłą i radością, 
śpiewających swoje pochwały. 
39 Mężczyzna nie rozumiał, co widział, a jego 
zdziwienie stało się jeszcze większe, gdy 
zobaczył, że na czele karawany idzie ten, który 
był jego towarzyszem podróży. 
40 Karawana zatrzymała się przed oazą, 
podczas gdy dwaj mężczyźni byli naprzeciwko 
siebie, patrząc na siebie w zdumieniu. W 
końcu mieszkaniec oazy zapytał tego, który był 
jego towarzyszem: "Powiedz mi, jak to 
możliwe, że są ludzie, którzy przechodzą przez 
tę pustynię bez poczucia pragnienia czy 
zmęczenia? 
41 Zrobił to, ponieważ myślał w swoim sercu o 
tym, co stanie się z nim od dnia, kiedy nikt nie 
przyjdzie prosić go o wodę lub schronienie. 
42 Dobry podróżny powiedział do swego 
towarzysza: "Przybyłem do wielkiego miasta, 
ale nie sam. Po drodze spotkałem chorych, 
spragnionych, zabłąkanych, wyczerpanych i 
dałem im wszystkim nową odwagę poprzez 
wiarę, która mnie ożywia, i tak pewnego dnia, 
od oazy do oazy, dotarliśmy do bram 
Wielkiego Miasta. 

43 Tam zostałem powołany przed Panem tego 
królestwa, który widząc, że znałem pustynię i 
współczułem podróżnym, dał mi rozkaz 
powrotu, abym był przewodnikiem i doradcą 
podróżnych w męczącym przejściu przez 
pustynię. 
44 A tu widzisz mnie prowadzącego kolejną 
przyczepę, którą muszę zabrać do Wielkiego 
Miasta. - A ty? Co ty tu robisz?" zapytał ten, 
który został w oazie. - Ten był zawstydzony i 
milczący. 
45 Wtedy dobry podróżnik powiedział do 
niego: "Wiem, że wziąłeś w posiadanie tej 
oazy, że sprzedajesz wodę i żądasz pieniędzy 
za cień. Te dobra nie należą do was; zostały 
umieszczone na pustyni przez boską moc, tak 
aby każdy, kto ich potrzebował, mógł z nich 
skorzystać. 
46 Czy widzisz te tłumy ludzi? Nie potrzebują 
oazy, ponieważ nie odczuwają pragnienia i nie 
są zmęczeni. Wystarczy, że przekażę im 
wiadomość, którą Pan Wielkiego Miasta 
posyła im za moim pośrednictwem, a oni już 
wyruszają i znajdują nową siłę na każdym 
kroku dzięki wysokiemu celowi, jaki mają: 
osiągnąć to Królestwo. 
47 Zostawcie źródło dla tych, którzy są 
spragnieni, aby znaleźli w nim orzeźwienie, a 
ci, którzy cierpią trudy pustyni, mogą ugasić 
swoje pragnienie. 
48 Twoja duma i egoizm zaślepił cię. Ale co 
dobrego zrobiło ci bycie panem tej małej oazy, 
kiedy mieszkasz na tej pustyni i pozbawiłeś się 
możliwości poznania Wielkiego Miasta, które 
mieliśmy zamiar razem poznać? Zapomniałeś 
już o naszym wspólnym, wysokim celu?" 
49 Gdy ten człowiek słuchał w milczeniu tego, 
który był wiernym i bezinteresownym 
towarzyszem, popłakał się łzami, wyrzuty 
sumienia za swoje przewinienia. Zerwał swoje 
fałszywe szaty i udał się do punktu wyjścia, 
który był miejscem, gdzie rozpoczęła się 
pustynia, aby podążać ścieżką, która 
doprowadzi go do Wielkiego Miasta. Ale teraz 
poszedł swoją drogą oświetlony nowym 
światłem, wiarą i miłością do swoich bliźnich. 
- Koniec przypowieści - 
50 Ja jestem Panem wielkiego miasta, a Eliasz 
staruszek z mojej przypowieści. On jest 
"głosem tego, który woła na pustyni", jest 
tym, który na nowo daje się poznać wśród was 
w wypełnieniu Objawienia, które dałem wam 
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podczas Przemienienia na górze Tabor. To On 
prowadzi was w "Trzecim Wieku" do 
Wielkiego Miasta, gdzie czekam na was, aby 
dać wam wieczną nagrodę Mojej Miłości. 
51 Idź za Eliaszem, o umiłowany człowieku, a 
wszystko zmieni się w twoim życiu, w twoim 
uwielbieniu Boga i w twoich ideałach; 
wszystko się zmieni. 
52 Czy wierzyliście, że wasze niedoskonałe 
praktykowanie religii będzie trwało wiecznie? - 
Nie, moi uczniowie. Jutro, gdy twój duch 
zobaczy Wielkie Miasto na horyzoncie, powie, 
jak jego Pan, "Królestwo moje nie jest z tego 
świata" (28:18-40). 
 
Przypowieść o wielkoduszności króla  
53 Pewnego razu był król, który otoczony 
przez swoich poddanych odniósł zwycięstwo 
nad zbuntowanym ludem, który stał się 
wasalem. 
54 The królewiątko i jego poddany śpiewać 
zwycięski hymn. Wtedy król rzekł do swego 
ludu w ten sposób: "Siła mojego ramienia 
zatriumfowała i sprawiła, że moje królestwo 
rośnie; lecz pokonany będę kochał tak, jak 
kocham ciebie, dam im pola na moich 
posiadłościach, aby posadzić winorośl, a moją 
wolą jest, abyś ich kochał tak, jak ja kocham 
ich. 
55 W miarę upływu czasu, a wśród tego ludu, 
który został wygrany przez miłość i 
sprawiedliwość tego króla, pojawił się 
człowiek, który zbuntował się przeciwko 
swojemu panu i próbował zabić go we śnie, 
ale tylko go zranił. 
56 W obliczu jego zbrodni, że człowiek uciekł 
w strachu, aby ukryć się w najciemniejszych 
lasach, podczas gdy król opłakiwał 
niewdzięczność i nieobecność jego 
podwładnych, bo jego serce kochał go bardzo. 
57 Ten człowiek został wzięty do niewoli w 
swojej ucieczce przez naród wrogi królowi, a 
kiedy został oskarżony o to, że jest jego 
poddanym, którego rządów nie uznają, król, 
przestraszony, krzyknął na szczycie jego głosu, 
że jest zbiegiem, ponieważ właśnie zabił króla. 
Ale oni mu nie uwierzyli i skazali go na śmierć 
na stosie po jego męczeńskiej śmierci. 
58 Gdy już krwawił, a oni mieli go wrzucić do 
ognia, stało się, że król i jego słudzy, którzy 
szukali buntownika, przeszedł obok, a gdy 
zobaczył, co się tutaj dzieje, że władca 

podniósł rękę i powiedział do sług: "Co wy tam 
robicie, buntownicy? A przy dźwiękach 
majestatycznego i władczego głosu króla, 
buntownicy pokłonili się przed nim. 
59 Niewdzięczny poddany, który wciąż leżał w 
okowach w pobliżu ognia, czekając tylko na 
wykonanie swego wyroku, był zdumiony i 
przerażony, gdy zobaczył, że król nie był 
martwy, i że podszedł do niego krok po kroku i 
rozwiązał go. 
60 Odprowadził go z dala od ognia i opatrzył 
swoje rany. Potem dał mu wino do picia, 
owinął go w nową białą szatę, a po 
pocałowaniu go w czoło, rzekł do niego: "Mój 
poddany, dlaczego ode mnie uciekłeś? 
Dlaczego mnie zraniłeś? Nie odpowiadajcie mi 
słowami, chcę tylko, żebyście wiedzieli, że was 
kocham i mówię wam teraz: chodźcie za mną." 
61 Że ludzie, którzy byli świadkami tych scen 
miłosierdzia, wołali zdumieni i wewnętrznie 
zmienili się: "Hosiannah, Hosiannah! 
Wyznawali się oni jako posłuszni wasale tego 
króla i otrzymywali jedynie korzyści od swego 
Pana, a poddany, który kiedyś się zbuntował, 
przytłoczony tak wielką miłością swego króla, 
postanowił odpłacić się tymi dowodami 
bezgranicznej sympatii, miłując i odwracając 
się od swego Pana na zawsze, pokonany przez 
jego tak doskonałe działanie. 
- Koniec przypowieści - 
62 Patrzcie, ludzie, jak jasne jest moje słowo! 
Ale ludzie walczą ze mną i tracą ze mną 
przyjaźń. 
63 Jaką krzywdę wyrządziłem mężczyznom? 
Jaką szkodę przynosi im moje nauczanie i moje 
prawo? 
64 Wiedzcie, że bez względu na to, ile razy 
mnie skrzywdzicie, za każdym razem będzie 
wam wybaczone. Ale musisz też wybaczać 
swoim wrogom, gdy cię obrażają. 
65 Kocham cię, a jeśli zrobisz jeden krok ode 
mnie, zrobię ten sam krok, aby zbliżyć się do 
ciebie; kocham cię i kocham cię. kiedy 
zamkniesz mi bramy swojej świątyni, zapukam 
do nich, aż się otworzysz i będę mógł do niej 
wejść. (100,61-70) 
 
Błogosławieństwa i błogosławieństwa  
66 Błogosławiony, który cierpliwie znosi swoje 
cierpienia, albowiem właśnie w swej 
łagodności odnajdzie siłę, by nadal nosić swój 
krzyż na swej drodze rozwoju. 
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67 Błogosławiony jest ten, kto z pokorą znosi 
upokorzenia i jest w stanie przebaczyć tym, 
którzy go obrazili, bo ja go usprawiedliwię ale 
biada tym, którzy osądzają czyny swoich 
bliźnich, bo oni będą osądzani w ich kolejce! 
68 Błogosławiony jest ten, kto wypełnia 
pierwsze przykazanie prawa i kocha Mnie 
bardziej niż wszystkie rzeczy stworzone 
69 Błogosławiony jest ten, kto pozwala mi 
oceniać jego słuszną lub niesprawiedliwą 
sprawę (44, 52 - 55) 
70 Błogosławiony, który się uniża na ziemi, 
albowiem ja mu przebaczę. Błogosławiony jest 
ten, kto jest oczerniany, bo ja będę świadczył 
o jego niewinności Błogosławieni są ci, którzy 
dają mi świadectwo, bo ja ich pobłogosławię I 
ktokolwiek jest źle oceniany z powodu 
praktyki mojej nauki, to mu przyznam. (8,30) 
71 Błogosławieni ci, którzy upadają i 
zmartwychwstają, ci, którzy płaczą i 
błogosławią Mnie, ci, którzy zranieni przez 
swoich własnych braci, ufają Mnie w głębi 
serca ci mali i utrudzeni, wyśmiewani, ale cisi, 
a więc silni duchem, są w prawdzie moimi 
uczniami. (22,30) 
72 Błogosławiony jest ten, kto błogosławi wolę 
swego Pana, błogosławiony jest ten, kto 
błogosławi swoje własne cierpienie, bo wie, że 
to zmyje jego plamy. Daje on bowiem swoim 
krokom oparcie, by wspiąć się na duchową 
górę. (308, 10) 
73 Wszyscy czekają na światło nowego dnia, 
na świt pokoju, który będzie początkiem 
lepszego wieku. Uciskani czekają na dzień 
swojego wyzwolenia, chorą nadzieję na 
lekarstwo, które przywróci im zdrowie, siłę i 
radość życia. 
74 Błogosławieni, którzy wiedzą, jak czekać do 
ostatniej chwili, bo to, co stracili, zostanie im 
zwrócone z zainteresowaniem. Błogosławię to 
oczekiwanie, ponieważ jest ono dowodem 
wiary we mnie. (286, 59 -60) 
75 Błogosławcie wierni, błogosławcie tym, 
którzy trwają mocno do końca swoich prób. 
Błogosławieni, którzy nie zmarnowali siły, jaką 
dała im moja nauka, albowiem oni z mocą i 
światłem przetrwają w nadchodzących 
gorzkich chwilach życiowych. (311, 10) 
76 Błogosławieni są ci, którzy błogosławią 
mnie na ołtarzu stworzenia i wiedzą, jak 
pokornie przyjąć konsekwencje swoich 
przewinień bez przypisywania ich boskiej karze 

77 Błogosławieni ci, którzy wiedzą, jak słuchać 
mojej woli i pokornie przyjmować ich próby 
oni wszyscy będą mnie kochać (325, 7 - 8) 
 
Zachęcanie do rozwoju w górę  
78 Błogosławieni ci, którzy Mnie proszą z 
pokorą i wiarą o wstąpienie do swego ducha, 
albowiem oni otrzymają to, o co proszą swego 
Ojca 
79 Błogosławieni ci, którzy wiedzą, jak czekać, 
bo moja miłosierna pomoc dotrze do ich rąk w 
odpowiednim momencie 
80 Naucz się pytać, a także czekać, wiedząc, że 
nic nie wymyka się mojej woli kochania. 
Zaufajcie, że moja wola przejawia się w każdej 
z waszych potrzeb i w każdej z waszych prób. 
(35, 1 -3) 
81 Błogosławieni, którzy marzą o raju pokoju i 
harmonii 
82 Błogosławieni, którzy gardzili i traktowali z 
obojętnością błahostki, próżności i 
namiętności, które nie czynią nic dobrego 
człowiekowi, a jeszcze mniej jego duchowi. 
83 Błogosławieni ci, którzy wyeliminowali 
fanatyczne rytuały, które prowadzą donikąd, i 
porzucili stare i błędne przekonania, aby 
przyjąć absolutną, nagą i czystą prawdę. 
84 Błogosławię tym, którzy odrzucają wygląd 
zewnętrzny, aby zamiast tego poświęcili się 
kontemplacji duchowej, miłości i 
wewnętrznemu pokojowi, ponieważ coraz 
bardziej uznają, że świat nie daje pokoju, że 
można go znaleźć w sobie. 
85 Błogosławieni ci z was, którzy nie 
przestraszyli się prawdy i nie oburzyli się nią; 
albowiem zaprawdę, powiadam wam, Światło 
spadnie jak wodospad na waszego ducha, aby 
na zawsze zaspokoić wasze pragnienie Światła. 
(263, 2 – 6) 
86 Błogosławiony, który słyszy moje nauki, 
czyni je swoimi i naśladuje je, albowiem 
będzie wiedział, jak żyć na świecie, będzie 
wiedział, jak umrzeć dla świata, a gdy 
nadejdzie jego godzina, zmartwychwstanie w 
wieczności. 
87 Błogosławiony, który zanurza się w moim 
słowie, gdyż zrozumiał przyczynę bólu, 
znaczenie zadośćuczynienia i pokuty, i zamiast 
rozpaczać lub bluźnierstwa, które 
zwiększałoby jego mękę, podnosi się pełen 
wiary i nadziei na walkę, aby ciężar jego 
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długów stawał się codziennie lżejszy, a kielich 
cierpienia mniej gorzki 
88 Wesołość i pokój są nieodłącznie związane 
z ludźmi wiary - tymi, którzy zgadzają się z 
wolą Ojca. (283, 45 - 47) 
89 Wasze postępy lub rozwój w górę pozwolą 
wam odkryć moją prawdę i dostrzec moją 
boską obecność - zarówno w duchowym, jak i 
w każdym z moich dzieł. Wtedy powiem wam: 
"Błogosławieni, którzy Mnie wszędzie 
rozpoznają, albowiem to oni Mnie naprawdę 
kochają. Błogosławieni, którzy są w stanie 
odczuć Mnie duchem, a nawet ciałem, 
albowiem to oni dali czułość całej swojej 
istocie, prawdziwie uduchowili się". (305, 61 - 
62) 
90 Wiecie, że z mojego "Wysokiego Tronu" 
otaczam wszechświat moim pokojem i 
błogosławieństwami. 
91 Wszystko jest błogosławione przeze mnie w 
każdej godzinie, w każdej chwili. 
92 Żadne przekleństwo ani potępienie nie 
pochodzi ode mnie, ani nigdy nie przyjdzie dla 
moich dzieci. Dlatego, nie widząc 
sprawiedliwych ani grzeszników, zawiodłem 
wszystkie moje błogosławieństwa, mój 
pocałunek miłości i mój pokój. (319,49 - 50) 
POKÓJ NIECH BĘDZIE Z TOBŠ. 
 

Wezwanie Boga  
 
Zadzwoń do ludzi tego czasu:  
"Ludzie, ludzie, wstańcie, czas nagli, a jeśli nie 
zrobicie tego w tym "dniu", nie obudzicie się w 
tym życiu na ziemi. Chcesz dalej spać pomimo 
mojej wiadomości? Czy chcesz, aby śmierć 
ciała obudziła cię - z pochłaniającym ogień 
pokuty duchem twoim bez znaczenia? Bądźcie 
szczerzy, pozwólcie sobie być w życiu 
duchowym, w obliczu prawdy, gdzie nic nie 
może usprawiedliwić waszego materializmu, 
gdzie naprawdę widzicie siebie w szmatach - 
poplamionych, brudnych i rozdartych - które 
wasz duch będzie nosił jako ubranie. 
Zaprawdę, powiadam wam, tam, na widok 
waszej nędzy i w poczuciu tak wielkiego 
wstydu, odczujecie niezmierzone pragnienie, 
aby umyć się czystymi w wodzie najgłębszej 
pokuty, ponieważ wiecie, że możecie iść czyści 
tylko na ucztę ducha. Zobaczcie siebie poza 
ludzkim egoizmem ze wszystkimi jego 

słabościami, które są waszą dumą, waszą 
satysfakcją w tym czasie i powiedzcie mi, czy 
odczuwacie ból mężczyzn, czy w waszych 
sercach odbija się echem szloch kobiet czy 
płacz dzieci. Więc powiedz mi: czym byłeś dla 
mężczyzn? Czy byłeś dla nich życiem?" (228,62 
- 63) 
 
Apel do intelektualistów: 
"Przyjdźcie do Mnie, wy, intelektualiści 
zmęczeni śmiercią i zawiedzeni w swoich 
sercach". Chodźcie do mnie, wy, którzy 
jesteście zdezorientowani i znienawidzeni 
zamiast kochać. Dam wam odpocząć i sprawię, 
że zrozumiecie, że Duch, który jest posłuszny 
moim przykazaniom, nigdy się nie męczy. 
Przedstawię wam naukę, która nigdy nie myli 
inteligencji." (282, 54) 
 
Zadzwoń do zepsutych i naładowanych:  
"Przyjdźcie do mnie, wy cierpiący, samotni i 
chorzy. Ty, który ciągnąć łańcuchy grzechu z 
tobą, ty pokorny, głodny i spragniony 
sprawiedliwości, być ze Mną; w mojej 
obecności wiele złego zniknie i poczujesz swój 
ciężar staje się lżejszy. Jeśli chcecie posiadać 
dobra ducha, dam wam je; jeśli prosicie mnie 
o ziemskie dobra, aby je dobrze wykorzystać, 
dam wam je również, ponieważ wasza prośba 
jest szlachetna i sprawiedliwa. Wtedy 
staniecie się dobrymi powiernikami, a ja dam 
wam wzrost tych dóbr, abyście pozwolili 
swoim bliźnim w nich uczestniczyć. (144, 80 - 
81) 
 
Wezwanie do duchowego Izraela 
"Izraelu, stań się przywódcą ludzkości, daj jej 
ten chleb życia wiecznego, pokaż jej to 
duchowe dzieło, aby różne religie stały się 
uduchowione w moim nauczaniu i w ten 
sposób Królestwo Boże mogło przyjść do 
wszystkich ludzi. (249,66) 
"Słuchaj mnie, ukochany Izraelu. Otwórzcie 
swoje duchowe oczy i zobaczcie chwałę 
waszego Ojca. Usłyszcie mój głos przez wasze 
sumienie, wsłuchajcie się swoimi duchowymi 
uszami w niebiańskie melodie, aby wasze 
serce i umysł mogły się radować, abyście mogli 
poczuć pokój, bo Ja jestem pokojem i 
zapraszam was do życia w nim. Ujawniam 
wam miłość, którą czułem do ludzkości przez 
cały czas, powód, dla którego Jezus przelał 
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Swoją najcenniejszą Krew w "Drugim czasie", 
aby odkupić was od grzechu, nauczyć was 
miłości i odcisnąć prawdziwe nauczanie na 
waszym umyśle i sercu". (283, 71) 
"Zwróć oczy ku Mnie, gdy zgubisz drogę; bądź 
dziś ze mną". Podnieś swoje myśli do mnie i 
mów do mnie jak dziecko mówi do swojego 
ojca, jak mówi się z ufnością do przyjaciela;" Ja 
jestem Modlitwą Pańską za ciebie i za mnie 
(280, 31) 
"Podejdźcie pod moje polecenie, poczujcie się 
jak nowi ludzie, ćwiczcie moje cnoty, wtedy 
stanie się to coraz jaśniejsze w waszym duchu, 
a Chrystus objawi się na waszej drodze". (228, 
60) 
"Ludzie, idźcie do ludzi, mówcie do nich tak, 
jak mówił do was Chrystus - z tym samym 
współczuciem, determinacją i nadzieją". Niech 
wiedzą, że istnieją sposoby rozwoju w górę, 
które dają więcej satysfakcji niż te, które dają 
dobra materialne. Niech wiedzą, że istnieje 
wiara, która prowadzi do wiary i nadziei ponad 
to, co jest widoczne i namacalne. Powiedz im, 
że ich duch będzie żył wiecznie i że w związku 
z tym muszą się przygotować, aby móc 
korzystać z tej wiecznej błogości. (359, 94 - 95) 
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