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Wydawnictwo DAS WORT
DAS WORT - wydawnictwo w Zyciu Uniwersalnym
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To jest Moje Slowo
Alfa i Omega
Ewangelia Jezusa
Objawienie Chrystusowe,
jakie znaja juz
prawdziwi chrzescijanie
na calym swiecie*


Chrystus, Syn Bozy, wspólrzadca niebios,
Zbawiciel wszystkich ludzi i dusz, budowniczy i wladca Królestwa Bozego na ziemi objawia sie, opisujac swoje zycie, myslenie i dzialanie jako Jezusa z Nazaretu.
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Spis tresci
Przedmowa
Ja daje swiadectwo
Ja Jestem
Prolog
Zapowiedz narodzin Jana Chrzciciela - Jan Chrzciciel; jego pochodzenie i zadanie w Dziele Zbawienia (4-6). Wyjasnienie, dlaczego Zachariasz zaniemówil (8) 
Czyste poczecie Jezusa Chrystusa - Pierwsza wzmianka o rodzie Dawida i jego zadaniu (5). Iskra Zbawcza - Uwolnienie sie od grzechu (6). Aniol Pana przemówil do Marii w mowie swietlnej niebios (8). Dawne wyobrazenia o karzacym Bogu; Bóg milosci objawiony przez Chrystusa (17). Odwolanie Starego Przymierza - Nowe Przymierze - Hymn na czesc nadchodzacego Królestwa Pokoju (25) 
Narodziny Jana Chrzciciela i nadanie mu imienia - Prawdziwi prorocy (5) 
Narodziny Jezusa Chrystusa - Lud izraelski zawiódl - Panowanie Chrystusa w Królestwie Pokoju przygotowane zostaje z udzialem wcielonych synów i córek z rodu Dawida (5). "Wizje aniolów" odbierane przez pasterzy byly wewnetrznymi zdarzeniami (6-9). Uznawanie ziemskich praw, o ile nie sa one sprzeczne z prawami Bozymi (12) 
Wielbiacy medrcy i Herod - Znaczenie szesciu promieni gwiazdy betlejemskiej (5). Zwiastowania dane przez Boga i Jego aniolów to wskazówki, ale nie konkretne wypowiedzi o tym, co jest mozliwe - Posrednie prowadzenie (13) 
Dziecinstwo i mlodziencze lata Jezusa - Swiatynia wnetrza (4). Oblubieniec Chrystus i oblubienica (5). Zaslubiny jako zwiazek wiernosci przed Bogiem - Doswiadczenie kobiecosci dla Jezusa z Nazaretu - Cierpienie i smierc na krzyzu nie byly konieczne (10). Wlasciwe zrozumienie tekstów - Madrosc Egipcjan (11). Krótki opis zycia Jezusa przed rozpoczeciem przez Niego dzialalnosci nauczania (12). Jezus zyl i dawal z wszechmocy i milosci Bozej i spelnial przykazanie "Módl sie i pracuj" (14). Ostatnie przymierze zawarte z Pragmina Nowa Jerozolima - Ciemnosc przegrala - Proces oczyszczenia ziemi (17) 
Kazanie Jana Chrzciciela nawolujace do opamietania sie - Znaczenie symboli i ceremonii (4). Sad: prawo siewu i zbioru - Oczyszczenie duszy (10) 
Chrzest Jezusa Chrystusa - Bóg i Chrystus objawiaja dzisiaj cala Prawde poprzez serafina boskiej Madrosci - Ród Dawida przygotowuje z Chrystusem Królestwo Pokoju (3) 
Czterokrotne kuszenie - Ciemnosci wolno mierzyc sie ze swiatlem (1). Kto zyje w Bogu, polaczony jest z wszelkim bytem i nigdy nie jest samotny (5) 
Józef i Maria przygotowuja Jezusowi uczte - Andrzej i Piotr znajduja Jezusa - Do ludzi Nowego Czasu: Czyn Zbawczy Jezusa nie powinien pójsc w zapomnienie (2). Charakterystyka nastepców Jezusa z Nazaretu - Nadawanie imion na tej ziemi a imie promieniowania duszy (10) 
Namaszczenie Jezusa przez Marie Magdalene - Osadzanie wedlug ziemskich zasad (6). Oswiecony widzi wszystko (10) 
Wesele w Kanie - Uzdrowienie w Kafarnaum - Inkarnowane istoty duchowe i ich zadanie w Dziele Zbawienia (9). Bóg jest miloscia, On nie potepia - Ludzie oddaleni od Boga stwarzaja bogów zemsty - Balwochwalstwem jest tez uwielbianie ziemskich wladz i wladców - "Wieczne potepienie" jest wyszydzaniem Boga (11). Niebo i pieklo sa w samym czlowieku - Kronika Atmosferyczna (12). Zycie w Prawdzie - Trzy kroki do Prawdy (16) 
Pierwsze kazanie w synagodze - Ewangelia milosci jest droga do wewnetrznej wolnosci (2). Wiara, zaufanie i urzeczywistnienie sa podstawa pomocy i uzdrowienia z Ducha (4) 
Powolanie Andrzeja i Piotra - Czlowiek, który tresowal psy - Bogacze - Pójsc w slady Chrystusa mozna dopiero po uporzadkowaniu wszystkich ludzkich spraw i stosunków (1-3). Przeslanki dla uzdrowienia (4). Grzeszenie przeciw stworzeniu przez zniewazanie i zabijanie zwierzat i skutki tego - W czasach przelomu przyczyny szybciej rodza skutki - Mozliwosc inkarnacji maleje w miare wysubtelniania sie ziemi - Czas przelomu to czas klesk - Chrystus chroni swoich - Zycie na oczyszczonej ziemi (6-7). Zewnetrzne i wewnetrzne bogactwo (11-12) 
Uzdrowienie tredowatego, sparalizowanego i gluchego - Ludzie w Duchu Pana 
Powolanie Mateusza - mlode wino w starych naczyniach - Mozliwosci reinkarnacji i wymazania winy sa ograniczone 
Jezus wysyla dwunastu - Postep Dziela Zbawienia zalezy od wiernosci i rozwoju tych, którzy podjeli sie tego zadania (3). Chrzest Duchem Prawdy (6). Uzdrawianie chorych i wskrzeszanie zmarlych - Zbiorowa wina - Wypedzanie diablów - Darów milosci nie powinno sie narzucac (7). Pieklo nie jest miejscem, lecz stanem duszy (10). Przed Bogiem nic nie jest ukryte - Jedynie ten, kto zyje w swietle Prawdy, zna slowo Prawdy (13). Kto jest przeciw Chrystusowi, ten jest przeciw blizniemu (14) 
Wyslanie siedemdziesieciu dwóch - O przekazywaniu Prawdy (3). Jak powinien zachowywac sie gosc (6). Kryteria wspólzycia ludzi; celem jest ofiarna milosc (10-12 
Jezus naucza jak sie modlic - Poprawne i niepoprawne modlenie sie (2-4). Esencja wszelkiego bytu jest w glebi wnetrza kazdej duszy - Temu, kto swiadomie zyje w lacznosci z Bogiem, Jego wszechmoc sluzy we wszystkich formach bytu (6). Upominanie z Milosci i z Powagi (8). Poszanowanie zycia roslin i zwierzat(9). Odpowiedzialnosc uzdrowionego (10) 
Powrót siedemdziesieciu dwóch - Powodzenie lub niepowodzenie wyslanców Chrystusa - Wysubtelnienie materii - Plamy na ziemi, resztki negatywnych energii beda baza dla ostatniego buntu demonów przy koncu Królestwa Pokoju - Uwolnienie duszy ziemi - O "duchach" (3). "Medrcy" tego swiata nie rozpoznaja sil wszechswiata; oni sa sterowani i walcza przeciw swiatlu (4). Chrystus objawia, jakie jest Jego stanowisko i stosunek do Boga, przebieg proces upadku i Jego Zbawczy Czyn (5). Chrystus w szacie ziemskiej i Jego poslancy mogli i moga byc rozpoznani tylko przez tych, którzy rozwineli wewnetrzne widzenie i slyszenie - Przed tym, kto slyszy i urzeczywistnia przykazania Chrystusa, odslania sie boskie Prawo i on zyje w Nim (6). Potezne wpromieniowywanie odwiecznej Prawdy przez Madrosc na przelomie czasów (7) 
Jezus gani okrucienstwo wzgledem konia - Samolubny, egoistyczny czlowiek podporzadkowuje sobie zwierzeta i neka je - Ten, kto zyje w Bogu, jest w jednosci z wszelkim stworzeniem (2-4). Czlowiek bezczesci i niszczy zycie na ziemi - Wymieranie wielu gatunków zwierzat - Znaczenie zwierzat dla równowagi ekologicznej - Postepowanie wobec stworzenia równiez podlega prawu siewu i zbioru (5). Ofiarna milosc jest kluczem do wyrozumialosci i pomocy blizniemu, do wgladu w prawo kauzalne i do jego przezwyciezenia - Glód i pragnienie duszy laknacej wewnetrznego zródla (7). Zabijanie zwierzat, równiez w celu skladania ofiar, jest dla Boga zgroza - Kazdy czlowiek powinien dobrowolnie zlozyc w ofierze swoje ja - Falszywy obraz Boga - Poprawne zrozumienie slów "Oko za oko, zab za zab" (8) i "A wtedy was odepchne" - Przekazywanie i interpretacja biblijnych slów (10). Ziemskie bogactwa i wewnetrzne bogactwo (11). Zewnetrzne bogactwo jest pozyczone tylko po to, aby je zuzyc dla wielu (12-13). Prawo Boze jest absolutne i spelni sie - Chrzest woda jest symbolem - "Dokonalo sie" - Chrystus naucza teraz calej Prawdy (14). Planowanie i przygotowanie zbawczej misji i Dziela Zbawienia - Wiele duchowych istot objelo to zadanie i dziala, az wszystkie istoty upadku powróca (16) 
Wskrzeszenie córki Jaira - Warunki uzdrowienia ciala - Chrystus jest w tobie (2-5). Wskrzeszanie "zmarlych" (6-12) 
Jezus i Samarytanka - Woda zycia, Prawda, wiecznie plynaca sila (3-7). Kto powaznie szuka, znajdzie Prawde - Sprawdzajcie tych, którzy mówia o Prawdzie - O wartosci zewnetrznych form uwielbiania - Kto jest dzisiaj ludem Izraela? - Nowa Jerozolima - Ostatnie przymierze (16) 
Jezus potepia okrucienstwo - Uzdrawia chorych i wypedza diably - Wszelkie wykroczenia przeciw prawu zycia spadaja z powrotem na czlowieka; przyroda i stworzenia na ziemi sa darami Boga dla dobra ludzi (1). Wyjasnienie "uschlej reki" (3). Zbawienie i uzdrowienie ciala, gdy jest to dobre dla duszy (7). Faryzeusze wczoraj i dzis - Walka przeciw wzmagajacemu sie swiatlu na ziemi i w obszarach oczyszczania trwa jeszcze w czasie Królestwa Pokoju - Na przelomie czasów powstaje i nabiera ksztaltu fundament Królestwa Pokoju - Upomnienie skierowane do ludzi w Królestwie Pokoju: Nie zapomnijcie o pionierach i wcielonym serafinie boskiej Madrosci, Mojej prorokini i oredowniczce - Walka za mglistym murem trwa nadal (8). Wyjasnienie "cudu nakarmienia" (12-13) 
Kazanie na Górze (Czesc 1) - Kazanie na Górze, Wewnetrzna Droga do doskonalosci - Blogoslawieni - "Ubodzy" - Znos swoje cierpienie we wlasciwy sposób - Lagodnosc, cecha ofiarnie kochajacych - Dziesiec Przykazan i Kazanie na Górze jako droga do prawdy i sprawiedliwosci - Milosierdzie, wrota do odwiecznego bytu - Czyste dusze w Absolutnym Prawie Bozym - Czyniacy pokój maja pokój w sobie - Walka pionierów na róznych frontach - Dygnitarze koscielni, faryzeusze, wilki w owczej skórze - Pole walki za mglistym murem - Módlcie sie za nieoswiecone dusze (2-4). Ziemskie bogactwo jako zobowiazanie i zadanie - Niewlasciwe uzywanie bogactwa ma powazne skutki - Ostrzezenie dla szyderców - Panstwa, mocarze, falszywi prorocy, obludnicy, pozorni chrzescijanie narzedziami szatana (5). Sprawiedliwi sa sola ziemi i rzuca swiatlo na niesprawiedliwosc (6). Powolanie i misja prorokini i oredowniczki Boga - Dzialanie pionierów bezposrednio szkolonych i kierowanych - Nowa Jerozolima (7). Uwolnienie od prawa siewu i zbioru przez Chrystusa; zwiazanie w prawie upadku przez wyznania i dogmaty - Chrystus wprowadza dzisiaj w cala Prawde (8). Falszywi i prawdziwi nauczyciele (9). Ocalenie tylko przez wiare i urzeczywistnianie (10). Chrystus przeksztalca dobrowlnie przekazane Mu grzechy (11). Oczyszczanie przed powstanie ciezka karma - Pozorny wróg twoim zwierciadlem (12-13). Kazdy otrzymuje to, co sam zasial (14). Darujcie bezinteresownie milosc (15). Osobiste zyczenia prowadza do zwiazania z ludzmi i rzeczami - "Zycie w bagnie"(16). Lotne nasiona wpadajace w glebe duszy blizniego - Pionierzy na drodze oczyszczania do Królestwa Pokoju (17-18) 
Kazanie na Górze (Czesc 2) - Pierwsze kroki na Wewnetrznej Drodze, proces ewolucji prowadzacy do ofiarnosci (2). Modlitwa na pokaz a modlitwa uduchowiona (4). Prawdziwi medrcy spoczywaja w sobie i nie dyskutuja (5). O modlitwie "Ojcze nasz" (6). Przebaczanie i prosba o przebaczenie; sprawiedliwosc i laska Boza (7-9). Ziemska smierc - Swiadomosc duszy po smierci - Zalobnicy - Ponowne wcielenie - Wiezy pomiedzy ludzmi a duszami - Wlasciwa postawa (10-11). Gromadzenie skarbów - Koniec wcielen w Nowym Czasie (12-14). Dbanie o samego siebie, planowanie w ufnosci do Boga - Wlasciwa modlitwa i praca - Wszelki byt jest pod opieka Boga (15-18) 
Kazanie na Górze (Czesc 3) - Wasze negatywne mysli, slowa i czyny sa waszymi sedziami (1). Zdzblo i belka - Koniecznosc samorozpoznania (2). Misjonowanie jest checia przekonywania - Zyjcie Prawda i badzcie przykladem (3). Proszenie, szukanie, kolatanie; wewnetrzne wrota nie otwieraja sie przed rozumem (4). Czego zadasz od blizniego, tego sam wsercu nie posiadasz; oczekiwania powoduja zwiazanie sie (6). Walka na waskiej sciezce do zycia (7). Rozróznianie dobrych i zlych owoców (8-9). Odbierajcie sercem slowo zycia - "To jest Moje Slowo": dzielem zycia i milosci (13) 
Jezus uwalnia zwierzeta i potwierdza tozsamosc Jana Chrzciciela - Upadek: przez zageszczenie energii powstaje materia - Cialo duchowe w ludzkim ciele - Zdziczenie czlowieka - Zniewazanie stworzen i Stworzenia - Czlowiek-pan - Zabobon, msciwi bogowie, krwawa ofiara - Upominajacy poslancy Boga wskazuja droge - Doswiadczenia na zwierzetach sa zgroza w oczach Boga (1-3). Czysty rozpoznaje czyste - Pozywienie darem Bozym (4). Ciemnosc zwalcza plan Boga i Jego sprawiedliwych proroków - Narzedzia ciemnosci - Falszywi prorocy nie sa zwalczani przez ciemnosc (16) 
Nakarmienie pieciu tysiecy - Jezus kroczy po wodzie - Chrystus, sila czesciowa z prasily w Jezusie z Nazaretu - Wyjasnienie pomnozenia ryb - Zywe i martwe pozywienie - Umartwianie sie i fanatyzm - Przeksztalcanie negatywnych nawyków na drodze do wyzszego zycia (4-7). Strach jest watpieniem w Boza moc i milosc (12-13). Nie ma przypadków - Przeistoczenie czlowieka ku boskosci tylko przez prace nad soba (14). Nie kazdy otrzymal pomoc i uzdrowienie (17-18) 
Chleb zycia i zywy krzew winny - Chrystus daje duchowy chleb na droge Wewnetrznego Zycia - Droga do Królestwa Pokoju: walka i ofiara sprawiedliwych (5). Sile zycia pobiera ten, kto kieruje sie na Boga (6). W Chrystusie jest zbawienie i laska - Choroba, cierpienie lub ciosy losu sa uwidoczniona wina - Dzien ostateczny (7). Ludzkie oko widzi tylko ziemska powloke, która przemija - Cialo duchowe wdziewa i odklada ziemska powloke - Ciernista droga prorokini Boga na przelomie czasów - Dzieje uzewnetrznionego chrzescijanstwa (8-10) 
Chleb zycia - Wyznanie Piotra - Poganiacz wielbladów - Duchowo martwi - W krainie dusz nie ma masek - Slowa to tylko symbole i drogowskazy - Umartwianie sie jest tlumieniem - Kazdy czlowiek posiada wolna wole: dobry siew przynosi dobre zniwa - Bóg nie karze, On upomina. (1-3). Przeprawa Mojzesza przez pustynie z ludem Izraela jest symbolem wedrówki ludzkosci - Ludzie dzisiejszych czasów nie róznia sie od ludu Izraela - Droga do Królestwa Pokoju (4). Ten, kto Boga kocha bardziej niz ten swiat, zyje w Bogu - Kto jest z Prawdy, ten odbiera z Prawdy (5-6). Do ludzi w Królestwie Pokoju - Ewolucja ludzi i ziemi az do stanu swietlistej substancji - Inna miara czasu - Plamy na ziemi, rezerwaty demonów - Sprowadzenie obszarów upadku z powrotem do czystego bytu - Ksiazka "To jest Moje Slowo" bedzie wciaz wysubtelniana, az osiagnie stan swietlistej substancji - Brak zdecydowania u wielu ludzi sluzy ciemnosci (7-9). Kochaj takze zwierzeta! (12-16) 
Bóg jako pokarm i napój - Znaczenie ciala i krwi - Odzywianie sie i zdrowie wedlug woli Boga (1-6). Zdziczenie ludzi, ostrosc ludzkiego ja - Powrót ludzi do jednosci z przyroda (8-12) 
O krwawych ofiarach i odpuszczaniu grzechów - Uzdrowienie przy kapielisku Betsaida - Z ustepstw Mojzesza dla ludzi tamtych czasów zrobiono prawa (1-3). Ofiary zwierzece i pokarm miesny - Ludzkie przepisy wiaza; Bóg jest nieograniczona miloscia i wolnoscia (4-14) 
Milosc Jezusa do wszelkiego stworzenia - Ten, przez kogo przeplywa sila Boga, staje sie blogoslawienstwem (2-6). Poszanowanie wszystkiego, co zostalo stworzone. Zniewazanie podlega prawu kauzalnemu (7-10) 
Przypowiesc o milosiernym Samarytaninie - Maria i Marta - To, co czynisz blizniemu, to czynisz Chrystusowi i sobie samemu - O postepowaniu wobec blizniego (1-8). Módl sie i pracuj; wlasciwa miara (9-11). Obraz budowy domu Bozego, Nowej Jerozolimy na ziemi - Boska Madrosc wzywa synów i córki Boga, przygotowuje Wewnetrzna Droge i przynosi wszechobejmujace boskie prawa - Ci, którzy zyja we Mnie, stana sie zywym zdrojem (12-15) 
Cudzoloznica - Faryzeusze i celnicy - Prawo odpowiedników - Kto zna samego siebie, rozpoznaje tez przeciwnika Boga - Uwodzenie przez szatana zmyslów przed, jak i po wielkich przewrotach (1-6). Z pokory wyrasta duchowa wielkosc (7-10) 
Odrodzenie duszy - Poprzez cierpienie i zadoscuczynienie do doskonalosci - Laska Ojca dziala ze wzmozona sila na ziemi - Konczy sie mozliwosc inkarnowania bardzo obciazonych dusz - Odrodzenie w Duchu Boga (1-10) 
O zabijaniu zwierzat - Wskrzeszenie mlodzienca z miasta Nain - Kto nie spelnia praw Bozych, obciaza swoja dusze i nie moze nauczac i wykladac prawa niebios - Plewy zostana oddzielone od ziarna (1-2). Drabina Jakuba - W miare wysubtelniania mysli i zmyslów odpada to, co jest sprzeczne z Prawem (3). O przemocy i przelewie krwi (4). Wspól-czucie ze zwierzetami - Zabijanie zwierzat w celu uwolnienia ich od cierpienia (5). Kto siebie rozpoznaje i oczyszcza, ten uczy sie milowac zycie (6). Wskrzeszanie zmarlych (8-10) 
Siedem przypowiesci o Królestwie Niebios - Droga do Królestwa Bozego - Ten, kto jest chwiejny w swoim postanowieniu, nie znajdzie skarbu w niebie (1-6) 
Jezus wyjawia przypowiesci o Królestwie Niebios - Przypowiesc o Królestwie Niebios; dobry siew; rozpoznawanie i usuwanie kakolu we wlasciwym czasie - Poprzez urzeczywistnianie do pelni Królestwa Bozego (1-2). Wielkie zniwa: oddzielanie plew od ziarna; piekielne meki (3-7). Ziarna na skraju drogi: samo sluchanie Prawdy (9) 
Nawrócenie ptasznika - Uzdrowienie slepca - Zarabianie na zwierzetach; handlowanie ludzmi - Uswiecanie szabatu - Wymiar kary dla wiedzacych i niewiedzacych (1-9). Kto spelnia prawo Boze, ma wglad w glebiny bytu (10-13) 
Jezus naucza o malzenstwie - Uzdrowienie dziesieciu tredowatych - Poczucie lacznosci malzonków mimo zewnetrznej rozlaki - Biegunowosc i dualnosc - Wewnetrzne wartosci (1-5). Bezzenstwo (6-8). Trwale uzdrowienie tylko przez urzeczywistnianie odwiecznych praw (13) 
Bogacz i Królestwo niebianskie - Przykazania oczyszczenia - Wlasnosc, a kroczenie w slady Chrystusa (1-4). Wszystko jest mozliwe dla tego, kto dazy do duchowo-boskiego, jako do swojej prawdziwej istoty (6). Bóg albo mamona - Dazenie do dóbr materialnych i skutki tego (7). Kto wyrzecze sie materializmu, zyska wielokrotnie w odwiecznym bycie (8-9). Zewnetrzne oczyszczenie i wewnetrzna czystosc - Wiernosc literze swiadczy o niewiernosci wobec Boga (10-16) 
Swiadectwo dwunastu - Glówne filary gminy - Bóg nie ma tajemnic; grzech zaslania Prawde (2-3). Prawdziwe pragminy ugruntowane sa na skale, która jest Chrystus (4). Falszowanie Prawdy przez kosciól - Sprawiedliwosc Boza przez dluzszy czas daje kazdemu grzesznikowi mozliwosc zawrócenia (7-8). Prawo Boze przychodzi na ten swiat; Prawda staje sie widoczna (10-12). Ludzkosc odnajdzie droge do jednosci ze Mna, z Chrystusem (13-15) 
Szukanie znaków - Nieczysty duch - Rodzice i rodzenstwo Jezusa - Ziemskie bogactwo - "Slepy" oczekuje cudów - Niebezpieczenstwo ulegania wplywom sil przeciwnych (1-6). Grzechem przeciwko Duchowi swietemu jest postepowanie sprzeczne z nabyta wiedza duchowa (7). Przynaleznosc do rodziny Bozej lub chodzenie wlasnymi drogami i opowiadanie sie za ludzkim ja (8-10). Materialne bogactwo; skutki chciwosci (11-16) 
Przemienienie Jezusa - Dwanascie Przykazan - W przemienieniu Jezusa ujawniona Mu zostala droga Jego meki, Jego dalsze zadanie jako Chrystusa i przyszlosc ludzkosci i ziemi (1-6). Nowy Izrael (7-21). Nowe prawo milosci - Zadna dusza nie bedzie stracona (22-24). Oczyszczenie duszy (25). Wszyscy prawdziwi prorocy sa nierozpoznawani (26-28) 
Wlasciwe zrozumienie przykazan - Przypowiesc o bogatym czlowieku i o zebraku Lazarzu - O wlasciwym zrozumieniu spisanych praw; przyklad: zabijanie (1-3). Zazdrosc jest kradzieza - Plodzenie chorych dzieci - Rozbijanie malzenstw (4-5). Powazanie wszystkich form zycia (6). Mówienie prawdy bez wystawiania na wstyd - Powazanie wolnej woli blizniego (7). Zycie w Bogu (8-9). Róznice pomiedzy biednymi, a bogatymi: przyczyny i skutki (10-17) 
Jezus karmi tysiac ludzi i uzdrawia w szabat - Wspól-odczuwanie (1-9). Uzdrawianie chorych - Oszczerstwa wobec Jezusa i nastepców Chrystusa (10-13) 
Prawdziwa swiatynia Boga - O zburzeniu swiatyni (1-3). Kazdy czlowiek jest swiatynia Boza, swiatynia Ducha swietego (4). Znaczenie zewnetrznych form (5-7). Przelewanie krwi i krwawe ofiary (8-10). Tylko ten, kto codziennie stara sie zyc w Bogu, rozpozna Chrystusa i zrozumie mowe Prawa (11-12) 
Chrystus, swiatlo tego swiata - Ludzkie sadzenie i wyrokowanie; sprawiedliwosc Boza (1-4). Prawdziwym jestestwem w kazdym jest Bóg - Kto nie miluje blizniego, ten takze nie miluje Boga (5-8). Kto wierzy, ale nie urzeczywistnia, nie ujrzy odwiecznego Ojca (9-15) 
Prawda daje wolnosc - O prawidlowym zrozumieniu przykazan - "Wytrwac w Moim slowie" (1). Niewolnik grzechu daleki jest od Boga i od wiecznej Ojczyzny (2). Dla Boga liczy sie tylko urzeczywistnienie ofiarnej milosci (3-6). Szatan, ojciec klamstwa; szatan zmyslów (7-8). Zadna dusza nie jest stracona (9). Tylko ten, kto dazy do Prawdy, rozumie slowo Boze (10). Mojzesz nie uznawal ofiar zwierzecych - Zniewazanie a powazanie zycia - Stare i nowe czlowieczenstwo (11-13). Koscielne autorytety i wierni literze, którzy nie urzeczywistniaja tego, czego ucza - Ustepstwa proroków dla ludu (14-18) 
Jezus wyjasnia Swoja preegzystencje - Wierzyc znaczy rozumiec - Smierc ciala a smierc duchowa (1). Tylko ten, kto spelnia przykazania, rozpoznaje i doznaje Boga w sobie (2-3). Królestwo Boze jest siedmiowymiarowe - Nieskonczony krysztal: Wszystko jest we wszystkim (9-11). Zrozumienie Prawdy tylko przez urzeczywistnienie (12) 
Uzdrowienie slepego od urodzenia - Pytanie saduceuszy o zmartwychwstanie - Nie pytaj o grzechy swoich bliznich - Korzystaj z chwil dnia (1-2). Zewnetrzny lekarz a wewnetrzny uzdrowiciel (3-6). Pobranie sie a zaslubiny przed Bogiem (7-11) 
Przesluchanie slepego od urodzenia - Uczniowie duchowym cialem Chrystusa - Slepi i widzacy (1-16). W kosmicznym bycie wszystko jest zawarte we wszystkim i jednakowo wazne (17-24) 
Chrystus, dobry pasterz - Jedno z Ojcem - Chrystus, prawdziwy pasterz i jedyna droga do domu Ojca - Moje owce znaja Mój glos - Ja prowadze owce w odwieczne Prawo - Przywlaszczanie i naduzywanie funkcji pasterza (1-16) 
Wskrzeszenie Lazarza - O wskrzeszaniu zmarlych (1-18) 
O malych dzieciach - Przypowiesc o rybach - Przebaczenie grzechów - Prowadzcie malenstwa do Mnie - Kto jest "najwiekszy w Królestwie Bozym"? (1-2). O skutkach gorszenia blizniego (3). Zadanie rodziców (5). Ziemskie oczy a duchowe oko - Bóg jest wszechpromieniowaniem, wszechplynacym Prawem (6-9). Oczyszczanie wedlug przykazania pokoju - Wiazanie i rozwiazywanie - Prosby do Boga i ich spelnienie (10-12). Kazdy jest swoim wlasnym sedzia - Przebaczanie, prawo i sprawiedliwosc - Czlowiek i panstwo (13-20) 
Radosc ze skruszonego grzesznika - Przypowiesc o synu marnotrawnym - Prawdziwi synowie i prawdziwe córki Boga - Lud Bozy na ziemi (1-2). Bóg stworzyl i widzi Swoje dzieci doskonalymi - Kazde dziecko powróci do Boga przez Chrystusa (3-15) 
O czujnosci - Celnik Zacheusz - Skarb w niebie a ziemskie posiadlosci (1-3). Byc gotowym na przyjscie Chrystusa (4-6). Dobry gospodarz (7-8). Komu wiele jest dane, od tego wiele sie wymaga (9-10). Postepowanie wbrew nabytej duchowej wiedzy jest grzechem wobec Ducha swietego (11-12). Zadna dusza i zaden czlowiek nie beda straceni (13-18) 
Jezus gani uczonych w Pismie i faryzeuszy za oblude - Naduzywanie imienia Chrystusa dla niechrzescijanskich celów - Nie ma "swietych" - Drapiezne wilki w owczej skórze - Antychryst - Chrystus zwycieza (1-18) 
Jezus zapowiada koniec naszych czasów - Po ich owocach teraz ich poznacie (1). Reinkarnacje zadnych wladzy i poslanców Boga w przebiegu czasu (2-3). Wyslancy ciemnosci walcza na wszelkie sposoby (4-5). Zalecenia na czas grozy (6-7). Ponowne przyjscie Chrystusa: Uczcie sie rozrózniania (8-9). Przemiany w systemie slonecznym i na ziemi (10). Nadchodzacy czas koncowy - Droga ewolucji ludzkosci i ziemi do stanu swietlistej substancji - Królestwo Pokoju - Ostatni bunt szatana - Boze "Niech sie stanie": rozwiazanie ciezkiej materii - Przygotowanie przez boska Madrosc ponownego przyjscia Chrystusa - Przyjscie Chrystusa, najwieksze wydarzenie (11). Rozpoznajcie znaki czasu (12-14). Kto czuwa, ten nie przespi tej godziny (15-19) 
Przypowiesc o dziesieciu pannach - Czujnym jest ten, kto spelnia prawa milosci. On ma wewnetrzne swiatlo, znamie na czole (1-7) 
Przypowiesc o talentach - Komu zostalo dane, ten niech daje innym - Bóg wynagradza tylko tego, kto daje z serca (1-12) 
O istocie Boga - Sily zasady Ojca-Matki sa w mezczyznie i w kobiecie, dlatego obydwoje sa równi (1-3). Rozpoznajcie niewidoczne w widocznym; ujrzyjcie we wszystkim Boga, Zycie (4-5). O prawie przyciagania we wszelkim bycie - Uchwalenie Chrystusowego Dziela Zbawienia w sali tronowej Boga - Misja zbawienia - Nosiciele boskiej Madrosci ponosza razem z Chrystusem odpowiedzialnosc za Dzielo Zbawienia - Orszaki wcielen synów i córek Bozych sluzacych w misji zbawienia - Wcielenie Chrystusa - Misja obowiazuje az do jej spelnienia (6-11). Duchowo martwy (12). Wolna wola nigdy nie powinna byc naruszona (13) 
Ostatnie namaszczenie Jezusa przez Marie Magdalene - Przygotowanie zdrady - O prawdziwym dawaniu i pomocy dla biednych - Cienie ludzkiego ja zaslaniaja nam swiatlo Boze i dlatego czlowiek mówi o "tajemnicach Bozych" (1-10) 
Nauki o doskonalosci - Prawdziwe zycie jest zyciem w Bogu (1-3). Czyste istoty zyja we wszechjednosci; one sa jednym - Biegunowosc jako jednosc w Bogu - Maria Magdalena, wzorowy przyklad przyjmujacej zasady - Wszelki byt bazuje na biegunowosci (4-11). Trójjednosc: Duch, dusza i czlowiek - Kiedy Królestwo Boze przyjdzie na ziemie? (12-13) 
Wjazd do Jerozolimy - Sad ostateczny - Hosanna - Ukrzyzujcie Go: Kto mysli tylko o wlasnym dobrobycie, ten jest chwiejny - Zydzi od 2000 lat zbieraja to, co zasiali - Czlowiek powinien czcic Boga w kazdej stworzonej formie, a zatem równiez i w bliznim, gdyz inaczej stac bedzie po lewicy Chrystusa (1-10). Znoszenie skutków winy i oczyszczanie sie najbardziej obciazonych dusz (11). Czego nie uczyniliscie najmniejszemu z Moich, tego i Mnie nie uczyniliscie (12-14). Droga ewolucji najbardziej obciazonych dusz (15) 
Przypowiesc o boskim sadzie - "Królestwo Boze bedzie wam zabrane i dane innemu narodowi, który wydaje swoje owoce" (1-7). Walka z poslancami Boga, którzy zyja wedlug tego, czego nauczaja (8-10). Przyszedlem w Jezusie i przychodze w Chrystusie (11). Wewnetrzna i zewnetrzna godnosc - Ziemscy mocarze rozbija sie na kamieniu wegielnym, na Chrystusie, który stanie sie kamieniem szczytowym (12-14). Zawróccie zawczasu, zanim losy wasze potocza sie swoim torem - Ludzkie slowa, pojecia, miary i ich znaczenie, to tylko drogowskazy do Prawdy (15-20) 
O smierci, odrodzeniu i zyciu - Odrodzenie w Duchu Bozym uwalnia od ponownego wcielenia (1-2). Kolo ponownych wcielen - Zamroczone dusze - Dusza nie zazna spokoju dopóki wszystkie grzechy nie beda zmazane - Zmazanie grzechów mozna latwiej i szybciej osiagnac na ziemi anizeli w krainie dusz (3-4). Slowo czlowieka jest slowem mylacym (5-6). Dzialanie zasady Ojca-Matki w dualach (7-10). Kto ma dobra wole, rozumie i spelnia prawo zycia, staje sie wolny od omylek (11-13) 
Jezus gani Piotra za jego gwaltownosc - Powazajcie zycie na kazdym stopniu rozwoju; kazda forma zycia znajduje sie na drodze rozwoju do doskonalosci (1-5). Kto zyje we Mnie, daje o Mnie swiadectwo na tym swiecie (6-7). O tych, którzy toruja Chrystusowi droge ze starego, grzesznego swiata do Nowego Czasu (8). Chrystus wciaz na nowo zostaje ukrzyzowany w walce swiatla z ciemnoscia (9-10). Na przelomie czasów wszechobejmujace swiatlo staje sie widoczne, a ciemnosc chce je zgasic (11). Na przelomie czasów boska Madrosc zaklada pragminy, przez które Chrystus, swiatlo swiata, promieniuje na wszystkie narody - Gmina Przymierza Nowa Jerozolima jest kaplanka (12-14) 
Oczyszczenie swiatyni - Biczowanie duszy i ciala (1-2). Prawdziwe nabozenstwo (3-4). Ozywia jedynie sens slowa (5-7). Kazdy czlowiek sam siebie pietnuje (8-11) 
Pozegnalne mowy Jezusa - Podobienstwo do Ojca (1-3). Beda czynic dziela wieksze, anizeli Ja czynilem jako Jezus (4). Kto ofiarnie sluzy, temu spelnie to, o co prosi (5). Kto uswieca swiatynie, ten zyje we Mnie (6-7). Ofiarna milosc jest komunikacja z Bogiem (8). Znaczenie slów: "Ojciec jest wiekszy ode Mnie" (9-11) 
Krzew winny - Kazda latorosl we Mnie wydaje owoce (1-2). Kto nie pozostaje we Mnie, ten grzeszy (3). Zyc w Chrystusie (4). Jasne oko duszy osiaga dar rozrózniania pomiedzy Prawda a falszywym mniemaniem (5). Wierni wydaja w Moim imieniu dobre owoce (6-8). Ten, kto przejrzal, nie jest juz slepy (9). Dlaczego Chrystus dzisiaj znowu sie objawia (10-11). Znajomosc praw zobowiazuje do urzeczywistniania (12). Zaden czlowiek nie bedzie mógl powiedziec: "Nic nie wiedzialem o Chrystusie" (13) 
Jezus przygotowuje Swoich uczniów na to, co nadejdzie - Walka w imieniu Chrystusa przeciwko Chrystusowi (1). Dzielo Zbawienia dokonuje sie (2-3). Prawda plynie dzisiaj jak wielki strumien (4-5) 
Ostatnia wieczerza paschalna - Stancie sie czystego serca (1-2). O zdradzie - Tolerancja i wyrozumialosc dla zyjacych w niewiedzy (3-6). W Nowym Czasie, czasie Chrystusa, nie ma juz przelewania krwi (7-9). Oczyszczona ziemia daruje pelnie (10). Zycie w Chrystusie prowadzi do szlachetnosci duszy i do prawdziwej wolnosci (11-12). Prawo zycia, przykazanie milosci - Kto pogardza bliznim, nie odnajdzie drogi do Chrystusa, do Prawdy, do odwiecznego bytu - Kazdy sadzi siebie samego (13-16). Nowy Izrael i Nowa Jerozolima (17). Ze wszystkich ludów i rodów zrzeszaja sie w braterstwie ci, którzy spelniaja dziela Boze (18) 
Umycie nóg - Ostatnia wieczerza - Rozwijanie siedmiu podstawowych sil duszy rozpoczyna sie od Porzadku (1-3). Ten, kto ofiarnie miluje, spelnia Prawo i dostrzega Boga we wszystkim (4-5). Prawdziwi bojownicy Chrystusa sa czystego serca (6). Celem i zadaniem duszy jest stanie sie znowu Prawem (7). Znaczenie kadzidla (8). O wieczerzy - Nie ceremonia, lecz symbol (9). Jezus daje modlitwe Swoim: Spelniajcie slowo Boze i przykazanie milosci; rozpowszechniajcie to, co Bóg wam daruje (10-19). Modlitwa jednosci (20-21). Chleb i wino (22). Duchowa substancja w darach przyrody (23-25). Z ustepstw Mojzesza powstaly sprzeczne z Prawem obyczaje i obrzadki (26-28). Wydanie Chrystusa - Dlaczego pojmanie i ukrzyzowanie Jezusa bylo mozliwe - Znaczenie czynu Chrystusa dla rodu Dawida (29-30) 
Meka w ogrodzie Getsemani - Spiacy uczniowie w ogrodzie Getsemani - Ten, kto jedynie gromadzi duchowa wiedze, ale nie wprowadza jej w czyn, nie moze pojac danej sytuacji i zasypia wobec niedoli blizniego - Boza wola i Bozy plan dokonuja sie (1-13) 
Zdrada Judasza - Zaparcie sie Piotra - Pojmanie: Ciemnosc otrzymala moc pojmania Jezusa - Kto miecza dobywa, ten od miecza ginie - Piejacy kur to glos sumienia (1-18) 
Przesluchanie przed arcykaplanem Kajfaszem - Postepowanie podczas oskarzenia - Znaczenie slów: "Ja moge zburzyc swiatynie Boga i odbudowac ja w trzy dni" (1-10) 
Skrucha Judasza - Krzywda wyrzadzona blizniemu moze stac sie zguba - Grzeszenie przez wtajemniczonych jest grzeszeniem przeciwko Duchowi Swietemu - Kto swiadomie wykracza przeciwko ewangelii milosci, ten na nowo przybija Chrystusa do krzyza (1-10) 
Przesluchanie przed Pilatem - Ci, którzy zyja w Prawdzie, sa sprawiedliwi w myslach, slowach i czynach (8-9). Sily przeciwne Bogu usilowaly nie dopuscic do Czynu Zbawczego - "Ja w Nim zadnej winy nie znajduje" - We wszystkich czasach ciemnosc mogla mierzyc sie ze swiatlem - Potega pozornego chrzescijanstwa przemija - Sprawiedliwy cierpial za niesprawiedliwosc - Krzyz: znak zbawienia i zmartwychwstania lub kleski (10-32) 
Ukrzyzowanie Jezusa - Jezus oparl sie wszystkim atakom i stal sie Zbawicielem (1-2). Pilat poswiecil niewinnego, aby zachowac swoje stanowisko (3-4). Plodzenie i rodzenie w grzechu lub w ofiarnej milosci (5-7). Czlowiek kroi szate, która jego dusza bedzie nosila w zaswiatach (8-13). Skruszony grzesznik (14-16). Pozorny triumf ciemnosci stal sie zwyciestwem Chrystusa dla uwielbienia Ojca - Jedynie czyste duchowe cialo moze wejsc do nieba (17-19). "Boze Mój, Boze Mój, czemus Mnie opuscil?" (20). Prawo milosci i jednosci (21-23). Trzesienie ziemi to znak sily Chrystusowej (24-27). Nikt nie ma prawa skazywac na smierc lub zabijac (28) 
Pogrzeb Jezusa - O chowaniu zmarlych (1-3). Czczenie zmarlych i trzymanie przy nich strazy (4-10) 
Zmartwychwstanie Jezusa - Aniol przy grobie (1-5). Swietlista, pelna sily dusza jest blizsza Bogu (6). Zwiastowanie i prowadzenie przez aniolów (7-8). Zadanie ziemskiego i duchowego ciala Chrystusa (9). Przeistoczenie fizycznego ciala Jezusa - Krzyz z cialem i bez ciala (10-13) 
Zmartwychwstaly Jezus ukazuje sie dwóm uczniom w Emaus - Slepota tych, którzy byli przeciwko Mnie - Zmiany w szatanskich hierarchiach po wniebowstapieniu (14-16) 
Jezus ukazuje sie w swiatyni i konczy sie skladanie krwawych ofiar - Duchowe wydarzenia w Jerozolimie i jej okolicach w dniach po smierci Jezusa (1-8) 
Jezus ukazuje sie Swoim uczniom - Dlaczego uczniowie mogli widziec Zmartwychwstalego? (1-2). Krzyz bez ciala symbolem zmartwychwstania i zwyciestwa nad ciemnoscia (3-6). Zbawienie przez sama wiare? (7). Chrzest Duchem Swietym (8). Ofiarna milosc obejmuje wszelki byt (9). Prowadzenie zycia poswieconego Bogu (10). Duch Bozy posluguje sie slowami i pojeciami ludzkich posredników; znaczenie slów i pojec podlega przemianie czasów - Gminy w Chrystusie, az do czasu swietlistego (11-15) 
Ósmy dzien po zmartwychwstaniu - Zmartwychwstaly spotyka Swoich uczniów (1-5). Prawdziwi uczniowie: drogowskazy, a nie pasterze; opoki wiary i wypelnienia Bogiem - Pragminy sa jedna trzoda pasterza Chrystusa (6-8). Klucze do Królestwa niebianskiego (9). "Przepasany" i prowadzony: przez ludzkie ja lub przez Odwiecznego (10). To, co czyni twój blizni, nie ciebie obchodzi (11-12) 
Jezus pojawia sie przy jeziorze Genezaret - Zmartwychwstaly spotyka Swoich uczniów (1-5). Prawdziwi uczniowie: drogowskazy, a nie pasterze; opoki wiary i wypelnienia Bogiem - Pragminy sa jedna trzoda pasterza Chrystusa (6-8). Klucze do Królestwa niebianskiego (9). "Przepasany" i prowadzony: przez ludzkie ja lub przez Odwiecznego (10). To, co czyni twój blizni, nie ciebie obchodzi (11-12) 
Co to jest Prawda? - O zdolnosci zrozumienia odwiecznej Prawdy (1-3). Wszystko jest swiadomoscia (4-5). Czlowiek moze pojac tylko urzeczywistniona Prawde - Osiaganie doskonalosci (6-11). Kto posiadl Prawde? (12). Kto nie miluje ofiarnie, ten nie zyje w Prawdzie i nie rozpoznaje jej - Kazdy czlowiek prowadzony jest stosownie do poziomu swojej swiadomosci (13-16) 
Przedmowa do Porzadku Gminy
Reguly dla Gminy (Czesc 1) - Mowa, która jest wibracja (1-4). Nadawanie imienia i chrzest noworodków - Wychowanie w prawosci (5-6). Wychowanie dzieci (7). Wlaczanie sie w zasade zycia gminy: spokój i harmonie (8). Duchowy chrzest - Przykazanie "Módl sie i pracuj" - Aniol gminy - Starsi - Rada starszych - Ksiega gminy (9). Pomazaniec (10) 
Reguly dla Gminy (Czesc 2) - Malzenstwo i partnerstwo lacznosc wedlug prawa ofiarnej milosci i wiernosci - Zaslubiny w gminie, przymierze z Bogiem (1-3). Rodzice ponosza przed Bogiem odpowiedzialnosc za swoje dzieci - Dom Ojca-Matki - Nie nalezy uwazac dzieci za swoja wlasnosc - O duchowych parach dualów i o powstawaniu "duchowych dzieci" (4). O wieczerzy w gminie - Podsumowanie minionego tygodnia - Zadnych ceremonii (5). Zewnetrzne formy i czynnosci sa ustepstwami, ale nie prawidlowosciami (6-7) 
Reguly dla Gminy (Czesc 3) - O przebaczaniu i proszeniu o przebaczenie (1-2). Uzdrawianie z Ducha Bozego (3-4). Odpowiedzialni w gminie (5-10) 
Reguly dla Gminy (Czesc 4) - O chowaniu zmarlych - Swiadome zycie - Duchowo martwi - Bóg nie chce powtórnych wcielen (1-4). Kto odnalazl swojego wewnetrznego Boga, ten nie potrzebuje ziemskich przywódców - Kryteria wiarygodnosci odpowiedzialnych: ofiarne sluzenie - O odziezy: wewnetrzne piekno uwidacznia sie na zewnatrz (5-7). Wzrastanie i utrzymanie gminy, wspólne zadanie (8-10) 
Wniebowstapienie - Zmartwychwstaly poucza swoich uczniów o dokonaniu zbawczego zadania i o wplywach negatywnych sil - W poteznym kodujacym zródle wszechswiata i w Kronice Atmosferycznej zakodowane sa, jako pozytywna energia, sprowadzenie z powrotem dzieci Bozych i Królestwo Boze na ziemi, potegujace sie coraz bardziej (1). Ziemskie rzady sprawowane w imieniu Chrystusa przez popleczników demonów (2-3). Potezny przelom czasów ujawnia wszystko sprzeczne z Prawem - Ciemnosc w okowach skutków stworzonych przez siebie przyczyn (4). Zwiastowanie Ducha Swietego (5). Nos Chrystusa w sobie (6). Ja znowu powracam w calej wspanialosci (7). Ofiarna milosc jest nierozerwalna wiezia (8). Jezus przecierpial i doznal jako czlowiek, co to znaczy byc czlowiekiem (9-10) 
Wylanie Ducha Swietego - O zadaniach i miejscu uczniów (1-3). Kto jest wielki w Duchu, ten sluzy i daje w pokorze i wdziecznosci (4-5). Poczatki koscielnej hierarchii stworzonej przez wyzej stojacych i dostojników - Ofiarnie sluzacy wszystkim, daja z serca (6-7). Co dokonalo sie przy wylaniu Ducha Swietego? (8-9). Prawdziwe braterstwo Chrystusa w sluzbie dla dobra ogólu (10). Jeden dla wszystkich, Chrystus (11). Ludzkie slabosci w pragminach - Rozlam w pragminach ze wzgledu na niezgode i sluzalczosc (12-13). Ceremonie i inne ludzkie zwyczaje nie naleza do nauki Nazarenczyka (14-15). Ludzie jednego Ducha zyja w wolnosci i jednosci (16). Wytlumaczenie wyznania wiary (17-23). Kto idzie w Moje slady, staje sie swiatynia milosci (24-25). Ja Jestem Prawda (26). Poprzez dzielo "To jest Moje Slowo" zycie wyplynie na ten swiat 
Poslowie
Prawa Boze dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa - Ja Jestem Panem, waszym Bogiem, Jedynie-Jedynym od wiecznosci po wiecznosc. Ja objawiam ludziom z odwiecznego Prawa prawa zycia dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa
Dla zrozumienia tego dziela: Proroctwo Boze - Co to jest prorok? Powolanie i zadanie proroka. Prorocze slowo Chrystusa Bozego w naszym czasie




* Pierwotnie tytul tego dziela brzmial: "To jest Moje Slowo. Alfa i Omega. Ewangelia Jezusa. Objawienie Chrystusowe, jakiego ten swiat nie zna" - i takim tytulem dzielo to bylo do niedawna opatrzone. Kiedy to wielkie objawienie ukazalo sie po raz pierwszy w 1990 r. (oryginal jest w jezyku niemieckim), istotnie bylo ono nieznane prawie nikomu. Z biegiem lat zostalo jednak przetlumaczone na rózne jezyki, m.in. na jezyk angielski, francuski, hiszpanski, polski, wloski, rosyjski, slowenski, chorwacki i grecki, i rozpowszechnione na wszystkich kontynentach. Poniewaz krag tych, którzy juz to dzielo poznali i opieraja na nim swe zycie, stajac sie coraz bardziej prawdziwymi chrzescijanami, nieustannie wzrasta, nie jest juz ono nieznane, tak jak to bylo na poczatku. Dlatego Wydawnictwo DAS WORT (posiadacz praw) postanowilo nowe wydanie tego dziela opatrzyc zmienionym tytulem (jak wyzej). Równiez w znajdujacym sie w przygotowaniu kolejnym polskim wydaniu zmiana ta zostala uwzgledniona. 

PRZEDMOWA
Niejednemu czytelnikowi trudno bedzie zrozumiec, dlaczego Chrystus, Syn Bozy, bierze malo znana ewangelie i nie tylko sie na niej opiera, lecz jeszcze ja wyjasnia, prostuje i poglebia, a wiec uzupelnia.
Oto przyczyna:
Chrzescijanskie wyznania i wspólnoty oraz wielu znawców Biblii, uwazajac ja za calkowita i czysta prawde, uczynilo z niej swoja wylaczna wlasnosc. Ponadto uleglo bledowi sadzac, ze slowo Boze w Biblii dane jest raz na zawsze, a tym samym zamkniete. Z tego powodu Chrystus, Zbawiciel wszystkich dusz i ludzi, nie mial mozliwosci wyjasnienia, sprostowania i poglebienia Biblii w obrebie istniejacych jeszcze chrzescijanskich wyznan i przywiazujacych do siebie wspólnot.
Dlatego Chrystus obral inna droge. Objawial On i objawia Prawde poza chrzescijanskimi wyznaniami i wspólnotami. Wszystkie bowiem istoty i wszyscy ludzie powinni doswiadczyc Boga, który jest odwiecznym swiatlem i nieograniczona Prawda. Wszystkim dana jest wolna wola, moga wiec Prawde przyjac lub ja odrzucic.
Chrystus, Syn zywego Boga, Zbawiciel wszystkich dusz i ludzi jest inspiratorem w swoim Dziele Zbawienia, w Zyciu Uniwersalnym, z którego wylania sie Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa. W 1980 roku poprosil On kilku braci, z których wszyscy - za wyjatkiem jednego - byli znawcami Biblii, o przedstawienie istoty Prawdy na podstawie Starego i Nowego Testamentu. Pragnieniem Chrystusa bylo i jest, zeby zostalo spisane, jakie naprawde bylo zycie i myslenie Jezusa z Nazaretu, aby w pózniejszych czasach posluzylo to jako historyczny dokument dla tych, którzy beda zyli w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa i dzieki Chrystusowi beda na wysokim stopniu doskonalosci.
W swoim objawieniu przemówil On do tych braci mniej wiecej tak:
Wezcie do reki teksty biblijne, które do was sprowadze i pozwólcie waszej duchowej swiadomosci przesuwac sie po nich, to znaczy czytajcie oczami Prawdy, a nie rozumem, gdyz on przycmiewa wzrok i oslabia wyczucie Prawdy. Wówczas oko Prawdy padnie na te urywki tekstu, które zawieraja Prawde, majaca znaczenie dla terazniejszych i nadchodzacych czasów; gdyz Ja wloze to w wasze serca. A potem bede to przez was wyjasnial, prostowal i poglebial. Sa to slowa Boze, odebrane z Ducha Prawdy przez wielkich proroków i oswieconych, przeznaczone dla dzisiejszych i nadchodzacych czasów.
Motywem Jego dzialania bylo i jest to, zeby umozliwic swoim w obecnym czasie i ludziom w znacznym juz stopniu doskonalym w nadchodzacych czasach Królestwa Pokoju odczytanie i odtworzenie tego, co On jako Jezus z Nazaretu przyniósl ludzkosci, kim byl i kim w Duchu jest. Kiedy Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa obejmie ziemie, zbawienie w ludziach bedzie juz dokonane, gdyz w Królestwie Pokoju beda sie inkarnowac tylko niemal doskonale dusze.
Wówczas, w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, duchowa wiedza straci znaczenie, gdyz prawie doskonali ludzie beda bliscy tego co boskie, beda posiadac madrosc i nie beda musieli jej osiagac poprzez duchowa wiedze. Równiez liczne wersje Biblii, na których opieraja sie obecnie (1989r.) rózne wyznania, straca swoje znaczenie. Ten bowiem, kto osiagnal boska madrosc, rozwinal swoja duchowa swiadomosc tak, ze jego czyste cialo duchowe, w którym w pelni dziala esencja nieskonczonosci, jest dla niego ksiega boskiej madrosci. Kiedy Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa obejmie ziemie, ludzkie dziela przestana istniec. Ludzkimi dzielami sa równiez wyznania i ich Biblie, w których ludzie zamiescili wiele wedlug wlasnego uznania i z których nauczali tego, co im sie wydawalo konieczne z punktu widzenia ich wyznaniowego sposobu myslenia.
Wiele istot duchowych inkarnowalo sie dla Dziela Zbawienia. Jest ono jakby wielka mozaika, obejmujaca wszystkie cztery obszary oczyszczania i ziemie. Kazda z tych istot duchowych podjela sie jakiegos zadania w Dziele Zbawienia. Przyjela ona w swoje duchowe cialo swoja czesc zadania w postaci jednego lub kilku "elementów mozaiki", aby w zyciu ziemskim móc spelnic zadanie, którego sie podjela. Ta czesc zadania jest wiec wyryta w duszy i musi byc spelniona.
W elementach mozaiki niektórych istot duchowych zawarte sa rózne mozliwosci; oznacza to, ze jezeli zadanie wyryte w jej duchowym ciele, dla którego istota duchowa inkarnowala sie, nie zostalo spelnione, wtedy musi byc ono spelnione w innym zakresie - w jednym z kolejnych wcielen lub tez w obszarach oczyszczania.
Kiedy jednak nadchodzi czas, w którym ten element wielkiego zadania na ziemi musi byc umieszczony w mozaice, wtedy inne wcielone istoty duchowe podejmuja sie tego, czego ich blizni nie spelnil na skutek jakiegos obciazenia lub uwiedzenia przez szatana zmyslów. Ten element mozaiki, który teraz zostal ulozony przez inne wcielone istoty duchowe, a wiec przez ludzi, jest wprawdzie skreslony z listy zadan w Dziele Zbawienia na ziemi, ale duchowa istota, która nie wykonala na czas swojego zadania w Dziele Zbawienia, musi naprawic to w inny sposób.
Jezeli w taki sposób drzwi przed Chrystusem pozostaja gdzies zamkniete, to idzie On innymi drogami, tak jak to sie stalo z ksiazka "To jest Moje Slowo".
Kiedy Pan pobudza duchowe dary w ludziach i przypomina im, jak np. tym braciom, ich duchowe zadanie, to i ksiaze ciemnosci ma mozliwosc wystawienia ich na próbe i sprowadzenia na manowce; równiez i tych, którzy zyja jako ludzie pomiedzy ludzmi, aby wniesc w ten swiat Prawde i pokój. Juz w krainie swiatla zdecydowali sie oni na dokonanie dziel Bozych w szacie ziemskiej i sluzenie Chrystusowi i blizniemu w swiecie, który jest terenem dzialania ciemnosci. Jednak w kazdej chwili czlowiek stoi na rozdrozu - przed decyzja: z Bogiem lub przeciw Niemu.
Bracia, którzy inkarnowali sie z duchowym zadaniem napisania dziela, które jest wazne dla terazniejszych i przyszlych czasów, ulegli temu co ludzkie i nie mogli spelnic wedlug planu tego, co zakodowali w swoich cialach duchowych. Wobec tego sprawa potoczyla sie inaczej i otworzyla sie nowa mozliwosc: droga poprzez nasza siostre, prorokinie i oredowniczke Boga. Spisanie ksiazki "To jest Moje Slowo" jest kluczowym elementem w budowie dziela Pana w Zyciu Uniwersalnym, gdyz bedzie miala ona duze znaczenie przede wszystkim w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa. Zawiera ona wszystkie wazne zdarzenia, które Chrystus, wladca Królestwa Pokoju, przezyl i przecierpial jako Jezus z Nazaretu. On przeciez swoim zyciem i mysleniem oraz miloscia do ludzi przyniósl im zbawienie.
Jedynie przez Jego Zbawczy Czyn powstanie na ziemi Królestwo Pokoju. Blogoslawieni, a wiec prawie doskonali ludzie, beda mieszkac na ziemi i brac ja coraz bardziej w posiadanie, gdyz panowanie ciemnosci dobiega konca. Od czasu, kiedy wypowiedzial na krzyzu swoje "Dokonalo sie", szatanskie sily wiklaja sie coraz bardziej. Kiedy Królestwo Pokoju obejmie cala ziemie, wówczas to co szatanskie bedzie calkowicie spetane. Stalo sie to mozliwe jedynie przez Czyn Zbawczy!
Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi i dusz, posiada wiec wiele mozliwosci, aby osiagnac to, co ma znaczenie dla dzisiejszych czasów (1989r.), a tym bardziej dla Nowego Czasu.
Ksiazka "To jest Moje Slowo" nie byla bezposrednim zadaniem naszej siostry, prorokini i oredowniczki Boga. Ona zaakceptowala mozliwosc uczynienia z ksiazki "Ewangelia Jezusa"(*1) podstawy objawionego dziela "To jest Moje Slowo". Chrystus ksiazka ta wyszedl jej naprzeciw, poniewaz zadanie odebrania takiego przekazu dla terazniejszosci i przyszlosci nie nalezalo bezposrednio do jej misji. Chrystus tak w przyblizeniu powiedzial do naszej siostry:
Pragne ta ksiazka wyjsc ci naprzeciw - na ile to na ziemi jest mozliwe - poniewaz teraz trzeba obrac inna droge, a ty jestes przeznaczona do spelnienia twojej wlasciwej misji. Abys mogla spelnic swoje bezposrednie zadanie tego ziemskiego zycia, a czas na to przeznaczony jest cenny, bede sie opieral na ksiazce "Ewangelia Jezusa" wyjasniajac ja, prostujac i poglebiajac.
Ksiazka ta, zwana przez ludzi "Ewangelia Jezusa", daje - mimo przekladów i slów, które dzisiaj (1989r.) maja inne znaczenie - gleboki wglad w wydarzenia, jakie dokonaly sie podczas Mojego ziemskiego zycia w Jezusie z Nazaretu.
Ty zyjesz w szacie ziemskiej. Dlatego nie trzeba pisac wielkim nakladem pracy zupelnie nowego dziela, bo to przeszkodziloby ci w wykonaniu i spelnieniu zadan twojej wlasciwej misji.
Dlatego Chrystus buduje dalej na podstawie prawdy zawartej w ksiazce "Ewangelia Jezusa". On wyjasnia, prostuje i poglebia, dokonujac w ten sposób przez nasza siostre tego, co jest w planie Dziela Zbawienia: historycznego dziela dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, dziela "To jest Moje Slowo".(*2)
Poniewaz wola naszej siostry spoczywa w woli Bozej, która ona spelnia, z ksiazki "Ewangelia Jezusa" powstalo dzielo "To jest Moje Slowo".
To dzielo osiagnie swoje pelne znaczenie dopiero w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa.
Czy bedzie ono czytane przez ludzi teraz, czy tez w przyszlosci - do czasu pelnego rozkwitu Królestwa Pokoju - Chrystus jest i pozostanie zawsze tym samym: wspólrzadca niebios; a my jestesmy z Nim, jako bracia i siostry od wiecznosci po wiecznosc.
Dopóki nauczam przez nasza siostre, prorokinie i oredowniczke Boga, bede zwal sie dla ludzkosci bratem Emanuelem. W duchu Bozym jestem cherubinem boskiej Madrosci, odpowiedzialnym za Dzielo Zbawienia Jezusa Chrystusa.
W Królestwie Pokoju bedzie dzialac jedynie odwieczne prawo milosci. Wówczas pouczenia i objasnienia odwiecznego Prawa stana sie zbedne.
Ja jestem i pozostaje Bozym aniolem Prawa, strózem boskiej Madrosci. Pokój!
***

(*1) W Polsce znana jest ona pod tytulem "Ewangelia zycia doskonalego". 

(*2) W tym dziele zawarty jest oryginalny tekst "Ewangelii Jezusa" (wydrukowany kursywa) oraz tekst na nowo przez Chrystusa objawiony, dotyczacy pojedynczych jej fragmentów (wydrukowany prostymi literami). 

JA DAJE SWIADECTWO
W minionych latach w licznych dyskusjach i rozmowach z teologami poznalem ich rozumienie Biblii, które u wszystkich w duzym stopniu sie pokrywalo.
Biblia - taka jaka dzisiaj mamy - jest wedlug nich czystym, absolutnie bezblednym slowem Bozym, zawierajacym cala chrzescijanska prawde. W ich mniemaniu sam Bóg prowadzil przy pracy teologów, którzy w minionych dziewietnastu wiekach pisali i opracowywali Biblie.
Na bazie tego bezpodstawnego i nie udowodnionego twierdzenia, teolodzy wnioskuja, ze chrzescijanami wolno nazywac siebie tylko tym, którzy uznaja Biblie - taka jaka ona dzisiaj jest - za absolutnie bezbledne i jedynie prawdziwe slowo Boze. Kto w to nie wierzy, traci - w ich mniemaniu - prawo nazywania siebie chrzescijaninem.
Uznanie Biblii co do slowa, co do kropki, co do przecinka, jako slowa Bozego ma byc sprawdzianem - i jak sie wciaz na nowo okazuje - najwazniejszym sprawdzianem, który rozstrzyga, co jest "chrzescijanskie", a co "niechrzescijanskie". Mimo ze Biblia jest podobno jedynym miernikiem decydujacym o tym, czy ktos jest chrzescijaninem czy nie - zostalem wysmiany, zakrzyczany i zwymyslany przez wzburzony tlum fanatycznych, wierzacych w Biblie koscielnych chrzescijan jedynie dlatego, ze zakwestionowalem nieomylnosc Biblii, a przeciez u Mateusza (5,21) jest napisane: "Slyszeliscie, ze powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by sie dopuscil zabójstwa, podlega sadowi. A Ja (Jezus) wam powiadam: Kazdy, kto sie gniewa na swego brata, podlega sadowi. A kto by rzekl swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekl: Bezbozniku, podlega karze piekla ognistego".
Chociaz publicznie wyznalem, ze uznaje za sluszne istotne czesci Biblii, jak na przyklad Dziesiec Przykazan i slowa Jezusa, ze wierze w Boga, niebianskiego Ojca, jako Stworzyciela, w Jego Syna, Chrystusa, jako Zbawiciela wszystkich ludzi i dusz, jak równiez i w Jego przykazania kochania Boga, blizniego i wrogów i ze w moim zyciu staram sie spelniac te boskie przykazania - nie moglo to sklonic teologów do zaakceptowania wiary mojej i moich przyjaciól jako chrzescijanskiej - a to tylko z tego jednego powodu, ze nie przyjmuje Biblii jako calej i jedynej prawdy, jako czystego slowa Bozego.
Wciaz na nowo doswiadczalem, jak teolodzy interpretuja Biblie - i tak z pewnoscia tlumaczyli ja na rózne jezyki. Znany niemiecki profesor teologii usprawiedliwial na przyklad wyprawy krzyzowe jako "niewatpliwie chrzescijanskie". Teolodzy bronili równiez slusznosci zmiany tekstu piatego przykazania z wersji "Nie zabijaj" na wersje "Nie morduj". Ci sami teolodzy, którzy zdyskwalifikowali moja wiare, okreslajac ja jako niechrzescijanska, i którzy obstaja przy tym, ze Biblia jest slowem Bozym - a wiec jedyna prawdziwa chrzescijanska nauka - utrzymuja jednoczesnie, ze zaden czlowiek tej nauki, np. Kazania na Górze, nie jest w stanie urzeczywistnic i nie musi wedlug niej zyc. W oficjalnym organie Watykanu, "L'Osservatore Romano" (niemieckie wydanie nr 6 z dnia 9 lutego 1990r.), czytamy na pierwszej stronie w artykule "Zalecenie aniolów", ze w takim wspanialym tekscie jak Kazanie na Górze chodzi o tajemnice Królestwa Bozego w Jezusie Chrystusie. "Nauki tego rodzaju nie mozna zglebiac, roztrzasac, stosowac; mozna zaufac tylko temu, który sam ja wcielil w zycie".
Przeciwstawiam temu slowa Jezusa z Nazaretu zawarte w Biblii na koncu Kazania na Górze: "Nie kazdy, który Mi mówi: »Panie, Panie«, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spelnia wole Mojego Ojca, który jest w niebie". (Mt 7,21) I dalej: "Kazdego wiec, kto tych slów Moich slucha i wypelnia je, mozna porównac z czlowiekiem roztropnym, który dom swój zbudowal na skale". (Mt 7,24) I dalej: "Kazdego zas, kto tych slów Moich slucha, a nie wypelnia ich, mozna porównac z czlowiekiem nierozsadnym, który dom swój zbudowal na piasku". (Mt 7,26)
Skoro dzisiaj spotykaja mnie publiczne obelgi i ataki teologów oraz ich zwolenników, to wydaje mi sie, ze w ciagu minionych dwóch tysiecy lat niewiele sie zmienilo, gdyz ostatnie zdanie Kazania na Górze brzmi: "Gdy Jezus dokonczyl tych mów, tlumy zdumiewaly sie Jego nauka. Uczyl ich bowiem jak ten, który ma wladze, a nie jak ich uczeni w Pismie".
Niejednokrotnie pytalem tez teologów, czy - odrzucajac moja wiare jako niechrzescijanska - moga dowiesc, ze ich wiara jest jedynie prawdziwa chrzescijanska wiara. Wiekszosc z nich zareagowala na to nieprzychylnie i agresywnie, gdyz musieli sie publicznie przyznac do tego, ze slusznosci swojej wiary nie mogli i nie moga dowiesc. Temu jednak, kto nie moze dowiesc, ze jego wiara jest jedyna prawdziwa chrzescijanska wiara, nie wolno dyskwalifikowac wiary innych i nazywac jej niechrzescijanska.
Na to, ze Biblia nie jest niesfalszowanym i czystym slowem Bozym, wskazuje wiedza o historii jej powstania i wyplywajace z niej logiczne wnioski. To nie Jezus z Nazaretu napisal lub podyktowal Biblie. Byli to Jego apostolowie i uczniowie, którzy niekiedy dopiero wiele lat, a nawet dziesiecioleci po smierci Jezusa zaczeli spisywac z pamieci kronike Jego zycia. Powstaly wiec rekopisy, najczesciej w jezyku aramejskim, które potem ponownie przepisywano i przekladano, najpierw na jezyk grecki, a potem na lacine. Dopiero w polowie IV wieku Hieronim zebral dostepne mu lacinskie rekopisy, wybral z wielu - po czesci sprzecznych ze soba ewangelii - cztery, opracowal je w celu ujednolicenia, zmieniajac, dodajac i ujmujac tekst wedlug wlasnego uznania, aby otrzymac do pewnego stopnia jednolity tekst Biblii - Wulgate. Nie istnieje juz oryginal tekstu Hieronima, a tylko odpisy odpisów odpisów. W ciagu stuleci teksty te byly opracowywane, poprawiane i przekladane na inne jezyki. Zachodzila przy tym koniecznosc dostosowywania tekstów do aktualnej interpretacji wyrazen w danym jezyku. Nawet gdy zalozymy, ze praca ta byla wykonywana jak najdokladniej, to dzisiaj juz nikt nie uwierzy, ze w przeciagu dziewietnastu wieków nie wkradly sie w te teksty zadne bledy. Wrecz przeciwnie, znani historycy kosciola utrzymuja nawet, ze wielu korektorów bez wahania przekreslalo tekst Biblii, zmienialo go i uzupelnialo.
Twierdzenia dzisiejszych teologów, ze Biblia jest czystym slowem Bozym, nie mozna w zaden sposób udowodnic; zaprzecza mu nawet zdrowy rozsadek i logika.
Podobny los spotkal "Ewangelie Jezusa", na której opiera sie dzielo "To jest Moje Slowo". Nie byla ona inspirowana przez Chrystusa, lecz spisana przez Jego apostolów, którzy przekazali ja ludziom podazajacym w Jego slady. Z angielskiego tekstu Ouseley'a wiemy, ze nastepcy Chrystusa - obawiajac sie sfalszowania tekstu - ukryli te ewangelie w tybetanskim klasztorze, gdzie jeszcze do dzisiejszego dnia ma sie ona znajdowac. Stamtad odebral ja Ouseley - zapewne przez wewnetrzne widzenie - i w ten sposób inspirowany spisal ja. Tak wiec podstawa ksiazki "Ewangelia Jezusa" nie jest bezposrednie slowo Boze, lecz dzielo ludzi - apostolów, Ouseley'a i róznych tlumaczy, którzy opracowali jej przeklad na jezyk niemiecki. Tak jak zakladamy, ze przy opracowaniu i tlumaczeniu Biblii powstaly bledy, tak nalezy zalozyc, ze i "Ewangelia Jezusa", na której opiera sie to dzielo, zawiera bledy.
Chrystus, Pan, poprowadzil przyjaciól Chrystusa i nasza siostre do tej ewangelii, która wybral jako podstawe dla dziela "To jest Moje Slowo", gdyz jest ona jeszcze najblizsza Prawdy. Kiedy z Jego pomoca znalezlismy "Ewangelie Jezusa", Pan juz wtedy powiedzial: "To nie jest Moje Slowo, lecz jest to slowo" - dlatego ze bylo tak czesto przekladane i opracowywane przez ludzi. Te podstawowa ewangelie Pan obecnie wyjasnil, sprostowal i poglebil w slowie proroczym przez nasza siostre Gabriele. On nie prostowal wiec siebie samego, tylko dzielo ludzi - apostolów i wszystkich tych, którzy pózniej nad nim pracowali.
Teolodzy nie mogli i nie moga dowiesc, ze Biblia jest czystym slowem Bozym. My, przyjaciele Chrystusa, mozemy jednak przez owoce udowodnic, ze slowo objawione przez nasza siostre jest slowem Chrystusa, gdyz sami sprawdzilismy je, urzeczywistniajac to, czego nas Chrystus w swoich objawieniach uczy.
Napisalem to slowo wstepne z pelnym przekonaniem, gdyz w licznych potyczkach z teologami zapoznalem sie z ich argumentacja. Dlatego przedstawilem te powiazania czytelnikom, aby mogli lepiej zrozumiec te boska ksiazke "To jest Moje Slowo".
Würzburg, w maju 1990r.
Alfred Schulte

JA JESTEM
To, co mówilem jako Jezus z Nazaretu nie bylo obludna frazeologia faryzeuszy i uczonych w Pismie, którzy schlebiali ludziom, aby zyskac uznanie, pochwaly i zaplate. Moje slowa, slowa Jezusa z Nazaretu byly jasne i wyrazne - tak jak i te, które plyna ze Mnie, z Chrystusa przez Mój instrument, Moja prorokinie, promien boskiej Madrosci.
Jedynie grzesznicy, ci, którzy chcieli pozostac w grzechu, mówili do Mnie, do Jezusa z Nazaretu: "Twoja mowa jest ostra. Kto moze jej sluchac?" Odwieczne Prawo jest absolutne. Ten, kto je slyszy, rozpoznaje, ze wymaga ono od czlowieka decyzji i konsekwencji - albo z Bogiem, albo przeciw Bogu. Kto jednak nie chce sie zdecydowac, gdyz sam stoi u zlobu i czerpie z tego korzysci, czyli zgarnia ze wszystkiego cos dla siebie, aby potem miec z tego pozytek - ten mówi, ze odwieczne Prawo jest twarde.
Ja Jestem Prawem, Absolutem. Niezdecydowany czlowiek jest twardy wzgledem swoich wspólbraci, ale bardzo poblazliwy, jezeli chodzi o jego osobiste sprawy, o niego samego. On chce poruszac sie tylko po powierzchni, a nie dociekac glebi Prawdy, gdyz wieczne Prawo wymaga od niego konsekwencji.
Ten, kto czyta Moje slowa i odrzuca je argumentami dawnych uczonych w Pismie, faryzeuszy i ich zwolenników: "Jego mowa jest ostra. Kto moze jej sluchac?" - niech je zostawi, az sam siebie rozpozna jako dzisiejszego faryzeusza i uczonego w Pismie, który znowu nie chce przyjac Chrystusa, którym Ja Jestem, gdyz nie chce zdecydowac sie na Prawde.
Moje slowa sa Wszechprawem, odwiecznym Prawem; wymagaja one decyzji: ze Mna lub przeciwko Mnie. Kto to pojac moze, niechaj pojmie. Kto to chce zostawic, niech zostawi. Kazdy niesie to, czym jest - i za to czym jest ponosi odpowiedzialnosc przed Wszechprawem, Bogiem.
Ty jestes twoim odczuciem, twoja mysla, twoim slowem i twoim czynem. W nich sie sprawdzaj!
***
W imie Najswietszego.
Amen
Tutaj zaczyna sie Ewangelia Jezusa Chrystusa, potomka Dawida przez Józefa i Marie wedlug ciala i Syna Bozego przez boska Milosc i Madrosc wedlug Ducha.


PROLOG
Od wiecznosci po wiecznosc
istnieje odwieczna mysl,
a odwieczna mysl jest Slowem,

Slowo Boze jest odwiecznym praodczuciem,(*1)
jest swiatlem i sila,
a Slowo jest czynem,
a te trzy sa jednym w wiecznym Prawie;
a to Prawo jest u Boga,
i Prawo wywodzi sie z Boga.
Bóg jest wiecznym Prawem.
Ono promieniuje z centralnego praslonca
poprzez wszystkie królestwa nieskonczonosci
i poprzez wszystkie czyste istoty,
poprzez caly czysty byt.

Wszystko jest stworzone przez Prawo
i bez niego nic nie jest stworzone,
co jest.
W Slowie jest zycie i substancja,
ogien i swiatlo.
Slowo Boze jest zyciem i substancja,
jest ogniem i swiatlem.
Milosc i Madrosc
sa jednym dla zbawienia wszystkich.
Z Milosci przyszla zatem Madrosc
i mieszka pomiedzy ludzmi,
aby oni odbierali to,
co Bóg, Milosc i Madrosc,
ma im do powiedzenia
dzisiaj (1989r.), w tym wielkim czasie
oswobodzenia pokolen
z zycia w ograniczeniu i rozpaczy.
I swiatlo swieci w ciemnosci,
a ciemnosc go nie ukrywa.
Swiatlo jest moca,
sila i potega.
Slowo jest jednym zyciodajnym ogniem
i oswietlajac ten swiat
staje sie ono ogniem i swiatlem w kazdej duszy
przychodzacej na swiat.
Ja Jestem w swiecie,(*2)
a swiat jest we Mnie;
i swiat o tym nie wie.
Ja Jestem w swiecie,
i Ja promieniuje poprzez ten swiat
- lecz swiat o tym nie wie.
Ja przychodze do Mojego wlasnego domu,
a przyjaciele Moi nie przyjmuja Mnie.
Ale wszystkim, którzy Mnie przyjmuja
i sa Mi posluszni,
dana jest moc,
aby swiadomie stali sie synami i córkami Boga,
i tak samo tym, którzy w swiete imie wierza,
którzy nie z woli ciala i krwi,
lecz z Boga sie narodzili.
Ja przychodze do Mojego wlasnego domu,
do wszystkich dusz i ludzi,
a Moi przyjaciele nie przyjmuja Mnie.
Jednakze wszystkim, którzy Mnie przyjmuja
i sa Mi posluszni,
dana jest moc,
aby swiadomie stali sie synami i córkami Boga,
a takze tym,
którzy wierza w swiete imie
i zgodnie z tym zyja,
którzy nie podlegaja
woli ciala i krwi,
lecz spelniaja wole Boza.
Oni sa swiadomie narodzeni z Boga.
I Slowo stalo sie cialem i mieszka pomiedzy nami,
i my ujrzelismy Jego wspanialosc pelna laski.
Ogladajcie dobroc i prawde
i piekno BOGA!
***



(*1) W tekscie, wydrukowanym prostymi literami, Chrystus wyjasnia, prostuje i poglebia okreslone fragmenty z ksiazki "Ewangelia Jezusa". POWRÓT

(*2) Zmiana malych liter w zaimkach odnoszacych sie do Jezusa Chrystusa, do Boga (np. Ja, Mój, Mnie) na duze litery, jak i stosowanie duzych liter w slowach "Ja Jestem" nastapily za uprzejmym zezwoleniem wydawnictwa "Das Wort", które wydalo "Ewangelie Jezusa" w jezyku niemieckim (przyp.tl. - dotyczy wydania niemieckiego). 

ROZDZIAL 1

Zapowiedz narodzin Jana Chrzciciela


Jan Chrzciciel; jego pochodzenie i zadanie w Dziele Zbawienia (4-6). Wyjasnienie, dlaczego Zachariasz zaniemówil (8)

1. Za czasów Heroda, króla Judei, zyl pewien kaplan z rodu Abiasza imieniem Zachariasz i jego zona, jedna z córek Aarona, Elzbieta.
2. Oboje byli pobozni i zyli nienagannie wedlug wszystkich przykazan i praw Pana. Lecz nie mieli potomstwa, poniewaz Elzbieta byla nieplodna, a oboje byli juz w podeszlym wieku.
3. I stalo sie, ze Zachariasz stosownie do porzadku swej sluzby mial spelniac obowiazki kaplanskie. Zgodnie ze zwyczajem urzedu kaplanskiego na niego padl los, aby kadzil, kiedy wejdzie do swiatyni Jahwe. Cala zas rzesza ludu byla na zewnatrz, modlac sie w godzinie ofiary kadzidla.
4. Wtem ukazal mu sie aniol Panski stojacy ponad oltarzem kadzidlanym. I zatrwozyl sie Zachariasz na jego widok, i lek go ogarnal. Aniol zas rzekl do niego: "Nie bój sie, Zachariaszu, bo wysluchana zostala modlitwa twoja. Zona twa, Elzbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imie Jan.
5. I bedziesz mial radosc i wesele, i wielu z jego narodzenia radowac sie bedzie. Wielki bowiem bedzie w oczach Pana; i nie bedzie jesc miesa ani pic mocnych napojów, i juz w lonie matki napelniony zostanie Duchem Swietym.
6. I nawróci wiele dzieci Izraela do Boga, ich Pana. On to pójdzie przed Nim w duchu i w mocy Eliasza, aby nawrócic serca ojców ku dzieciom, a nieposlusznych ku madrosci sprawiedliwych i przysposobic lud, azeby byl gotowy dla Pana". (Rozdzial 1, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Te slowa Zachariasz uslyszal i odebral ich sens w swoim sercu, gdyz Bóg i Jego aniolowie nie posiadaja mowy ludzkiej.
W Janie nie byl wcielony cherubin boskiej Woli, zwany na ziemi Eliaszem, lecz duch Eliasza promieniowal nad Janem.
Istota wcielona w Jana jest w duchu bezposrednim potomkiem cherubina boskiej Woli.
Równiez i Jan otrzymal od Boga zadanie wzywania i nauczania dzieci Izraela. Mialy sie one nawrócic i stac jednym ludem, aby Mnie przyjac i ugoscic, kiedy jako Chrystus przybiore cialo w Jezusie. Z nimi bowiem chcialem spelnic zadanie Zbawienia. Dokonalem Dziela Zbawienia, ale nie z narodem Izraela, lecz samotnie w Bogu.
Poniewaz dzieci Izraela nie byly posluszne, boski plan opóznil sie. Bedzie jednak wykonany, gdyz Bóg nie zna czasu. Bedzie On wzywal tak dlugo, az dzieci Boze stana sie jednym ludem i spelnia wole Boga. Wówczas Izrael i Jerozolima beda tam, gdzie ludzie spelniaja wole Boga.
7. Wtedy Zachariasz rzekl do aniola: "Po czym mam to poznac? Bo ja jestem stary i moja zona jest w podeszlym wieku". Aniol, odpowiadajac, rzekl do niego: "Jam jest Gabriel, stojacy przed Bogiem, i zostalem wyslany, by do ciebie przemówic i zwiastowac ci te dobra nowine.
8. Oto zaniemówisz i bedziesz niemy az do dnia, kiedy sie to stanie; wtedy jezyk twój bedzie rozwiazany, abys mógl uwierzyc w moje slowa, które sie wypelnia wswoim czasie". (Rozdzial 1, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Aniol Gabriel jest cherubinem boskiego Milosierdzia. To nie aniol Pana odebral mowe Zachariaszowi, lecz strach przed poteznym swiatlem aniola oraz watpliwosci wobec tego co widzial i slyszal obezwladnily jego wiezadla glosowe. Prawo Boze nie wiaze. Nie naklada na dusze czy ludzi zadnych kar ani utrapien. One sa skutkami przyczyn, które czlowiek sam sobie stworzyl.
9. A lud oczekiwal Zachariasza i dziwiono sie, ze tak dlugo przebywa w swiatyni. A gdy wyszedl, nie mógl do nich mówic i poznali, ze mial widzenie w swiatyni, poniewaz dawal im znaki i pozostal niemy.
10. A wydarzylo sie, kiedy czas jego sluzby minal, ze powrócil do swego domu. I po tych dniach zona jego, Elzbieta, poczela i ukrywala sie przez piec miesiecy, mówiac: "Tak mi uczynil Pan w dniach, kiedy wejrzal na mnie, aby zdjac ze mnie hanbe moja posród ludzi". (Rozdzial 1, 9-10)
***
ROZDZIAL 2

Czyste poczecie Jezusa Chrystusa


Pierwsza wzmianka o rodzie Dawida i jego zadaniu (5). Iskra Zbawcza - Uwolnienie sie od grzechu (6). Aniol Pana przemówil do Marii w mowie swietlnej niebios (8). Dawne wyobrazenia o karzacym Bogu; Bóg milosci objawiony przez Chrystusa (17). Odwolanie Starego Przymierza - Nowe Przymierze - Hymn na czesc nadchodzacego Królestwa Pokoju (25)

1. A w szóstym miesiacu Bóg poslal aniola Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do panny zareczonej z mezem imieniem Józef z domu Dawidowego. A pannie bylo na imie Maria.
2. Józef byl sprawiedliwym i rozumnym mezem, zdolnym w róznych pracach w drewnie i kamieniu. Maria zas byla delikatna i swiatla dusza i tkala zaslony dla swiatyni. Oboje byli czysci przed Bogiem. Z nich obojga byl Jezus-Maria, zwany Chrystusem.
3. Aniol zas, przyszedlszy do niej, rzekl: "Badz pozdrowiona, Mario. Znalazlas laske, boskie bowiem macierzynstwo jest z toba. Blogoslawionas ty miedzy niewiastami i blogoslawiony jest owoc twego ciala".
4. A gdy go ujrzala, zatrwozyla sie przy jego slowach irozwazala w swej mysli, co by moglo znaczyc to pozdrowienie. I rzekl do niej aniol: "Nie bój sie Mario, znalazlas bowiem laske u Boga. Oto poczniesz w lonie i urodzisz syna, ten bedzie wielki i bedzie zwany Synem Najwyzszego.
5. I Bóg, nasz Pan, da Mu tron Jego ojca Dawida, i bedzie On wiecznie królowal nad domem Jakuba, a królestwu Jego nie bedzie konca".
6. Wtedy Maria rzekla do aniola: "Jak sie to stanie, skoro nie znam meza?" . . . (Rozdzial 2, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dawid jest z ciala ojcem rodu wszystkich istot swiatla, spelniajacych misje Zbawienia. One razem ze Mna zaloza Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa i beda je budowac poprzez dlugi czas. Przy tym wysubtelni sie stopniowo zageszczona materia az do czasu, kiedy w ostatniej fazie Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa stanie sie ona delikatna materia o swietlistej substancji. Dlatego jest napisane: I Bóg, nasz Pan, da Mu tron Dawida, protoplasty Jego rodu na ziemi.
Slowa: "Jak sie to stanie, skoro nie znam meza?" oznaczaja: Jak sie to stanie, kiedy jestem dopiero zareczona?
[...]I odpowiadajac, aniol rzekl jej: "Duch Swiety zstapi na Józefa, twego zaufanego, i moc Najwyzszego osloni ciebie, Mario. Dlatego tez to, co sie z ciebie narodzi, bedzie swiete i bedzie nazwane Chrystusem, Synem Bozym, a imie Jego na ziemi bedzie Jezus-Maria. On bowiem wybawi ludzi od ich grzechów zawsze, gdy okazywac beda skruche i posluszni beda Jego Prawu. (Rozdzial 2, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
I stalo sie. Ja tego dokonalem! Moje swiatlo Zbawienia plonie az po czwarty obszar oczyszczania we wszystkich duszach, czy sa one w ciele czy tez w krainie dusz.
Kazdy - czy to dusza czy czlowiek - osiagnie uwolnienie od grzechu i winy tylko wówczas, gdy pozaluje za nie i spelniac bedzie odwieczne prawa. Grzech czlowieka i duszy ma skutki w duszy i w czlowieku. Jaki grzech, taka wina.
Czesto zwiazuje ona ze soba ludzi, którzy razem stworzyli te same lub podobne przyczyny, aby sobie nawzajem przebaczyli i wspólnie oczyscili to, co ich do siebie sprowadzilo.
7. Przeto nie jedz takze miesa i nie pij mocnych napojów, albowiem dziecko to bedzie poswiecone Bogu juz w lonie matki swojej. Ani miesa, ani mocnych napojów nie przyjmie i nikt nie dotknie nozycami glowy Jego.
8. A oto Elzbieta, ciotka twoja, mimo swego wieku, takze jest brzemienna, i jest juz w szóstym miesiacu. Ona, która zwa nieplodna, porodzi syna, gdyz u Boga nie ma rzeczy niemozliwych". I Maria rzekla: "Otom ja sluzebnica Panska, niech mi sie stanie wedlug slowa twego". I aniol odszedl od niej. (Rozdzial 2, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Aniol Pana przemawial do Marii w jezyku niebios, w mowie swietlnej, która wnika w czysta dusze. On tylko zaznaczyl, co sie dokonywalo w Elzbiecie, nie mówil jednak o miesiacu i o nieplodnosci.
9. Tego samego dnia ukazal sie aniol Gabriel Józefowi we snie i rzekl do niego: "Badz pozdrowiony, Józefie, zostales wybrany, gdyz ojcostwo Boze jest z toba. Blogoslawiony jestes pomiedzy mezami i blogoslawiony jest owoc twoich ledzwi".
10. Kiedy Józef rozwazal te slowa, byl zatrwozony. Lecz aniol Pana rzekl do niego: "Nie bój sie, Józefie, synu Dawida, gdyz znalazles laske u Boga. Oto splodzisz dziecko i dasz mu imie Jezus-Maria, gdyz On zbawi Swój lud od jego grzechów".
11. A to wydarzylo sie, aby zostalo spelnione, co Pan zapowiedzial poprzez proroka, który rzekl: "Oto dziewica pocznie, stanie sie brzemienna i urodzi syna i da mu na imie Emanuel,(*1) co znaczy: Bóg w nas".
12. Kiedy Józef obudzil sie ze snu, uczynil tak, jak mu nakazal aniol i poszedl do Marii, swojej narzeczonej, a ona poczela w swoim lonie Pana. (Rozdzial 2, 9-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
I tak jako mezczyzna i kobieta byli polaczeni przed Bogiem. Ich zwiazek byl blogoslawiony przez Boga.
13. Maria zas w tych dniach powstala i pospieszyla w górzysty kraj do miasta Judei, i przyszla do domu Zachariasza, i pozdrowila Elzbiete.
14. I wydarzylo sie, ze kiedy Elzbieta uslyszala pozdrowienie Marii, dziecko poruszylo sie w jej lonie. AElzbiete wypelnila moc Ducha Swietego i rzekla jasnym glosem: "Blogoslawionas ty pomiedzy niewiastami i blogoslawiony owoc twojego ciala.
15. A skadze mi to, ze matka mojego Pana przybywa do mnie? Oto kiedy uslyszalam glos twojego pozdrowienia, dziecko w moim lonie podskoczylo z radosci. Blogoslawiona jest ta, która uwierzyla, gdyz zostanie dokonane, co powiedziane jej bylo przez Swietego Jedynego".
16. I Maria rzekla: "Moja dusza wielbi Ciebie, Odwiecznego, a mój duch raduje sie w Bogu, moim Zbawicielu, gdyz On wejrzal na nicosc sluzebnicy swojej. Odtad bowiem wszystkie pokolenia beda mnie blogoslawic.
17. Albowiem Ty, który jestes potezny, wielkie rzeczy uczyniles ze mna i swiete jest imie Twoje. I Twoje milosierdzie na zawsze bedzie z tymi, którzy sie Ciebie boja. (Rozdzial 2, 13-17)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Maria przypisywala to blogoslawienstwo przede wszystkim glebi swojego wnetrza, swojej rozbudzonej duszy - a nie swojemu czlowiekowi. Jest i pozostaje ona czysta, ofiarna istota w Bogu, Jego sluzebnica isluzebnica ludzi. Blogoslawiona - tak mniemala - jest dusza czlowieka, który spelnia Boza wole.
Stare Przymierze stoi pod znakiem przejscia od wiary w wielu bogów do wiary w Jedynego prawdziwego, który jest od wiecznosci po wiecznosc. Dlatego wciaz na nowo slychac o karzacym i msciwym Bogu, którego czlowiek powinien sie bac. Ja jednak powiadam wam: Czlowiek powinien byc pelen czci dla Boga, spelniajac sumiennie Jego przykazania. Prawdziwy, odwieczny Jedyny jest miloscia. On nie karze ani nie wymierza chlosty. Kare i chloste naklada sobie sam czlowiek, który wykracza przeciwko przykazaniom Bozym, a potem odbiera to, co zasial - jezeli na czas nie pozaluje za to, co spowodowal i tego nie oczysci. Ja, Chrystus w Jezusie, objawialem i wpajalem ludziom tego jednego Boga i Ojca milosci, który jest Prawda i Zyciem od wiecznosci po wiecznosc.
18. Ty sprawowales wladze Twoim ramieniem, rozpraszales tych, którzy butni sa w zarozumialosci swoich serc. 19. Ty straciles moznowladców z ich tronów i podniosles pokornych i lagodnych. Napelniasz glodnych dobrym pokarmem, a bogatych odsylasz bez niczego.
20. Ty pomagasz Twojemu sludze Izraelowi, pamietajac o Twoim milosierdziu, tak jak przemawiales do naszych ojców, do Abrahama i jego potomków za wszelkich czasów". I Maria pozostala trzy miesiace u niej, po czym powrócila do domu swego.
21. A oto slowa, jakie wypowiedzial Józef: "Blogoslawionys Ty, Boze naszych ojców i naszych matek w Izraelu, gdyz na sam czas wysluchales mnie i w dniu zbawienia mi pomogles.
22. Rzekles bowiem: Pragne ciebie zachowac i przy twoim udziale zawrzec przymierze z ludem, aby odnowic oblicze ziemi i beznadziejne miejsca oswobodzic z rak niszczycieli.
23. Abys mógl powiedziec do uwiezionych: Pójdzcie stad i badzcie wolni, a do tych, którzy wedruja w mroku: Ukazcie sie w swietle. I beda oni sycic sie na sciezkach radosci, i nigdy juz nie beda polowac, ani zabijac zwierzat, które stworzylem, aby sie radowaly przede Mna.
24. Nie beda oni cierpiec juz ani glodu, ani pragnienia i ani upal ich nie zniweczy, ani mróz ich nie zniszczy. I Ja pragne na wszystkich Moich górach zrobic droge dla wedrowców, i Moje wyzyny niechaj beda slawione.
25. Spiewajcie niebiosa i raduj sie ziemio, a wy pustynie, rozbrzmiewajcie spiewem! Albowiem Ty, Boze, wspierasz Swój lud i pocieszasz tych, którzy doznali krzywdy". (Rozdzial 2, 18-25)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Naród Izraela pozostal gluchy. Nie przyjal daru laski Chrystusa Bozego. Teraz nastal Nowy Czas: Milosc i Madrosc dzialaja w planie Zbawienia. Bóg, sprawiedliwy Wszechjedyny, wypowiedzial (1988r.) przymierze ze starym Izraelem i zawarl nowe przymierze z tymi, którzy sluza wMoim Dziele Zbawienia na ziemi. I bedzie potem Nowy Izrael i Nowa Jerozolima na ziemi. Z tego ludu w toku jego ewolucji wyloni sie Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa i stanie sie, jak jest napisane: "Pójdzcie stad i badzcie wolni!"
A ci, którzy dotychczas wedrowali w ciemnosci, pójda droga do swiatla i dadza swiadectwo swiatlu. I beda sycic sie na sciezkach radosci, i nie beda juz nigdy ani polowac, ani zabijac zwierzat, które Odwieczny stworzyl. Nie beda juz ani glodni, ani spragnieni, ani cierpiacy, ani tez upal ich nie zniweczy, ani mróz ich nie zniszczy, gdyz w Królestwie Pokoju inne slonce bedzie swiecic, a zywioly nie beda juz przeciwstawne plynacej milosci. Spiewajcie niebiosa i raduj sie ziemio - gdyz wszystko bedzie urodzajne, nawet i pustynie - albowiem Ty, Boze, wspierasz Twój lud i pocieszasz darem Wewnetrznego Zycia tych, którzy nieslusznie znosili cierpienie.
***



(*1) W Dziele Pana jest objawione: "Imanuel" to Bóg, a "Emanuel" to Jego sluga. W tym miejscu "Emanuel" znaczy "Imanuel".

ROZDZIAL 3

Narodziny Jana Chrzciciela i nadanie mu imienia 


Prawdziwi prorocy (5)

1. Gdy dla Elzbiety nastal czas rozwiazania, urodzila syna. I uslyszeli sasiedzi i krewni jej, ze Pan okazal jej wielkie milosierdzie, i cieszyli sie razem z nia.
2. I zdarzylo sie, ze przyszli ósmego dnia, aby dziecie obrzezac, i chcieli nadac chlopcu imie ojca jego, Zachariasz. Ale matka jego odpowiadajac, rzekla: "Nie tak, gdyz ma byc nazwany Jan". I powiedzieli do niej: "Przeciez nie ma nikogo posród twoich krewnych, który by nosil to imie".
3. Wiec skineli na ojca jego, jak chcialby je nazwac. A on poprosil o tabliczke i napisal, a jednoczesnie powiedzial: Jan bedzie imie jego. I zdumieli sie wszyscy, gdyz usta jego nagle sie otworzyly i jezyk sie rozwiazal, i poczal mówic, chwalac Boga. (Rozdzial 3, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przyjecie tego, co bylo zwiastowane Zachariaszowi przez aniola oraz radosc z dziecka, które Zachariasz wiernie nazwal Janem, rozwiazalo w Zachariaszu to, co spowodowal.
4. I wielki podziw ogarnal wszystkich, którzy byli w poblizu, a po calej judzkiej górskiej krainie rozpowiadano, co sie zdarzylo. Wszyscy zas, którzy o tym slyszeli, wzieli to sobie do serca i mówili: "Cóz to za dziecie byc moze? I reka Jahwe byla z nim".
5. A Zachariasza, ojca jego, napelnil Duch Swiety, wiec prorokowal tymi slowy: "Slawiony badz Ty, Boze Izraela, gdyz przyjales i ocaliles swój lud. Ustawiles nam róg zbawienia w domu swojego slugi Dawida. Jak przemawiales przez usta swoich swietych proroków, którzy istnieli od poczatku swiata, (Rozdzial 3, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa maja czesto wielorakie znaczenie, zaleznie od tego, jakie odczucie czlowiek z nimi wiaze. Tak wiec slowa: "[...]swoich swietych proroków", oznaczaly nie tylko proroków wymienionych w ksiegach tak zwanego Starego Testamentu.
Tylko jeden jest swiety: Bóg, Odwieczny.
Blogoslawieni byli i sa prorocy poslani przez Boga, którzy spelniali Jego wole i z wlasnego, wypelnionego zycia przekazywali slowo Boze i napominali ludzi, aby je przyjeli i urzeczywistnili. To sa prawdziwi prorocy.
6. ze zostaniemy wybawieni od wrogów naszych i z rak wszystkich, którzy nas nienawidza, ze okazujesz nam milosierdzie, które naszym ojcom obiecales i ze pomny jestes na swiete przymierze swoje,
7. na przysiege, która zlozyles Abrahamowi, ojcu naszemu, ze pozwolisz nam, wybawionym z reki wrogów bez bojazni sluzyc Tobie w uswieceniu i sprawiedliwosci po wszystkie dni naszego zycia.
8. I to dziecie nazywane bedzie prorokiem Najwyzszego, gdyz bedzie szlo przed Twoim obliczem, Boze, aby przygotowac Twoje drogi i przyniesc ludowi poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów.
9. Przez serdeczne milosierdzie naszego Boga, dzieki któremu z wysoka wschodzace slonce nas nawiedzilo, aby mógl On dac swiatlo tym, którzy mieszkaja wmroku i w cieniu smierci i aby skierowal nasze kroki na droge pokoju".
10. A dziecie roslo i umacnialo sie w Duchu, a jego poslannictwo pozostawalo w ukryciu az do dnia wystapienia przed ludem Izraela. (Rozdzial 3, 6-10)
***
ROZDZIAL 4

Narodziny Jezusa Chrystusa


Lud izraelski zawiódl - Panowanie Chrystusa w Królestwie Pokoju przygotowane zostaje z udzialem wcielonych synów i córek z rodu Dawida (5). "Wizje aniolów" odbierane przez pasterzy byly wewnetrznymi zdarzeniami (6-9). Uznawanie ziemskich praw, o ile nie sa one sprzeczne z prawami Bozymi (12)

1. Narodziny Jezusa Chrystusa odbyly sie w ten sposób: Stalo sie w owym czasie, ze wyszedl dekret cesarza Augusta, aby sporzadzono spis ludnosci. I kazdy w Syrii poszedl do swego ojczystego miasta, aby zostac spisanym; byla polowa zimy.
2. Wyruszyl tez i Józef z Maria z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego ze byl z domu i z rodu Dawida, aby byc spisany wraz z Maria, poslubiona sobie malzonka, która byla brzemienna.
3. Kiedy tam byli, nadszedl czas, aby porodzila. I porodzila syna swego pierworodnego w jaskini skalnej, i owinela go w pieluszki, i polozyla w zlobie, gdyz nie bylo dla nich miejsca w gospodzie. I oto jaskinia wypelnila sie swiatlem, i promieniowala jak slonce wswoim blasku.
4. A w jaskini byl wól, kon, osiol i owca, a obok zlobu lezala kotka ze swoimi mlodymi; i byly tez golebie nad nimi, a kazde zwierze mialo swojego towarzysza, samca lub samice.
5. Tak sie stalo, ze narodzil sie On pomiedzy zwierzetami. Albowiem przyszedl, aby takze zwierzeta uwolnic od cierpienia. Przyszedl, aby uwolnic ludzi od niewiedzy i samolubstwa i objawic im, ze sa synami i córkami Boga. (Rozdzial 4, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus objawilem Królestwo Boze, nauczalem jego praw i zylem wedlug nich. Ze wszystkimi synami i córkami Izraela z rodu Dawida i ze wszystkimi synami i córkami Boga, którzy spelniaja wole Odwiecznego chcialem w Izraelu zalozyc i zbudowac Królestwo Boze, a po Moim powrocie do wspanialosci Mojego Ojca, przyjsc w Duchu, rozbudowac je z ludem Izraela i panowac nad Królestwem Pokoju, które szczyt swego rozwoju osiagnie w subtelnej materii. Ale synowie i córki Boga i Izraela byli zaslepieni grzechem.
Po Moim Zbawczym Czynie, Bóg, Odwieczny, wzywal wciaz na nowo w kolejnych stuleciach synów i córki z rodu Dawida i z innych rodów, spelniajacych Jego wole, zeby rozpoznali, jakie jest ich zadanie.
Obecnie (1989r.) rozpoczal sie Nowy Czas - czas przejscia ze starego do nowego swiata, swiata Chrystusowego. Ja przygotowuje Moje duchowe przyjscie - znowu przez synów i córki z rodu Dawida oraz przez synów i córki Odwiecznego z innych rodów, spelniajacych wole Boza. Poprzez wcielona boska Madrosc pouczam ich i wszystkich, którzy ida w Moje slady, aby stali sie swiadomymi synami i córkami Boga, spelniajacymi Boza wole.
Wówczas dokona sie to, co jest objawione: Ja przyjde w Duchu. Wtedy wszyscy ludzie beda zyli w pokoju i równiez zwierzeta beda oswobodzone z niewoli iod cierpien przeze Mnie, Chrystusa Bozego. Ten bowiem, kto wiedzie swoje zycie w dzieciectwie Bozym, nie bedzie zabijal - ani ludzi, ani zwierzat.
6. A byli w tej krainie pasterze na polu, czuwajacy noca nad swoim stadem. I oto zjawil sie aniol Bozy ponad nimi, i blask Najwyzszego zewszad ich oswiecil, i ogarnela ich bojazn wielka.
7. I rzekl do nich aniol: "Nie bójcie sie, gdyz oto zwiastuje wam wielka radosc, która bedzie udzialem calego ludu, gdyz dzis narodzil sie wam w miescie Dawidowym Zbawiciel, którym jest swiety jedyny Chrystus Bozy. A to bedzie dla was znakiem: Znajdziecie dzieciatko owiniete w pieluszki i lezace w zlobie".
8. I nagle za aniolem pojawilo sie mnóstwo hufców niebianskich, chwalacych Boga tymi slowy: "Chwala Bogu na wysokosciach i pokój na ziemi wszystkim, którzy sa dobrej woli".
9. A gdy aniolowie od nich odeszli do nieba, pasterze rzekli jeden do drugiego: "Pójdzmy zaraz do Betlejem i zobaczmy co sie tam stalo i co nam nasz Bóg objawil". (Rozdzial 4, 6-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Aniol przemawial do pasterzy. Oni jednak nie widzieli go ludzkimi oczami i nie slyszeli go ludzkimi uszami. Nie widzieli tez ludzkimi oczami i nie slyszeli ludzkimi uszami hufców, które chwalily i slawily Boga. Niektórzy pasterze ujrzeli w swoim wnetrzu swiatlo, inni znowu uslyszeli w swoim sercu chwalenie i slawienie Boga, bowiem to, co nie nosi szaty cielesnej, nie posiada slowa cielesnego i dzwieku mowy ludzkiej. Slowo Boga i istot boskich, odbierane jest we wnetrzu czlowieka.
Aniol Pana nie stal przed nimi jak czlowiek. Pasterze stali przy ognisku, grzejac sie. Widzieli, jak ognisty slup wznosil sie, i sadzili, ze w ogniu widza postac aniola, którego niektórzy z nich odebrali w swoim sercu. Pasterze nie byli tego samego zdania na temat tego, co widzieli i slyszeli. Ci jednak, którzy odczuli znaczenie wiesci w swoim sercu, wyruszyli do Betlejem.
Podobnie jak wówczas, równiez i dzisiaj aniolowie Boga zwiastuja: Szykujcie Panu drogi! Chrystus, Zbawiciel, nadchodzi w Duchu - i bedzie pasterzem jednej trzody, która jest lud Bozy na ziemi. Bedzie wladal nim w swoim królestwie na ziemi i lud bedzie z Nim w Duchu, spelniajac prawa Boze.
10. I pospieszyli, i znalezli Marie i Józefa w jaskini, i dzieciatko lezace w zlobie. I kiedy to ujrzeli, rozglosili slowa, które powiedziano im o tym dziecieciu.
11. I wszyscy, którzy ich slyszeli, dziwili sie temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zas zapamietala to wszystko i rozwazala w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiac i chwalac Boga za wszystko, co uslyszeli i zobaczyli.
12. A gdy minelo osiem dni i dziecko bylo obrzezane, nadano Mu imie Jezus-Maria, jak je nazwal aniol, zanim jeszcze poczelo sie w lonie matki. A gdy minely dni oczyszczenia ich wedlug zakonu Mojzeszowego, przywiedli dziecie do Jerozolimy, aby Je stawic przed Bogiem. (Bo napisano w zakonie Mojzeszowym: Wszystko plci meskiej, co otwiera lono matki, ma byc poswiecone Panu). (Rozdzial 4, 10-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Obrzezanie jest prawem Zydów. Poniewaz to ziemskie prawo nie jest sprzeczne z wiecznym Prawem, jest ono przez Boga - wylacznie dla czlowieka - tolerowane. Kiedy istota z Boga staje sie czlowiekiem przez wcielenie, wtedy czlowiek podlega prawom natury i powinien przestrzegac praw tego swiata, o ile nie sa one sprzeczne z prawami Bozymi.
13. A byl wtedy w Jerozolimie czlowiek imieniem Symeon i byl on sprawiedliwy i bogobojny, i oczekiwal pociechy Izraela, a Duch Swiety byl nad nim. I zostalo mu zwiastowane, ze nie ujrzy smierci swej, dopóki nie zobaczy Chrystusa Bozego.
14. Przyszedl wiec z natchnienia Ducha do swiatyni, a gdy rodzice wnosili dziecie - Jezusa, aby wypelnic przepisy prawa co do Niego, dziecko ukazalo mu sie, jak gdyby bylo slupem swiatla. Wzial je wówczas na rece swoje i wielbil Boga, mówiac:
15. "Teraz zwalniasz sluge swego w pokoju, jak powiedziales. Gdyz moje oczy ujrzaly Zbawiciela, którego przygotowales, aby byl swiatlem przed obliczem wszystkich ludów, aby oswiecil pogan i byl na chwale Twego ludu izraelskiego". I Jego rodzice dziwili sie wszystkiemu, co mówiono o Nim.
16. A Symeon blogoslawil im i rzekl do Marii, matki Jego: "To oto dziecie przeznaczone jest, aby przezen padlo i powstalo wielu w Izraelu i aby bylo znakiem, któremu sie sprzeciwiac beda (i zaprawde, takze twoja dusze przeniknie miecz), i aby ujawnione byly mysli wielu serc".
17. I byla tam Anna, prorokini, córka Fanuela, z rodu Aser, która byla w bardzo podeszlym wieku i nigdy nie opuszczala swiatyni, lecz sluzyla Bogu w postach i modlitwach, dniem i noca.
18. Ona równiez nadeszla w owej godzinie i wielbila Pana, i mówila o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. A gdy wykonali wszystko wedlug zakonu panskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego, Nazaretu. (Rozdzial 4, 13-18)
***
ROZDZIAL 5

Wielbiacy medrcy i Herod


Znaczenie szesciu promieni gwiazdy betlejemskiej (5). Zwiastowania dane przez Boga i Jego aniolów to wskazówki, ale nie konkretne wypowiedzi o tym, co jest mozliwe - Posrednie prowadzenie (13)

1. Kiedy Jezus narodzil sie w Betlejem w kraju judzkim za czasów króla Heroda, kilku medrców przybylo ze wschodu do Jerozolimy. Oczyscili sie oni i ani nie spozywali miesa, ani nie pili mocnych napojów, aby mogli znalezc Chrystusa, którego szukali. I rzekli: "Gdzie jest nowonarodzony król Zydów? Gdyz my na Wschodzie ujrzelismy jego gwiazde i przybylismy, aby go wielbic".
2. Kiedy król Herod to uslyszal, przestraszyl sie, a z nim cala Jerozolima. I kazal zwolac wszystkich arcykaplanów i nauczycieli ludu, i zazadal, aby mu powiedzieli, gdzie Chrystus mial sie narodzic.
3. Oni zas oznajmili mu: "W Betlejem w ziemi judzkiej, gdyz tak napisane jest u proroka: A ty, Betlejem w ziemi judzkiej, nie jestes najmniejsze miedzy ksiazecymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wladca, który bedzie panowal nad Moim ludem izraelskim".
4. Wówczas Herod przywolal potajemnie medrców i dokladnie dowiedzial sie od nich o czasie pojawienia sie gwiazdy. I poslal ich do Betlejem, i rzekl: "Idzcie i pilnie szukajcie dzieciecia, a gdy je znajdziecie, doniescie mi, abym i ja poszedl oddac mu poklon".
5. Oni zas, wysluchawszy króla, odeszli. I stalo sie tak, ze gwiazda, która ujrzeli medrcy ze Wschodu, wraz z aniolem zaczela ich prowadzic, a doszedlszy do miejsca, gdzie bylo dziecie, zatrzymala sie. I gwiazda rozswietlila sie szescioma promieniami. (Rozdzial 5, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Co oznacza symbol szesciu promieni? Syn Bozy przynosi prawo Boze, siedem podstawowych promieni niebios na te ziemie. Szesc promieni w Duchu promieniuje na Niego z góry - siódmy promien, Milosierdzie, mieszka pomiedzy ludzmi: Syn Najwyzszego w szacie ziemskiej, Chrystus Bozy w Jezusie. Równiez i Maria nosila w sobie czesciowy promien Milosierdzia, gdyz jest ona w Duchu Pana polaczona z cherubinem boskiego Milosierdzia.
6. Szli oni swoja droga ze swymi wielbladami i oslami, które obladowane byly ich darami. I w poszukiwaniu dzieciatka tak gorliwie wpatrywali sie w gwiazde na niebie, ze przez jakis czas zapomnieli o swoich strudzonych zwierzetach, które dzwigaly ciezary i znosily upal dnia, byly spragnione i wyczerpane. I gwiazda znikla im z oczu.
7. Nadaremnie stali i wypatrywali oczy, i spogladali jeden na drugiego pelni przerazenia. Nagle przypomnieli sobie o swoich wielbladach i oslach i pospieszyli zdejmowac z nich ciezary, aby mogly odpoczac.
8. A tam blisko Betlejem byla studnia przy drodze ikiedy sie nad nia schylili, aby zaczerpnac wody dla zwierzat, ujrzeli na gladkiej powierzchni wody odbicie gwiazdy, która stracili z oczu.
9. I kiedy ja ujrzeli, ogarnela ich wielka radosc. 10. I chwalili Boga, który okazal im swoje milosierdzie wlasnie wtedy, kiedy oni zlitowali sie nad swoimi spragnionymi zwierzetami.
11. I wszedlszy do domu, znalezli dzieciatko z Maria, Jego matka, i upadlszy, oddali Mu poklon. I odkryli swoje skarby, i rozlozyli przed Nim swoje dary: zloto, kadzidlo i mirre.
12. A ostrzezeni przez Boga we snie, aby nie wracali do Heroda, inna droga powrócili do ziemi swojej. I wedlug swego obyczaju rozpalili ognisko i uwielbiali Boga w plomieniu.
13. A gdy odeszli, aniol Panski ukazal sie Józefowi we snie i rzekl: "Wstan, wez dziecie oraz matke Jego iuchodz do Egiptu, a badz tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod bedzie poszukiwal dzieciecia, aby je zgladzic". (Rozdzial 5, 6-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane: "[...]albowiem Herod bedzie poszukiwal dzieciecia, aby je zgladzic". Slowa aniola i inspiracja z Ducha miala ten sens: Uchodz teraz z dzieciatkiem i Jego matka do Egiptu i zostan tam, dopóki ci nie powiem. Wiadomosc, ze Herod chcial zgladzic dzieciatko, dotarla do Józefa z innych zródel i zlaczyla sie z wypowiedzia aniola.
Poniewaz ludzie Nowego Czasu - poprzez urzeczywistnianie i spelnianie wiecznych praw - beda znali wolnosc w prawie zycia, zwatpia w te lub podobna wypowiedz: "[...]Herod bedzie poszukiwal dzieciecia, aby je zgladzic", gdyz wiedza, ze takich lub podobnych bezposrednich wypowiedzi Bóg i Jego aniolowie nie czynia. Przez to potwierdzaliby to, co jeszcze nie jest rozstrzygniete.
Dlatego Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje i poglebiam te i dalsze wypowiedzi, aby ta ksiazka stala sie dla wielu dzielem umozliwiajacym rozpoznanie.
Bóg dopuszcza przekazywanie informacji czlowiekowi przez inne zródla, a wiec posrednio - a to wtedy, gdy czlowiek oznajmil juz swoje zamiary i moga byc one przekazywane dalej przez innych ludzi, którzy to uslyszeli. Jezeli jest to cos waznego, to posrednia droga dotrze do tego, którego to dotyczy. W ten sposób Bóg - w prawie siewu i zbioru - prowadzi posrednio.
14. Wstal wiec i wzial dziecie oraz matke Jego, i w nocy uszedl do Egiptu, i przebywal tam okolo siedmiu lat az do smierci Heroda, aby spelnilo sie to, co Pan rzekl przez proroka, mówiacego: "Z Egiptu wezwalem Syna Mego".
15. Takze Elzbieta, kiedy to uslyszala, wziela swojego synka i poszla z nim w góry, i tam schowala go. AHerod poslal swoich ludzi do Zachariasza, który byl w swiatyni, i kazal go zapytac: "Gdzie jest twoje dziecko?" A on odpowiedzial: "Jestem sluga Bozym i caly mój czas spedzam w swiatyni. Nie wiem, gdzie ono jest".
16. I Herod ponownie poslal do niego, i kazal go zapytac: "Powiedz mi szczerze, gdzie jest twój syn, czyz nie wiesz, ze zycie twoje jest w moich rekach?" Zachariasz odpowiedzial: "Bóg jest swiadkiem. Kiedy przelejesz moja krew, Bóg przyjmie moja dusze, gdyz przelejesz krew niewinnego".
17. I zabili Zachariasza w swiatyni pomiedzy przenajswietszym przybytkiem a oltarzem; lud dowiedzial sie o tym przez glos wolajacy: "Zachariasz zostal zabity, a jego krew nie bedzie zmyta, az nadejdzie msciciel". I po pewnym czasie kaplani rzucali losy i los padl na Symeona, który zajal jego miejsce.
18. Wtedy Herod, widzac, ze medrcy go zawiedli, rozgniewal sie bardzo i wyslal swoich ludzi, kazac im pozabijac w Betlejem i w okolicy wszystkie dzieci, które mialy dwa lata lub mniej, odpowiednio do czasu, o którym dowiedzial sie od medrców.
19. Wówczas spelnilo sie, co bylo powiedziane przez proroka Jeremiasza: "W Rama slyszano glos, placz, skargi i wielka zalosc. Rachel oplakuje dzieci swoje i nie daje sie pocieszyc, bo ich nie ma".
20. A gdy Herod umarl, oto aniol Pana ukazal sie we snie Józefowi w Egipcie, mówiac: "Wstan, wez dziecie oraz matke Jego i powracaj do ziemi izraelskiej, bo zmarli ci, którzy nastawali na zycie dzieciecia".
21. Wstal wiec, wzial dziecie oraz matke Jego i powrócil do ziemi izraelskiej. I mieszkali w miescie zwanym Nazaret. I byl On nazywany Nazarenczykiem. (Rozdzial 5, 14-21)
***
ROZDZIAL 6

Dziecinstwo i mlodziencze lata Jezusa


Swiatynia wnetrza (4). Oblubieniec Chrystus i oblubienica (5). Zaslubiny jako zwiazek wiernosci przed Bogiem - Doswiadczenie kobiecosci dla Jezusa z Nazaretu - Cierpienie i smierc na krzyzu nie byly konieczne (10). Wlasciwe zrozumienie tekstów - Madrosc Egipcjan (11). Krótki opis zycia Jezusa przed rozpoczeciem przez Niego dzialalnosci nauczania (12). Jezus zyl i dawal z wszechmocy i milosci Bozej i spelnial przykazanie "Módl sie i pracuj" (14). Ostatnie przymierze zawarte z Pragmina Nowa Jerozolima - Ciemnosc przegrala - Proces oczyszczenia ziemi (17)

1. A rodzice Jego, Józef i Maria, chodzili co roku do Jerozolimy na swieto Paschy; obchodzili to swieto wedlug obyczaju swoich braci, którzy zaniechali przelewania krwi, jadania miesa i picia mocnych napojów. A gdy Jezus mial dwanascie lat, poszedl z nimi do Jerozolimy na to swieto, bo tak bylo w zwyczaju. (Rozdzial 6, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W tym ujawnia sie, ze Bóg, nasz Pan, nie wkracza w prawa ludzkie, o ile dotycza one obyczajów, które nie sa sprzeczne z prawem niebios. Równiez i Jezus przestrzegal obyczaju i Pan towarzyszyl Mu swoim Duchem.
2. A gdy te dni dobiegly konca i wracali, zostalo dziecie Jezus w Jerozolimie, o czym rodzice Jego nie wiedzieli. Mniemajac, ze jest posród podróznych, uszli dzien drogi. Potem szukali Go pomiedzy przyjaciólmi i znajomymi. A gdy Go nie znalezli, wrócili do Jerozolimy, tam Go szukajac.
3. I stalo sie, ze po trzech dniach znalezli Go w swiatyni, wsród uczonych. Siedzial On, przysluchiwal sie im i stawial im pytania. I wszyscy, którzy Go sluchali, zdumiewali sie nad Jego rozeznaniem i Jego odpowiedziami.
4. Ujrzawszy Go, rodzice Jego byli zdziwieni. I Jego matka rzekla do Niego: "Synu, czemus nam to uczynil? Oto ojciec Twój i ja, stroskani, szukalismy Ciebie". A On rzekl do nich: "Czemuscie Mnie szukali? Czyzbyscie nie wiedzieli, ze Ja musze byc w domu Mojego Ojca?"... (Rozdzial 6, 2-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowami "[...] ze Ja musze byc w domu Mojego Ojca" chlopiec nie okreslal domu, swiatyni z kamienia, lecz dom z krwi i kosci - czlowieka, w którym zamieszkuje Duch Bozy, przemawiajacy przez chlopca Jezusa. Oto co Jezus mial na mysli: Ja musze spoczywac w Sobie, w swiatyni wnetrza, aby dawac ludziom i odpowiadac tym, którzy Mnie o to prosili.
Kazdy czlowiek jest swiatynia Boga. Ten, kto utrzymuje te swiatynie w czystosci, bedzie tez czysto odczuwal, myslal, mówil i czynil i dzieki temu, bedzie zyl w swiadomosci Boga. Z tej "swiatyni wnetrza" Jezus uczyl w jerozolimskiej swiatyni tych, którzy chcieli Go sluchac w swiatyni z kamienia.
[...] A oni nie zrozumieli tych slów, które On do nich mówil. Lecz matka Jego zachowywala wszystkie te slowa w sercu swoim.
5. I jeden prorok, widzac Go, rzekl do Niego: "Oto milosc i madrosc Boga zjednoczone sa w Tobie, dlatego bedziesz w nadchodzacej epoce nazywany Jezusem, gdyz przez Chrystusa Bóg zbawi ludzkosc, która dzisiaj zaprawde jest jak morze goryczy; lecz ta gorycz ma byc przeksztalcona w slodycz, ale temu pokoleniu oblubienica jeszcze sie nie ukaze i tez nie w epoce, która nadejdzie". (Rozdzial 6, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Prorok przepowiadal z Ducha. W miedzyczasie przeminely epoki. Jednak oblubieniec, Duch Chrystusowy, którym Ja Jestem, wyruszyl teraz, aby ludzi, którzy we Mnie wierza i spelniaja wole Ojca, wezwac i poprowadzic do krainy pokoju. Podobnie jak strojna oblubienica ozdobiona cnota Wewnetrznego Zycia, wiele dusz i ludzi wychodzi Mi naprzeciw - i coraz wiecej jest tych, którzy sie zmieniaja z goryczy w slodycz i którzy staja po Mojej prawicy.
6. Poszedl z nimi, przyszedl do Nazaretu, i byl im ulegly. Wyrabial kola, nosidla oraz stoly z wielka zrecznoscia. I przybywalo Jezusowi wielkosci oraz laski uBoga i u ludzi.
7. I pewnego dnia chlopiec Jezus przyszedl do miejsca, w którym zastawiono sidla na ptaki, i stalo przy nich kilku chlopców. I Jezus rzekl do nich: "Kto zastawil tutaj te sidla na niewinne stworzenia Boze? Oto ten bedzie w ten sam sposób zlapany w sidla". I ujrzal dwanascie wróbli, które byly jak martwe.
8. I powiódl swoimi rekoma nad nimi i przemówil do nich: "Odlatujcie stad i dopóki zyc bedziecie, myslcie o Mnie". A one podniosly sie i odlecialy z krzykiem. Zydzi, którzy to widzieli, bardzo sie zdumieli i opowiedzieli o tym kaplanom.
9. I jeszcze inne cuda czynil bedac dzieckiem, i widziano, jak kwiaty wyrastaly pod Jego stopami, tam gdzie dotychczas ziemia byla jalowa. I Jego towarzysze byli przejeci gleboka czcia dla Niego.
10. Kiedy Jezus skonczyl lat osiemnascie, ozeniono Go z Miriam, dziewica z rodu judzkiego, i zyl z nia przez lat siedem. I zmarla ona, gdyz Bóg wzial ja do siebie, aby mógl On kroczyc dalej do wyzszych zadan, które mial spelnic i cierpiec za wszystkich synów i wszystkie córki ludzi. (Rozdzial 6, 6-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja nie bylem nigdy ozeniony. W tym pokoleniu (1989r.), slowo "ozeniony" ma inne znaczenie. Dla czlowieka tego czasu znaczy ono zawarcie malzenstwa w urzedzie stanu cywilnego i ewentualnie ceremonie w ziemskim kosciele w obecnosci i za posrednictwem kaplana.
Równiez slowo "zaslubienie" ma w Duchu inne znaczenie niz "zawarcie malzenstwa". Zaslubienie w Duchu Bozym oznacza, ze dwoje ludzi zawiera przymierze z Bogiem i stara sie osiagnac jednosc w Bogu. Zawarcie zwiazku malzenskiego jest postanowieniem wedlug praw tego swiata. Zaslubienie natomiast jest przymierzem wiernosci z bliznim przed Bogiem, w którym dwoje ludzi postanawia urzeczywistniac Boze prawa i razem prowadzic czyste, oddane Bogu zycie.
W ksiazce tej slowo "ozeniony" oznacza: zlaczony przez milosc Boga.
Jezus byl w Duchu polaczony ze wszystkimi ludzmi i istotami, z wszelkim bytem - tak jak Ja Jestem polaczony jako Chrystus.
Jako Jezus, to znaczy jako Syn Czlowieczy, musialem doznac i tego polaczenia z plcia zenska, abym mógl ja zrozumiec i jej pomóc.
Jako Jezus z Nazaretu mialem gleboka, czysta lacznosc z ta niewiasta, która byla Mojej istocie bardzo bliska. Prawo glosi: podobne przyciaga podobne. Ta niewiasta miala w swojej istocie aspekty, których wibracje byly podobne wibracjom Mojej duszy. Poprzez te aspekty bylismy w glebokiej lacznosci. Ja odczuwalem sie w niej, a ona we Mnie. W ten sposób przezylem swiat odczuc zenskiej zasady w szacie ziemskiej i dzieki temu rozumialem niewiasty, które w latach, kiedy nauczalem, byly przy Mnie.
Krótko przed rozpoczeciem okresu Mojego nauczania, zycie ziemskie tej niewiasty dobieglo konca. Bóg, nasz odwieczny Ojciec, zabral ja do siebie, tak jak pózniej wielu mezów i wiele niewiast, którzy szli za Mna. Na tym swiecie bowiem przychodzenie i odchodzenie dusz jest prawidlowoscia, która nie podlega samowoli, lecz dzialaniu prawa siewu i zbioru lub swietlistego prawa Bozego.
Moim zadaniem jako Jezusa z Nazaretu, Chrystusa Bozego, bylo zaglebic Iskre Zbawcza w dusze ludzi. Moje cierpienia i fizyczna smierc byly znakiem zatwardzialosci ludzi. Gdyby synowie i córki Boga z rodu Dawida pozwolili sie wezwac przez Jana i przeze Mnie i gdyby wiernie poszli za Chrystusem w Jezusie, to jeszcze wiecej synów i córek z innych rodów dolaczyloby do nich, aby wiernie pójsc w Moje slady. Tak powstalby lud, który móglby byc swiadomie ludem Dawida, ludem Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Poniewaz jednak ród Dawida, który jest powolany do Dziela Zbawienia, pozostal w grzechu, przyjalem na Siebie czesc jego winy i czesc winy poszczególnych ludzi z innych rodów. Dlatego moglem zostac uwieziony i tak rozpoczelo sie Moje cierpienie.
Gdyby ród Dawida nie pozostal w grzechu, to równiez przynióslbym Iskre Zbawcza wszystkim duszom i ludziom - ale nie musialbym znosic cierpienia i fizycznej smierci na krzyzu. Tak wiec cierpialem dla synów i córek ludzi, gdyz nie stali sie oni swiadomie synami i córkami Boga, spelniajacymi Jego wole.
Gdyby ród Dawida stal przy Mnie, cale to zdarzenie mialoby inny przebieg. A gdyby caly zydowski naród - lacznie z faryzeuszami i uczonymi w Pismie - przyjal i ugoscil Syna Bozego, spelniajac prawo Boze, to sila czesciowa pozostalaby w prasile, gdyz ten, kto spelnia odwieczne Prawo, nie potrzebuje wsparcia.
11. I Jezus, ukonczywszy studiowanie prawa, udal sie znowu do Egiptu, aby nauczyc sie madrosci Egipcjan, tak jak to niegdys uczynil Mojzesz ... (Rozdzial 6, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Poniewaz wiele tekstów tej ksiazki pojmowanych jest nie wedlug ich sensu, lecz doslownie, to niejedno wciaz na nowo musi byc wyjasniane i prostowane.
Objawilem juz, ze kiedy ta ksiazka powstala, niektóre slowa mialy inne znaczenie niz dzisiaj (1989r.). Czlowiek, który wówczas to slowo odbieral i spisywal, mial pewien zasób slów, którym mógl sie poslugiwac. Podobnie i tlumacze mieli tylko swój wlasny zasób slów. Dlatego wszystko, co darowane jest w slowie z boskiego swiata, powinno byc rozumiane wedlug sensu. Tam gdzie musi byc ono koniecznie wyjasnione, sprostowane lub poglebione, Ja bede wciaz na nowo dzialal poprzez Mój instrument dzisiejszych czasów (1989r.) - wyjasniajac, prostujac i poglebiajac.
Równiez i w tym tekscie prostuje slowa: "[...]udal sie znowu do Egiptu, aby nauczyc sie madrosci Egipcjan, tak jak to niegdys uczynil Mojzesz". Slowa te oznaczaja: Spotykal sie On czesto z Egipcjanami, aby rozmawiac z nimi o madrosci Bozej. Nie udalem sie jednak do Egiptu, aby nauczyc sie madrosci Bozej od Egipcjan. Jako dziecko bylem z Moimi przybranymi rodzicami w Egipcie, ale i wówczas nie po to, aby nauczyc sie boskiej madrosci.
Na pustyni zas spotykalem sie z mezami i niewiastami, aby sie modlic i rozmawiac z nimi o odwiecznej Prawdzie. Pomiedzy nimi bylo wielu Egipcjan. Madrosc Boza ujawniala sie we Mnie juz wtedy, gdy bylem chlopcem Jezusem, i przemawiala przeze Mnie. Dlatego juz jako dziecko przemawialem zmadrosci Bozej do tak zwanych uczonych w swiatyni. Madrosc Boza dzialala wiec we Mnie. Nie musialem sie jej uczyc!
[...] I poszedl na pustynie, medytowal, poscil i modlil sie, i otrzymal pelnomocnictwo swietego imienia, z którego czynil wiele cudów.
12. I przez siedem lat rozmawial z Bogiem twarza w twarz, i nauczyl sie mowy ptaków i zwierzat i uzdrawiajacych mocy drzew, ziól i kwiatów, i tajemnych sil szlachetnych kamieni. Nauczyl sie tez obiegów slonca, ksiezyca i gwiazd, potegi liter, misteriów wymiarów kata i kola, przeksztalcania przedmiotów i ksztaltów, cyfr i znaków. Stamtad powrócil do Nazaretu, aby odwiedzic swoich rodziców, i nauczal tam i w Jerozolimie jako uznany rabbi, nawet w swiatyni, i nikt nie stal Mu na przeszkodzie. (Rozdzial 6, 11-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszystko, co Bóg stworzyl i utrzymuje, jest w duszy czlowieka. Ten, kto zyje w Bogu, otrzymuje od Boga i jest - tez jako czlowiek - pouczany przez Boga. Jako Jezus z Nazaretu zylem w Bogu i otrzymywalem od Boga, Mojego Ojca, z którym bylem w bezustannej komunikacji.
Z wnetrza Jezusa wyplywala boska madrosc. I rozmawial On ze zwierzetami w wodzie, w powietrzu oraz w ziemi i na ziemi. I Jezus, w którym zylem, doznawal w Sobie zycia roslin i kamieni.
Czerpiac z Mojego wnetrza przezywalem jako Jezus obiegi cial niebieskich, o czym duzo rozmawialem zEgipcjanami, wsród których byli prawdziwi medrcy.
Poniewaz jako Jezus nauczalem w swiatyni, wielu ludzi nazywalo Mnie "rabbi". Lecz Ja bylem prorokiem i Synem Bozym - w szacie ziemskiej Synem Czlowieczym, który nauczal i wypelnial prawa Boze, i poswiecil sie, aby zbawienia mogly dostapic dusze ludzi orazte dusze, które zyly w krainach upadku.
13. Po pewnym czasie udal sie do Asyrii, Indii, Persji ido kraju Chaldejczyków. Chodzil do ich swiatyn, rozmawial z ich kaplanami i medrcami przez wiele lat. Dokonal wielu cudownych uczynków i uzdrawial chorych w swojej wedrówce poprzez te krainy.
14. I zwierzeta polne odczuwaly gleboka czesc dla Niego, a ptaki nie baly sie Go, gdyz ich nie straszyl. Nawet dzikie zwierzeta na pustyni odczuwaly moc Boga w Nim i dobrowolnie Mu sluzyly, noszac Go z jednego miejsca na drugie. (Rozdzial 6, 13-14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus spotykalem wielu ludzi z róznych warstw spolecznych, mówiacych róznymi jezykami. Rozmawialem z Asyryjczykami, Hindusami, Persami, Chaldejczykami, Izraelitami i jeszcze innymi mezami i niewiastami z róznych rodów. Lecz nie udawalem sie do ich krajów ani do zadnych innych, aby uczyc sie madrosci Bozej. Wedrowalem po róznych krajach i niejedna przebylem granice. Czesto jezyk bywal przeszkoda. Kiedy jednak mówilismy o prawach milosci, kazdy wiedzial, co jego blizni chcial powiedziec. Mowa serca nie zna granic - równiez i dzisiaj, w czasach, gdy zbliza sie rok dwutysieczny.
Z milosci do ludzi wyplywala tez sila uzdrawiania pomagajaca ludziom i dajaca swiadectwo o tym, co we Mnie, w Jezusie, mieszkalo: o wszechmocy Bozej.
Istniejace jeszcze w dzisiejszych czasach (1989r.) urzadzenia techniczne, ulatwiaja szybkie tlumaczenie i przekazywanie Mojego slowa, aby serca ludzi rozbudzily sie i aby ludzie nauczyli sie mowy milosci, która rozumieja wszyscy myslacy sercem.
Wielu ludzi mniema, ze bylem dlugie lata w drodze, aby zbierac madrosc i dokonywac uczynków milosci. Jako Jezus z Nazaretu bylem wprawdzie czesto w drodze, aby nauczac i czynic dziela milosci i milosierdzia, nie ominalem jednak spelniania przykazania "Módl sie i pracuj".
Tak jak Józef i Moi rodzeni bracia spelnialem jako ciesla to, co Bóg przykazal ludziom: "Módl sie i pracuj".
Wypowiedz "[...] noszac Go z jednego miejsca na drugie", oznacza: Wiele zwierzat podazalo za Mna przez dlugie odcinki drogi; niektóre z jednego miejsca do drugiego. Kto kocha Boga, kocha równiez królestwa przyrody. A królestwa przyrody sluza temu, kto kocha Boga, gdyz wszelki byt jest zyciem z Boga - a kto kocha Boga, ten sluzy wszystkiemu, co zyje.
15. Bowiem Duch boskiego czlowieczenstwa wypelnial Go i wypelnial wszystko wokól Niego, i sprawial, ze wszystko bylo Mu poddane. I tak spelnily sie slowa proroka: "Lew bedzie lezal przy cieleciu i lampart przy kozleciu, i wilk przy baranku, i niedzwiedz przy osle, i sowa przy golebiu. I dziecko bedzie je prowadzic.
16. I nikt nie bedzie ranil ani zabijal na Mojej swietej górze, gdyz ziemia bedzie tak wypelniona rozpoznaniem swietosci, jak wody pokrywaja lozysko morza. I w tych dniach pragne jeszcze raz zawrzec przymierze ze zwierzetami na ziemi i ptakami w powietrzu, z rybami w morzu i ze wszystkimi stworzeniami ziemi. I chce zlamac luk i miecz, a wszelki sprzet wojenny pozbawic praw na ziemi; i bedzie on bezpiecznie odlozony, aby wszyscy zyli bez trwogi.
17. I pragne tobie na zawsze ofiarowac siebie w prawosci i pokoju, i dobroci serca, i ty rozpoznasz swojego Boga, i ziemia bedzie rodzic zboze, wino i olej. A Ja pragne powiedziec do tych, którzy nie sa Moim ludem: Wy jestescie Moim ludem, a oni rzekna do Mnie: Ty jestes naszym Bogiem". (Rozdzial 6, 15-17)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tak sie stalo!
Poniewaz Izraelici nie przyjeli i nie ugoscili w sercach Mnie, Chrystusa, jako swojego Zbawiciela, Odwieczny i Ja, Chrystus, gromadzimy synów i córki Boga w innej czesci ziemi. Tam jest teraz "Izrael" i tam jest teraz nowa "Jerozolima",(*1) gdyz Bóg nie przywiazuje sie do zadnego miejsca i do zadnego przyrzeczenia ludzi, którzy swego przyrzeczenia nie dotrzymuja i którzy Bozych przykazan nie spelniaja.
Inny lud zawarl przymierze. Jest to Mój lud i Ja bede jego pasterzem. Z niego wylonia sie teraz pierwsze sily Królestwa Pokoju.
Bóg wypowiedzial przymierze z ludem Izraela i zawarl nowe przymierze - ostatnie przymierze - z innym ludem, z ludzmi, którzy staraja sie spelniac wole Boza. Pochodza oni z wielkiego rodu Dawida i z innych rodów, które spelniaja przykazania zycia.
Odwieczny i Ja, Chrystus, wzywalismy i wzywamy w tym swiecie poprzez usta prorocze, i gromadzimy wszystkich chetnych synów i córki Boga: maly lud, który juz istnieje, rozrosnie sie w potezny lud Bozy.
Ostatnie przymierze zostalo zawarte i jest prawomocne. Przynosi ono tym, którzy go dotrzymuja, wiele pomocnych pouczen z prawa Bozego. Ja, Chrystus, przewodze ludowi Bozemu i nie mam zadnego czlowieka jako zastepcy. Pragmina Nowa Jerozolima, która stala sie Gmina Przymierza, jest tym ludem Bozym. Jest to centralne swiatlo w Zyciu Uniwersalnym.
Lud Bozy bedzie mial jeszcze niejedna przeszkode do przezwyciezenia. Lecz Duch prawdy i zycia jest z nim i wszyscy, którzy ze szczerego serca zawarli przymierze, beda zalozycielami i budowniczymi Królestwa Bozego na ziemi. W tym czasie - blisko roku dwutysiecznego - ujawnia sie to, co jest napisane: Ja, wasz Pan i Bóg, z innym ludem zawre przymierze.
Ciemnosc przegrala; przymierze jest zawarte; ziemia sie oczyszcza - tak jak bylo przepowiedziane.
Ziemia zadrzy, otworzy sie i pochlonie wielu ludzi. Ale zanim to wszystko sie stanie, spadna na ludzi choroby, nedza, ciosy losu i wiele innych nieszczesc. Aniol smierci bedzie chodzil po ziemi i bedzie zabieral coraz wiecej ludzi.To, co jest nieczyste, przeminie. Morza wystapia z brzegów i pokryja wszystko, co jest sprzeczne z Prawem, a gwiazdy oczyszcza ziemie swoimi promieniami. Wówczas zlamany bedzie miecz i wszelkie narzedzie wojny. Wtedy tez na calej ziemi powstanie Królestwo Pokoju i beda zyli ludzie, spelniajacy wole Boza. I nastanie pokój. Wtedy spelni sie to, co jest napisane:
"Lew bedzie lezal przy cieleciu i lampart przy kozleciu, i wilk przy baranku, i niedzwiedz przy osle, i sowa przy golebiu. I dziecko bedzie je prowadzic". To wszystko sie stanie!
18. I pewnego dnia szedl On wzdluz sciezki górskiej na skraju pustyni, i napotkal lwa, którego scigala gromada ludzi z kamieniami i oszczepami, chcac go zabic.
19. Ale Jezus skarcil ich tymi slowami: "Dlaczego scigacie stworzenia Boze, które sa szlachetniejsze od was? Okrucienstwa wielu pokolen zrobily z nich wrogów czlowieka, a przeciez mialy byc one jego przyjaciólmi.
20. Tak jak w nich ujawnia sie moc Boza, tak ukazuje sie tez Jego cierpliwosc i Jego wspólczucie. Zaprzestancie scigac to stworzenie! Ono nie chce wyrzadzic wam krzywdy. Czyz nie widzicie, jak przed wami ucieka i wystraszone jest wasza brutalnoscia?" (Rozdzial 6, 18-20)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo "wspólczucie" oznacza pomoc Boga. Ja przynioslem zbawienie wszystkim ludziom i duszom. W zbawieniu jest tez uwolnienie zwierzat, gdyz przez zbawienie wszystko bedzie w procesie ewolucji wzniesione do jednosci, w swiatlo Boze, które jest jednoscia, zyciem, substancja i sila.
21. I lew podszedl, i ulozyl sie przed nogami Jezusa, i okazal Mu swoja milosc. A lud sie zdumiewal i mówil: "Spójrzcie, ten czlowiek miluje wszystkie stworzenia i ma wladze nawet nad zwierzetami pustyni, a one sa Mu posluszne". (Rozdzial 6, 21)
***




(*1) Porównaj: "Przymierze z Bogiem dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Chrystus wzywa wszystkie duchowe ugrupowania, wyznania i religie" (Würzburg 1989, wydanie drugie rozszerzone). 

ROZDZIAL 7

Kazanie Jana Chrzciciela nawolujace do opamietania sie


Znaczenie symboli i ceremonii (4).
Sad: prawo siewu i zbioru - Oczyszczenie duszy (10)

1. W pietnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Pilat byl namiestnikiem w Judei, aHerod tetrarcha w Galilei (Kajfasz arcykaplanem iAnnasz przywódca Sanhedrynu), na pustyni skierowane zostalo slowo Boze do Jana, syna Zachariasza.
2. I Jan przyszedl w okolice Jordanu, i glosil chrzest opamietania sie dla odpuszczenia grzechów. Jak napisane jest u proroków: "Oto wysylam przed Toba Mojego poslanca, który przygotuje Twoja droge przed Toba. Jest to glos wolajacego na pustyni: Gotujcie droge Swietego i prostujcie sciezki dla Pomazanca.
3. Wszystkie doliny niech beda wypelnione, a wszystkie góry i pagórki zniesione; co jest krzywe, niech bedzie wyprostowane, a co nierówne na drogach - wygladzone. I ujrza wszyscy ludzie zbawienie Boze".
4. A Jan mial odzienie z siersci wielbladziej i taki sam pas wokól bioder swoich, a za pokarm mial owoce drzewa grochowego i miód lesny. Wtedy wychodzila do niego Jerozolima oraz cala Judea i cala okolica nadjordanska, by wyznawszy grzechy swoje przyjac od niego chrzest w Jordanie. (Rozdzial 7, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Równiez i w tym opisie czlowiek rozpoznaje, ze Bóg dopuszcza obrzedy i obyczaje, które nie sa sprzeczne z odwiecznym swietym Prawem: w tym przypadku jest to chrzest woda.
Jezeli czlowiek pragnie zatrzymac jeszcze chrzest woda jako symbol oczyszczenia, az bedzie ochrzczony Duchem zycia, to Bóg pozostawia to swoim ludzkim dzieciom.
Ten jednak, kto rozwinal milosc do Boga i do swojego blizniego, jest wzniesiony przez Ducha Bozego, to znaczy jest przenikniety Duchem Prawdy.
Temu, kto dojrzal duchowo, potrzeba coraz mniej symboli i ceremonii. Zyje on we wnetrzu, tak jak jest w niebie - czysto! Czysty jest wypelniony Duchem Prawdy i przenikniety Duchem zycia: jest wiec ochrzczony przez Ducha Bozego.
5. Mówil wiec do tlumów, które przychodzily, aby sie dac ochrzcic przez niego: "O ty, nieposluszne plemie! Kto was ostrzegl, aby uciekac przed przyszlym gniewem? Wydawajcie wiec godne owoce nawrócenia i nie poczynajcie wmawiac w siebie: Abrahama mamy za ojca.
6. Powiadam wam bowiem: Bóg moze z tych kamieni wzbudzic dzieci Abrahamowi. A juz siekiera do korzeni drzew jest przylozona, i wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wyciete i w ogien wrzucone".
7. I pytali go bogacze, mówiac: "Cóz wiec mamy czynic?" A on, odpowiadajac, rzekl im: "Kto ma dwie suknie, niechaj odda temu, który nie ma, a kto ma zywnosc, niech uczyni podobnie".
8. Przychodzili tez i celnicy, aby dac sie ochrzcic i mówili do niego: "Mistrzu, co mamy czynic?" A on rzekl do nich: "Nie zadajcie wiecej ponad to, co dla was wyznaczono, i badzcie poblazliwi wedlug waszego uznania".
9. Pytali go tez zolnierze, mówiac: "A my co mamy czynic?" I rzekl im: "Nikomu gwaltu ani nieprawosci nie czyncie, lecz poprzestawajcie na swoim zoldzie".
10. I mówiac do wszystkich, rzekl im: "Powstrzymujcie sie od krwi uduszonych stworzen i cial zabitych ptaków i zwierzat i strzezcie sie wszelkiego okrucienstwa i wszelkiej nieprawosci. Czyz mniemacie, ze krew zwierzat i ptaków moze zmyc wasze grzechy? Powiadam wam: Nie. Mówcie prawde! Badzcie sprawiedliwi, badzcie milosierni wzgledem waszych bliznich iwzgledem wszelkiego stworzenia, które zyje, i wedrujcie pokornie z waszym Bogiem". (Rozdzial 7, 5-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo "gniew" znaczy sad, jaki spadnie na tego czlowieka, który nie nawróci sie zawczasu: Ten, kto lekcewazy boskie Prawo, bedzie cierpial w skutek tego, co zasial. Zaden czlowiek nie moze uciec przed swoim wlasnym sadem, przed skutkami swoich wlasnych przyczyn. Jedynie skrucha, prosba o przebaczenie, przebaczenie oraz zadoscuczynienie - o ile jest ono jeszcze mozliwe - obmywaja dusze i oczyszczaja ja z grzechu. To, co czlowiek wlozyl w swoja dusze - swiatlo i cienie - to nosi ze soba, az zostanie zniesione. Obojetnie w jakim czasie i obojetnie w jakim miejscu sie znajduje, nosi on ze soba te cienie, które sam umiescil w swojej duszy - tak dlugo, az je usunie.
Slowa "A juz siekiera do korzeni drzew jest przylozona i wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wyciete i w ogien wrzucone", oznaczaja: Kazda nie odpokutowana przyczyna przynosi skutki. Siekiera jest prawo siewu i zbioru. Drzewem jest czlowiek, który nie zaluje za swoje grzechy i nie naprawia tego, co spowodowal. Ogien oznacza oczyszczenie duszy; jest to aktywny skutek popelnionego i nie odpokutowanego czynu, a wiec przyczyny. Kto zdola pojac sens tego, co jest napisane, rozpozna, ze dusza i czlowiek oczyszcza sie tylko wówczas, kiedy rozpoznaja swoje bledy i grzechy, pozaluja za nie, przebacza, poprosza o przebaczenie i odpokutuja - to znaczy zadoscuczynia i juz wiecej tego samego lub podobnego czynic nie beda.
Rozpoznajcie: Cala przyroda - zwierzeta, rosliny i kamienie - jest ogrodem Boga, Jego dzielem stworzenia. Ten, kto nia pogardza, grzeszy i bedzie wciaz na nowo stal przed swoimi grzechami, az je rozpozna, pozaluje za nie i odpokutuje. A skoro nie bedzie juz grzeszyl i bedzie spelnial przykazania, to bedzie zyl we Mnie, a Ja swiadomie w nim.
Ten, kto blizniego ofiarnie kocha, nie bedzie juz zabijal i spozywal zwierzat. Taki czlowiek stanie sie w swojej duszy czysty, a owoce, jakie wyda, beda zyciem we Mnie.
11. A gdy lud trwal w oczekiwaniu i wszyscy w sercach swych rozwazali, czy tez Jan nie jest Chrystusem, Jan odpowiedzial wszystkim, mówiac: "Ja chrzcze was woda, lecz przyjdzie po mnie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiazac rzemyka u sandalów Jego.
12. Ten was chrzcic bedzie woda i ogniem. W reku Jego jest wiejadlo, by oczyscic klepisko swoje i zebrac pszenice do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym". Wiele tez innych upomnien dal ludowi w kazaniu swoim. (Rozdzial 7, 11-12)
***
ROZDZIAL 8

Chrzest Jezusa Chrystusa


Bóg i Chrystus objawiaja dzisiaj cala Prawde poprzez serafina boskiej Madrosci - Ród Dawida przygotowuje z Chrystusem Królestwo Pokoju (3)

1. Bylo to w polowie lata, w dziesiatym miesiacu. Wtedy przyszedl Jezus z Galilei do Jana nad Jordan, aby sie dac ochrzcic przez niego. Ale Jan odmówil Mu, mówiac: "Ja potrzebuje chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" A Jezus, odpowiadajac, rzekl do niego: "Ustap teraz, albowiem godzi sie nam wypelnic wszelka sprawiedliwosc". Wtedy Mu ustapil.
2. A gdy Jezus zostal ochrzczony, zaraz wystapil z wody; i oto otworzyly sie nad Nim niebiosa, i stanal nad Nim jasniejacy oblok, a za oblokiem dwanascie promieni swiatla; i Duch Swiety jak golebica zstapil z nich na Niego i zajasnial wokól Niego. I oto rozlegl sie glos z nieba: "Ten jest Syn Mój umilowany, którego sobie upodobalem. I w tym dniu Ja Go splodzilem". (Rozdzial 8, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Woda symbolizuje oczyszczenie duszy i ciala. Woda plynie - Duch plynie.
To co sie stalo po chrzcie Jezusa i zostalo tutaj opisane, dokonalo sie w Duchu. Jan ujrzal to w swoim wnetrzu w symbolach. Slowo "splodzilem" ma oznaczac "powolalem". Dzieki powolaniu przez Odwiecznego, Ja, Chrystus, dokonalem tego, co w Jezusie coraz bardziej sie ujawnialo.
3. A Jan swiadczyl o Nim, mówiac: "Ten to byl, o którym powiedzialem: On przyjdzie po mnie i jest postawiony przede mna, bo pierwej byl niz ja. I z Jego pelni mysmy wszyscy wzieli laske za laska. Zakon bowiem zostal nadany przez Mojzesza tylko po czesci, laska zas i Prawda przyszla w pelni przez Jezusa Chrystusa. (Rozdzial 8, 3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Odwieczna Prawda promieniuje teraz w niezliczonych aspektach na ten swiat. Przez wiele pokolen Odwieczny dawal z odwiecznej Prawdy, która On jest, zawsze te aspekty Prawdy, które ludzie podazajacy do Boga mogli zrozumiec i wedlug nich zyc. Tak wiec dal przez Mojzesza aspekty Prawdy stosowne dla ówczesnych pokolen. Ja, Chrystus w Jezusie, dawalem pelnie z Prawdy, lecz malo bylo tych, którzy mogli Mnie zrozumiec.
Teraz (1989r.) nastal czas, kiedy objawiam wszystkie aspekty Prawdy. Kto to moze pojac, niechaj pojmie!
Rozpoznajcie: Odwieczna Prawda rozprzestrzeni sie teraz na caly swiat, a wszelka nieprawda padnie ofiara ognia tak, ze pelnia, cala Prawda, ujawni sie. Boska Madrosc wybralem z Ducha jako matke rodu Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Zenski promien, serafin boskiej Madrosci, jest dzisiaj w ciele i dziala dla Odwiecznego i dla Mnie jako prorokini i oredowniczka Boga. Poprzez nia Odwieczny i Ja, Chrystus, wzywalismy i wzywamy w tym swiecie, i przynosimy wszystkim chetnym ludziom cala Prawde na tyle, na ile da sie ona wyrazic slowami.
Zgodnie z wola Boza, Dawid, od którego pochodzi ród Dawida, jest ojcem rodu Królestwa Jezusa Chrystusa z ciala, gdyz przyniósl on na ten swiat nasienie izniego geny, tworzace ród Dawida.
Istoty z Boga wcielaja sie w tych ludzi, w których geny Dawida sa aktywne. Oni oraz synowie i córki z innych rodów objeli misje zbawienia w Moim dziele, w Zyciu Uniwersalnym.
Dawid jest zatem ojcem rodu Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa z ciala, a promien boskiej Madrosci - matka tego rodu z Ducha.
Dawid przyniósl wiec nasienie i geny dla ludu Bozego z ciala, a boska Madrosc przynosi cala Prawde w ziemskim slowie poprzez swój inkarnowany promien czesciowy, serafina boskiej Madrosci.
Dusze w ciele sa wezwane.
Poprzez prorokinie i oredowniczke Boga dusze i ludzie otrzymuja ode Mnie, od Chrystusa, w objawionym slowie cala Prawde. Wcielony czesciowy promien boskiej Madrosci naucza odwiecznych praw we wszystkich szczególach i wskazuje wszystkim chetnym, jak one moga byc w tym swiecie spelnione.
Czas nadszedl. Swiat zbliza sie do dwutysiecznego roku. Ja przygotowuje Moje przyjscie jako Chrystus poprzez wybrany lud Bozy, z którym Odwieczny i Ja, Chrystus we Wszechsile, w Bogu zawarlismy ostatnie przymierze. Jedynie te dusze i ci ludzie beda stali po Mojej prawicy, którzy znaja cala Prawde i ja wypelniaja.
4. Boga nikt nigdy nie widzial. Tylko w jednorodzonym Synu, który z lona Odwiecznego pochodzi, objawil sie Bóg". A takie jest swiadectwo Jana, gdy Zydzi z Jerozolimy wyslali kaplanów i lewitów, aby go zapytali: "Kim ty jestes?" I nie zaprzeczyl, ale wyznal: "Ja nie jestem Chrystusem".
5. I zapytali go: "Kim wiec? Eliaszem jestes?" A on rzekl: "Nie jestem". "Prorokiem jestes, o którym mówil Mojzesz?" I odpowiedzial: "Nie jestem". Rzekli mu: "Wiec kim jestes? Abysmy dali odpowiedz tym, którzy nas poslali. Cóz powiadasz o sobie?" A on rzekl: Jam jest glos wolajacego na pustyni. Gotujcie droge Swietego, jak powiedzial prorok Izajasz".
6. A wyslancy byli od faryzeuszy i zapytali go: "Czemu wiec chrzcisz, jezeli nie jestes Chrystusem ani Eliaszem, ani prorokiem, o którym mówil Mojzesz?"
7. Odpowiedzial im Jan, mówiac: "Ja chrzcze woda, ale posród was stoi ten Jeden, którego nie znacie. On bedzie chrzcil woda i ogniem. To ten, który przyjdzie po mnie, a jednak bedzie chodzil przede mna. Nie jestem godzien rozwiazac rzemyka sandalów Jego".
8. To sie stalo w Betabarze, za Jordanem, gdzie Jan chrzcil. A Jezus mial w tym czasie trzydziesci lat, wedlug ciala rzeczywiscie syn Józefa i Marii, ale w Duchu Chrystus, Syn Boga, wiekuistego Ojca, jak Duch swietosci z moca oznajmil.
9. A Józef byl synem Jakuba i Eliszeby, a Maria byla córka Eliego (zwanego Joachimem) i Anny, którzy byli dziecmi Dawida i Betszeby, z Judy i Szeli, z Jakuba i Lei, z Izaaka i Rebeki, z Abrahama i Sary, z Seta i Maaty, z Adama i Ewy, którzy byli dziecmi Boga. (Rozdzial 8, 4-9)
***
ROZDZIAL 9

Czterokrotne kuszenie


Ciemnosci wolno mierzyc sie ze swiatlem (1). Kto zyje w Bogu, polaczony jest z wszelkim bytem i nigdy nie jest samotny (5)

1. Wtedy Duch zaprowadzil Jezusa na pustynie, aby go kusil diabel. A dzikie zwierzeta pustynne byly wokól Niego i sluzyly Mu. A gdy poscil czterdziesci dni i czterdziesci nocy, wówczas laknal. (Rozdzial 9, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Szatanowi wolno bylo wystawic Jezusa na próbe. Duch Mojego odwiecznego Ojca dopuscil te próbe. Równiez szatan mial sie przy tym rozpoznac i zmierzyc, aby sie przekonac, ze ci, którzy zyja w Bogu, silniejsi sa od mocy ciemnosci.
Jest to prawidlowosc z Bozej milosci i laski, ze kiedy ludzie osiagneli juz wiedze i madrosc z Boga, wtedy ciemnosc moze sie z nimi mierzyc. Dzieki temu nawet najbardziej upadlym duszom dana jest mozliwosc samorozpoznania. Przez swoja porazke taka dusza moze rozpoznac, ze ten, kto zyje w Bogu, przewyzsza szatana, gdyz sluzy mu to, co jest czyste. Ten, kto nie rozwinal jeszcze w swoim wnetrzu Ducha Bozego, ulega szatanowi, gdyz sluzy mu w wielu aspektach codziennego zycia.
Slowo "poscic" znaczy przyjmowac malo pokarmu.
2. I przystapil do Niego kusiciel, i rzekl Mu: "Jezeli jestes Synem Bozym, powiedz, aby te kamienie staly sie chlebem, albowiem jest napisane: Ja pragne ciebie pozywic najlepsza pszenica i miodem i ze skaly chce cie nasycic".
3. A On odpowiadajac, rzekl mu: "Napisano: Nie samym chlebem czlowiek zyje, ale kazdym slowem, które wychodzi z ust Bozych".
4. Potem diabel postawil przed nim niewiaste niezwyklej pieknosci i powabu i delikatnego ducha, i obrotnego rozumu i przemówil do Niego: "Wez ja, jesli chcesz, gdyz ona pragnie Ciebie i Ty masz zakosztowac milosci i szczescia przez caly ciag Twego zycia i ogladac dzieci Twoich dzieci. Czyz bowiem nie napisano, niedobrze byc czlowiekowi samemu?"
5. A Jezus rzekl: "Idz precz! Napisano bowiem: Nie daj sie uwiesc pieknosci niewiasty; gdyz wszelkie cialo jest jak trawa i jak kwiaty polne; trawa usycha, a kwiaty wiedna, ale slowo Odwiecznego trwa na zawsze. Dzielem Moim jest pouczac dzieci ludzkie izbawic je, a ten, kto z Boga jest narodzony, zatrzymuje nasienie swoje w sobie". (Rozdzial 9, 2-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Sens slów: "[...] zatrzymuje nasienie swoje w sobie", jest nastepujacy: Ludzie w Bogu nie beda trwonic swojej sily dla rozkoszy i podniet. Ten, kto zyje w Bogu, kocha wewnetrzne wartosci czlowieka, wewnetrzna pieknosc i cnote. Kto kocha wnetrze czlowieka, jest polaczony ze wszystkimi ludzmi i istotami. On nigdy nie bedzie samotny i opuszczony, zachowuje bowiem w sobie to, co jest dobre w jego bliznim. Jedynie w ten sposób spelnia sie przykazanie: "Niedobrze byc czlowiekowi samemu".
Bóg jest jednoscia - a kto zyje w Bogu, zyje w lacznosci z wszelkim bytem. I wszelki byt, to co czyste, jest z nim i dziala przez niego.
Samotnym jest tylko ten czlowiek, który odrzuca i poniza swoich bliznich.
6. Wtedy zaprowadzil Go diabel do miasta swietego i postawil Go na szczycie swiatyni, i rzekl Mu: "Jesli jestes Synem Bozym, rzuc sie w dól, albowiem napisano: On aniolom swoim przykaze, aby Cie strzegli i na rekach swoich nosili, abys nie urazil o kamien nogi swojej".
7. A Jezus, odpowiadajac, rzekl mu: Powiedziano równiez: "Nie bedziesz kusil Pana, Boga swego".
8. Znowu zaprowadzil Go diabel na bardzo wysoka góre wsród wielkiej równiny, a wokól góry lezalo dwanascie miast ze swoimi mieszkancami. I stamtad pokazal Mu w jednym okamgnieniu wszystkie panstwa tej ziemi. I diabel rzekl do Niego: "Te wszelka moc i wspanialosc dam Ci; jest mi ona bowiem poddana. A moge dac ja komu zechce, albowiem napisano: Panowac bedziesz od morza do morza, rzadzic bedziesz ludem Twoim w prawosci i ubogimi z milosierdziem i polozysz koniec wszelkiemu uciskowi. To wiec wszystko Twoje bedzie, jesli oddasz mi poklon".
9. Jezus, odpowiadajac, rzekl mu: "Idz precz ode Mnie, szatanie, albowiem napisano: Bedziesz uwielbial Boga i sluzyl jedynie Jemu. Bez mocy Bozej nie przyblizy sie koniec zla".
10. A gdy dokonczyl diabel wszystkich pokus, odszedl od Niego na pewien czas. A oto aniolowie Bozy przystapili i sluzyli Mu. (Rozdzial 9, 6-10)
***
ROZDZIAL 10

Józef i Maria przygotowuja Jezusowi uczte
- Andrzej i Piotr znajduja Jezusa


Do ludzi Nowego Czasu: Czyn Zbawczy Jezusa nie powinien pójsc w zapomnienie (2). Charakterystyka nastepców Jezusa z Nazaretu - Nadawanie imion na tej ziemi a imie promieniowania duszy (10)

1. Kiedy Jezus powrócil z pustyni, rodzice przygotowali dla Niego tego samego dnia uczte i wreczyli dary, jakie przyniesli Mu medrcy w czasie Jego dziecinstwa. A Maria rzekla: "Te dary przechowywalismy az do dnia dzisiejszego dla Ciebie". I dali Mu zloto, kadzidlo i mirre. A On wzial nieco z kadzidla, zlotem obdarowal swoich rodziców i ubogich, a mirre dal Marii, zwanej Magdalena.
2. Maria zas byla z miasta Magdala w Galilei. Byla ona wielka grzesznica, a pieknoscia swoja i powabem uwiodla wielu. Przyszla ona w nocy do Jezusa i wyznala Mu swoje grzechy, a Jezus wyciagnal reke swoja i uzdrowil ja. I wypedzil z niej siedem demonów i rzekl do niej: "Idz w pokoju, albowiem grzechy Twoje sa ci odpuszczone!" A ona powstala, opuscila wszystko i poszla za Nim, i sluzyla Mu mieniem swoim, dopóki Jezus dzialal w Izraelu. (Rozdzial 10, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dla lepszego zrozumienia, aby odwieczne Prawo bylo rozpoznane: To Maria, zwana Magdalena, mówila o siedmiu demonach, które ja rzekomo opuscily. Myslala, ze tak sie stalo. Oswiecony czlowiek nie mówi o tym. On pomaga i uzdrawia, o ile to jest dobre dla duszy.
To wyjasnienie przeznaczone jest przede wszystkim dla ludzi tych czasów (1989r.) i nadchodzacego Nowego Czasu, którzy znaja prawa Boze.
Ksiazka "To jest Moje Slowo" bedzie miala duze znaczenie przede wszystkim dla ludzi Nowego Czasu, gdyz dla nich Chrystus bedzie wladca panujacym nad swiatami, a nie bedzie juz Zbawicielem. Dlatego ksiazka ta bedzie dla nich historycznym dzielem.
Ludzie Nowego Czasu nie powinni zapomniec o zbawieniu - fundamencie, na którym zostalo zbudowane Królestwo Pokoju. Myslenie, zycie, dzialanie i cierpienie Syna Bozego w Jezusie z Nazaretu, który jest teraz wladca ziemi i przywódca Królestwa Bozego na ziemi, powinny ludziom Nowego Czasu pozostac w pamieci.
3. Nastepnego dnia Jan ujrzal Jezusa przychodzacego do niego i rzekl: "Oto Baranek Bozy, który prawoscia swoja gladzi grzechy swiata. To ten, o którym powiedzialem: Byl On pierwej niz ja. A ja nie znalem Go, lecz aby zostal objawiony w Izraelu, przyszedlem chrzcic woda".
4. I Jan swiadczyl, mówiac: "Widzialem Ducha, który zstapil z nieba jak golab i spoczal na Nim. A jam Go nie znal, lecz Ten, który mnie poslal, abym chrzcil woda, rzekl do mnie: Gdy ujrzysz, na którego Duch zstepuje i na Nim spocznie, ten chrzcic bedzie woda i ogniem oraz Duchem Swietym. A ja widzialem to i swiadcze, ze ten jest Synem Bozym". 
5. Nazajutrz stal Jan z dwoma swoimi uczniami nad Jordanem. Ujrzawszy przechodzacego Jezusa, rzekl: "Oto Chrystus, Baranek Bozy!" I owi dwaj uczniowie, uslyszawszy slowa jego, poszli za Jezusem.
6. Jezus odwrócil sie, ujrzal, ze ida za Nim, i rzekl do nich: "Czego szukacie?" Oni zas odpowiedzieli Mu: "Rabbi (to znaczy Mistrzu), gdzie mieszkasz?" Rzekl im: "Pójdzcie i zobaczcie!" Przyszli wiec i zobaczyli, gdzie mieszkal, i pozostali u Niego w tym dniu, a bylo to okolo dziesiatej godziny.
7. Jednym z dwóch, którzy slyszeli slowa Jana i poszli za Jezusem, byl Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten znalazl Szymona, swego brata, i rzekl do niego: "Znalezlismy Mesjasza (co znaczy Chrystusa)". I przyprowadzil go do Jezusa. A gdy Jezus go ujrzal, rzekl: "Tys jest Szymon Bar Jona, bedziesz nazwany Kefas (co znaczy skala)".
8. Nastepnego dnia Jezus udal sie znowu do Galilei i znalazl Filipa, i rzekl do niego: "Pójdz za Mna!" A Filip byl z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazl Natanaela, zwanego Bar Tholmai, i rzekl do niego: "Znalezlismy Tego, o którym pisal w zakonie Mojzesz i prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa i Marii". Wtedy Natanael rzekl do niego: "Czy z Nazaretu moze byc cos dobrego?" Filip na to: "Pójdz i zobacz!"
9. A gdy Jezus ujrzal Natanaela idacego do Niego, rzekl o nim: "Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma falszu!" Rzecze Mu Natanael: "Skad mnie znasz?" Odpowiadajac mu, Jezus rzekl: "Zanim cie Filip zawolal, gdy byles pod drzewem figowym, widzialem cie". Odpowiedzial Mu Natanael: "Rabbi! Tys jest Syn Bozy, Tys jest król Izraela. Tak, pod drzewem figowym znalazlem Cie".
10. Jezus odpowiedzial i rzekl do niego: "Natanaelu Bar Tholmai, ty wierzysz dlatego, ze ci powiedzialem, iz cie widzialem pod drzewem figowym; ujrzysz wieksze rzeczy niz te". Powiedzial tez do niego: "Zaprawde, zaprawde, powiadam wam, odtad ujrzycie niebo otwarte i aniolów Bozych wstepujacych i zstepujacych na Syna Czlowieczego". (Rozdzial 10, 3-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Sens wielu wypowiedzi, spisanych w tej ksiazce przed wieloma laty, odpowiada temu, co faktycznie sie wydarzylo. Dlatego kazda wypowiedz powinna byc zrozumiana nie doslownie, lecz powinien byc zrozumiany jej sens.
Zdarzaly sie wielkie niesnaski pomiedzy tymi, którzy we Mnie wierzyli i szli za Mna - czy nazwani sa po imieniu czy tez nie. Czesto byly to kwestie wiary lub tez sytuacje w ich zyciu, które wzburzaly umysly. Jeden uwierzyl natychmiast w Moja misje, drugi watpil w nia, gdyz nie mógl zrozumiec wielu rzeczy z tego, co mówilem do niego lub do jego bliznich. Jeden chcial isc za Mna, drugi interesowal sie jeszcze sprawami tego swiata, które byly dla niego wazniejsze. Inni znowu chcieli zabrac ze soba cale swoje mienie, aby je w odpowiednich miejscach pomnozyc. Wyobrazenia i dazenia byly wielorakie, a sposoby myslenia tak róznorodne, jak sami ludzie. Wielu chwialo sie raz w jedna, raz w druga strone i ten brak stanowczosci byl ich zguba. Pozostawali przez pewien czas - a potem znowu opuszczali Mnie. Bylo to male, mieszane grono wierzacych, watpiacych, zainteresowanych i tych, którzy przeze Mnie, przez Moje myslenie i zycie jako Jezusa z Nazaretu chcieli osiagac zyski.
Ci, którzy zdecydowali sie z calego serca i urzeczywistnili Moje nauki, stali po Mojej prawicy i pozostali po Mojej prawicy. Równiez dzisiaj stoja w Duchu po Mojej prawicy. Sprawiedliwi ujrzeli aniolów, którzy sluzyli Synowi Czlowieczemu. Wielu z nich dziala w Duchu dla dobra wielkiej sprawy. Niektórzy - zaleznie od ich duchowego zadania - przybierali i przybieraja wciaz na nowo szate ziemska, aby w wielkim planie ewolucji przygotowac Moje przyjscie.
Kazdy czlowiek ma imie i nazwisko, które zostaje mu nadane, kiedy przychodzi na ten swiat. To imie i nazwisko odpowiada wibracji duszy w momencie wcielenia. Kiedy ludzie w przebiegu swych ziemskich lat pokonali pewna faze swego duchowego rozwoju, wtedy zmienia sie promieniowanie ich duszy. W kosmicznym procesie ewolucji zmienia sie wówczas równiez ich duchowe imie.
Kiedy np. pomiedzy ludzmi niejedno jest oczyszczone - tak pomiedzy rodzicami, jak i dziecmi - to zmieniaja sie równiez duchowe imiona, odpowiadajace promieniowaniu tych dusz. Tak dlugo staje sie to w procesie ewolucji czlowieka, jak i duszy w obszarach oczyszczania i w obszarach przygotowawczych, az duchowa istota zacznie nosic znowu swoje praimie z Boga, gdyz stala sie znowu czysta.
Nazwy promieniowania czlowieka zmieniaja sie wiec odpowiednio do rozwoju duszy. To sie jej uswiadamia w obszarach oczyszczania, od jednego do drugiego stopnia ewolucji. 
Na ziemi obowiazuja czesto utarte formy. Tak wiec czlowiek zatrzymuje swoje imie i nazwisko - równe legitymacji - przez cale swoje ziemskie zycie. Wedlug ziemskich ustaw ten skostnialy system nadawania imion stosowany jest tez przy zawieraniu malzenstwa. W jednych krajach kobieta przybiera nazwisko mezczyzny, które moze wywierac na jej zycie pozytywny lub negatywny wplyw, w innych znowu ludzie zmieniaja imiona i nazwiska wedlug swoich wlasnych pogladów i rytualów.
Do imion nadawanych przy urodzeniu moze lgnac duzo ludzkiego, jak np. stare tradycje czy dawno minione zdarzenia towarzyszace jeszcze temu imieniu jako wspomnienia. Dlatego nadalem niektórym z tych ludzi, którzy chcieli isc za Mna, imiona, odpowiadajace ówczesnemu promieniowaniu ich duszy i równiez ich nowemu polu dzialania.
Gdyby ziemskie ustawy uwzglednialy droge ewolucji duszy i czlowieka, to niejedno ziemskie imie mogloby zostac zmienione odpowiednio do stopnia dojrzalosci duszy. Wtedy zmniejszyloby sie niebezpieczenstwo, ze ze wspomnien, z tego co jest juz odlozone, moga powstac nowe odpowiedniki.
***
ROZDZIAL 11

Namaszczenie Jezusa przez Marie Magdalene


Osadzanie wedlug ziemskich zasad (6).
Oswiecony widzi wszystko (10)

1. I zaprosil Go pewien faryzeusz, aby z nim jadl. I wszedlszy do domu tego faryzeusza, zasiadl za stolem.
2. A oto pewna niewiasta z Magdali, znana jako grzesznica, byla w tym miescie. Dowiedziawszy sie, ze Jezus siedzial przy stole w domu faryzeusza, przyniosla alabastrowy sloik olejku i stanela za Nim. Placzac, zaczela lzami zlewac nogi Jego i wycierac je wlosami swoimi, a calujac stopy Jego, namaszczala je olejkiem.
3. Ujrzawszy to faryzeusz, który Go zaprosil, pomyslal sobie: "Gdyby ten byl prorokiem, wiedzialby, kim ona jest i jaka jest ta niewiasta, która Go dotyka, boc to grzesznica".
4. Na to Jezus rzekl do niego: "Szymonie, mam ci cos do powiedzenia". A ten odrzekl: "Mów, Mistrzu".
5. "Pewien wierzyciel mial dwóch dluzników. Jeden byl dluzny piecset groszy, a drugi piecdziesiat. A gdy nie mieli z czego oddac, obu darowal ich dlug. Powiedz mi wiec, który z nich bedzie go bardziej milowal?"
6. A Szymon, odpowiadajac, rzekl: "Sadze, ze ten, któremu wiecej darowal". A On mu rzekl: "Slusznie osadziles". (Rozdzial 11, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Slusznie osadziles" znaczy: osadziles wedlug ziemskich zasad. Rozpoznajcie: Kazde osadzenie jest potepieniem i daje swiadectwo o duchowej niewiedzy. Nawet kiedy dluznik, któremu darowano wiekszy dlug, kocha wierzyciela bardziej - to przeciez Bóg nie mierzy taka miara. On kocha wszystkich jednakowo. A ten kocha Boga wiecej, który jest Mu bardziej bliski.
7. I powiedzial Szymonowi: "Widzisz te niewiaste? Wszedlem do twojego domu, a nie dales wody do Moich stóp, ona zas skropila je lzami i wlosami swoimi wytarla. Ty nie dales mi pocalunku, a ona, odkad wszedlem, nie przestala calowac stóp Moich. Ty glowy mojej nie namasciles, ona zas olejkiem namascila stopy Moje.
8. Dlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo wiele milowala, nie tylko ludzi, ale takze zwierzeta i ptaki w powietrzu, tak, nawet ryby w morzu. Komu zas malo sie odpuszcza, ten malo miluje".
9. I rzekl do niej: "Odpuszczone sa grzechy twoje". A ci, którzy zasiadali z Nim przy stole, zaczeli rozwazac w sobie: "Któz on ten, ze nawet grzechy odpuszcza?"
10. Lecz On nie powiedzial: Ja odpuszczam tobie, ale: odpuszczone sa grzechy twoje, albowiem znalazl w jej sercu prawdziwa wiare i skruche. Jezus nie potrzebowal, azeby ktokolwiek dawal swiadectwo o innym, sam bowiem wiedzial, co bylo w czlowieku. (Rozdzial 11, 7-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Oswiecony widzi dusze i czlowieka. Widzi szczerosc i prawosc, ale widzi tez grzech i skruche. Widzi nieuczciwosc i oblude. Bezosobowo zwraca tez na nie uwage, o ile to jest dobre dla duszy i czlowieka. Jezeli czlowiek z calego serca pozaluje i nie popadnie znowu w ten sam grzech, wówczas jest mu przebaczone równiez przez wiecznego Ojca - o ile blizni, któremu stala sie krzywda, równiez przebaczyl. Ten, komu Bóg odpusci najwieksza wine, zmazal ja w Bogu, a wiec jest ona mu przebaczona.
***
ROZDZIAL 12

Wesele w Kanie - Uzdrowienie w Kafarnaum


Inkarnowane istoty duchowe i ich zadanie w Dziele Zbawienia (9). Bóg jest miloscia, On nie potepia - Ludzie oddaleni od Boga stwarzaja bogów zemsty - Balwochwalstwem jest tez uwielbianie ziemskich wladz i wladców - "Wieczne potepienie" jest wyszydzaniem Boga (11). Niebo i pieklo sa w samym czlowieku - Kronika Atmosferyczna (12). Zycie w Prawdzie - Trzy kroki do Prawdy (16)

1. A dnia nastepnego bylo wesele w Kanie Galilejskiej i byla tam matka Jezusa. I Jezus, i Maria Magdalena tam byli, i uczniowie Jego przyszli takze na to wesele.
2. A gdy zabraklo wina, rzekla matka Jezusa do Niego: "Nie maja wina". I rzekl do niej Jezus: "Co to ciebie i Mnie obchodzi, niewiasto? Jeszcze nie nadeszla godzina Moja". Rzekla matka Jego do slug: "Cokolwiek wam powie, to uczyncie".
3. A bylo tam szesc stagwi kamiennych, ustawionych wedlug zwyczaju zydowskiego oczyszczenia, zawierajacych dwie lub trzy miarki dla kazdego. Rzecze im Jezus: "Napelnijcie stagwie woda". I napelnili je az po brzegi. Rzecze znów do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zaniescie gospodarzowi wesela". I oni mu zaniesli.
4. A kiedy gospodarz wesela tej wody skosztowal, byla ona winem. Nie wiedzial, skad ono jest. Przywolal oblubienca i rzekl mu: "Kazdy podaje na poczatku dobre wino, a gdy goscie sobie dobrze podpija, wtedy gorsze. A tys dobre wino zachowal az do konca".
5. To byl poczatek cudownych uczynków, których Jezus dokonal w Kanie Galilejskiej i objawil chwale swoja. I wielu sposród Jego uczniów uwierzylo w Niego.
6. Potem udali sie do Kafarnaum, On, Jego matka i Maria Magdalena, Jego bracia i Jego uczniowie; i pozostali tam wiele dni.
7. Wtedy powstalo pytanie miedzy uczniami Jana i Zydami co do oczyszczenia. Przyszli wiec do Jana i rzekli mu: "Mistrzu! Ten, który byl z toba za Jordanem, o którym ty wydales swiadectwo, chrzci i wszyscy przychodza do Niego".
8. Jan odpowiedzial: "Czlowiek nie moze niczego otrzymac, jesli nie jest mu dane z nieba. Wy sami macie moje swiadectwo, bo powiedzialem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostalem poslany przed Nim.
9. Kto ma oblubienice, ten jest oblubiencem. Lecz przyjaciel oblubienca stoi przy nim, slyszy go i raduje sie niezmiernie, slyszac glos oblubienca. Ta moja radosc jest wiec spelniona. On musi rosnac, ja zas stawac sie mniejszym. Kto z ziemi pochodzi, jest ziemski i mówi o ziemskich sprawach. Kto natomiast pochodzi z nieba, jest ponad wszystkim". (Rozdzial 12, 1-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wiele istot duchowych przybylo z niebios. One przychodzily i przychodza nadal na swiat w rodzie Dawida i w innych rodach. Jednak istoty, które w ciele sa z rodu Dawida, ponosza odpowiedzialnosc za powstanie Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, poniewaz objely zadanie w Dziele Zbawienia. Ci i nastepni poslancy Boga przyszli w tym celu z niebios na ziemie.
Ci, którzy dla Mnie przybrali cialo, nie sa z tej ziemi. Oni przynosza sily niebios. Przynosza w swoich duszach z niebios to, co ziemi jest darowane przez Boga, przez Odwiecznego. Maja przykazane przyniesc ludziom droge do serca Boga, zalozyc i zbudowac Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa i wzniesc ziemie coraz bardziej w swiatlo Boze. Poslancy Boga beda dzialac az do czasu, gdy substancje ziemi przeksztalca sie w subtelna materie i zdolaja wniknac w zycie, które trwa wiecznie - od wiecznosci po wiecznosc. Moje królestwo na ziemi bedzie tez ich królestwem, gdyz ten, kto przychodzi z niebios, stoi ponad wszystkim co ludzkie i posiada sily Wszechjedynego, którymi buduje niebo na ziemi. Sa nimi ofiarni ludzie, dzialajacy okolo roku dwutysiecznego, oraz wszyscy ludzie w Królestwie Pokoju.
Moje Dzielo Zbawienia przyszlo na ziemie, aby ocalic dusze i ludzi. I wszyscy, którzy sa ocaleni, podniosa te ziemie ze Mna i spoteguja jej promieniowanie tak, ze stary swiat zaniknie i powstanie nowy swiat - swiat Chrystusowy. A ten, kto spelnia prawo milosci, które mu objawialem i objawiam poprzez boska Madrosc, bedzie synem i córka Boga i bedzie isc przede Mna, aby przygotowac Mi drogi.
10. A niektórzy z faryzeuszy przyszli i pytali Jezusa, mówiac: "Jak Ty powiedziales, ze Bóg potepi swiat?" A Jezus, odpowiadajac im, rzekl: "Zaprawde Bóg tak umilowal swiat, ze Syna Swego jednorodzonego dal i poslal na ten swiat, aby wszyscy, którzy w Niego wierza, nie zgineli, ale mieli zywot wieczny. Bo nie poslal Bóg Syna Swego na swiat, aby swiat potepic, lecz aby swiat byl zbawiony przez Niego.
11. Ci, którzy w Niego wierza, nie beda potepieni, ci natomiast, którzy nie wierza, juz sa potepieni, gdyz nie uwierzyli w imie jednorodzonego Syna Bozego. Na tym polega potepienie, ze ludzie umilowali ciemnosc bardziej niz swiatlosc, która przyszla na swiat, gdyz ich uczynki byly zle. (Rozdzial 12, 10-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bóg jest miloscia!
Bóg nie potepia! Jednak czlowiek, który w myslach, slowach i czynach wykracza przeciw boskiemu Prawu, udaje sie pod swój wlasny sad i nazywa to potepieniem.
Slowa "potepiac" i "potepienie" powstaly ze strachu przed Bogiem i z wiary w bogów zemsty. Bogowie zemsty to nic innego jak ludzkie wyobrazenia, a wiec bozyszcza, które czlowiek sam stworzyl, gdyz przez swoje dalekie od Boga mysli i czyny stal sie ubogi w energie i na skutek tego oddalil sie od Prawdziwego, Jedynego, Odwiecznego. Negatywne mysli przyniosly mu wyrzuty sumienia, gdyz w glebi swego wnetrza rozpoznawal, ze to, co jest sprzeczne z Prawem, dalekie od Boga, nie jest prawdziwym zyciem. Poniewaz jego duchowe dziedzictwo, boskie Prawo, nie moglo juz przez niego dzialac ze wzgledu na jego grzech, ogarnal go strach, gdyz nie panowal juz nad zywiolami, lecz zywioly panowaly nad nim. Z tego wyciagnal wniosek, ze sily wladajace zywiolami sa bogami, którym musi skladac ofiary, aby je udobruchac.
W pózniejszych czasach ludzie sami robili z siebie bogów, zdobywali bogactwa i zaszczyty i siegali po wladze, aby panowac nad calymi narodami. W koncu bogactwo, zaszczyty i wladza staly sie bogami wielu ludzi. Bogami tego swiata, którym lud jeszcze w dzisiejszych czasach (1989r.) sklada hold, sa wladze swieckie i hierarchia koscielna. Ci dygnitarze dysponuja wielkim majatkiem, maja uznanie i wplyw i w ten sposób panuja nad ludzmi. Ten, kto ich czci, uzaleznia sie od nich i czyni z nich bogów. Bowiem zwiazanie sie z ludzmi, z ludzkimi sklonnosciami i wyobrazeniami jest balwochwalstwem.
Kiedy potem trafiaja czlowieka skutki przyczyn, które sam stworzyl przez swoje dalekie od Boga mysli i czyny, ogarnia go strach, oskarza Boga i nazywa Go Bogiem zemsty, który potepia i karze.
Ty nie powinienes jednak bac sie twojego niebianskiego Ojca, gdyz On ciebie kocha! Bój sie raczej swoich ludzkich mysli, swoich slów i sprzecznych z Prawem czynów, gdyz moga one ciebie wprowadzic w dlugie "potepienie"! Bóg jest miloscia! Nie bój sie wiec Boga, lecz badz przenikniety poczuciem glebokiego szacunku dla Niego i oddawaj Mu we wszystkim czesc, w myslach, slowach i czynach -nie czyn tego jednakze wzgledem zadnego czlowieka. Ludzi, twoich bliznich, masz powazac, a nie czcic, gdyz czesc nalezy sie jedynie Bogu, Odwiecznemu, Wszech-jedynemu.
Bóg jest swiatlem milosci i w Jego swietle jest wszystko - równiez i ci, którzy swoim grzechem przeciw prawu zycia sami siebie "potepiaja". Wszelkie balwochwalstwo - równiez uwielbienie ludzkiego ja - przeminie, gdyz nic nie jest trwale, co nie jest z Boga. Przemina równiez liczne religie i wyznania, które ciagle jeszcze obstaja przy wyobrazeniu Boga zemsty i wywodza z niego wieczne potepienie.
Jedynie czlowiek, który spelnia prawa Boze, doznaje w sobie jednego, odwiecznego Boga. On doznaje Boga, który nigdy nie karze i nie chloszcze, Boga, który z milosci pozostawia kazdemu czlowiekowi wolnosc decyzji - z Nim lub przeciw Niemu. Taki czlowiek doznaje Boga milosci, który nie potepia zadnego ze swoich stworzen. Dla niego "wieczne potepienie" jest wyszydzaniem Boga. On doznaje Boga, który mówi do ludzi o prawie siewu i zbioru, zgodnie z którym czlowiek zbiera to, co sam zasial. Czlowiek bowiem sam jest siewca swoich dobrych, mniej dobrych i zlych czynów. Zbiera to, co zasial. Kazdy siew nosi juz w sobie plon i ten zbierze dobry plon, kto zasial ziarno w glebie zycia.
Nadchodzi czas, kiedy grzeszne zycie przeminie i ludzie beda zasiewac dobre ziarno w glebe zycia. Plon bedzie wówczas Prawem zycia, które oni beda spelniac - i które ich wypelni. Wówczas jedynie milosc Boza pozostanie pomiedzy ludzmi, gdyz beda oni zyc w ofiarnej milosci do Boga i do swych bliznich. Z tego powstanie Królestwo Jezusa Chrystusa, którego wladca Ja Jestem.
12. Wszyscy, którzy czynia zle, nienawidza swiatla i nie zblizaja sie do niego, aby ich uczynki nie byly potepione. Lecz ci, którzy postepuja slusznie, daza do swiatla, aby uczynki ich zostaly ujawnione, gdyz sa one dokonane w Bogu". (Rozdzial 12, 12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszyscy, którzy swiadomie postepuja wbrew Prawu, sa przeciw swiatlu Ojca i nie chca stanac w nim, poniewaz mysla, ze wówczas nie beda potepieni. W rzeczywistosci nosza oni swój wlasny sad w sobie, gdyz niebo i pieklo sa w samym czlowieku. Jednak wszyscy ludzie, którzy spelniaja Prawo, stoja w swietle i uczynki ich sa jawne, gdyz dokonane sa w Bogu.
Zbawionym(*1) jest ten czlowiek, który pozalowal, poprosil o przebaczenie, przebaczyl, zadoscuczynil i tego, co spowodowal, juz wiecej nie czyni - wówczas wszystko jest rozwiazane, gdyz Ja, Chrystus, przyszedlem, aby rozwiazac, a nie, aby wiazac.

Na poteznym przelomie czasów, który obecnie (1989r.) sie ujawnia, oczyszcza sie stopniowo równiez Kronika Atmosferyczna. Wszystko, co jako grzeszne jest jeszcze w niej zakodowane, przechodzi stopniowo na tych, którzy to spowodowali - zarówno na dusze w obszarach oczyszczania, jak i na ludzi. Wszystko, co jest sprzeczne z Prawem - nawet negatywne zamiary poszczególnych ludzi, to co ludzie wzgledem ziemi jeszcze planuja i przez swoje mysli juz wprowadzili do Kroniki Atmosferycznej - zostanie zmazane lub tez spadnie na sprawców, zaleznie od tego, jak dusza czlowieka sie zdecyduje: z Bogiem czy przeciw Bogu. Równiez i wszelka wiedza - wiedza ksiazkowa i biblijna - zniknie z Kroniki Atmosferycznej. Jedynie Prawda, wedlug której sie zyje, pozostanie jawna dla dusz i ludzi.
13. A byl w Kafarnaum pewien dostojnik, którego syn lezal chory. Gdy uslyszal, ze Jezus poszedl do Galilei, udal sie do Niego i prosil, azeby przyszedl i uzdrowil jego syna, który byl bliski smierci.
14. Wtedy Jezus rzekl do niego: "Kiedy nie widzicie znaków i cudów, nie wierzycie". Dostojnik odrzekl Mu: "Panie, przyjdz, zanim umrze dziecie moje".
15. Jezus powiedzial mu: "Idz, syn twój zyje". I uwierzyl ten czlowiek slowu, które mu rzekl Jezus, i odszedl. A gdy jeszcze byl w drodze, wyszli naprzeciw niego sludzy jego i oznajmili: "Syn twój zyje".
16. Zapytal ich wtedy o godzine, w której mu sie polepszylo. A oni rzekli mu: "Wczoraj okolo siódmej godziny opuscila go goraczka". Poznal wtedy ojciec, iz byla to godzina, w której Jezus powiedzial do niego: "Syn twój zyje". I uwierzyl sam i caly dom jego. (Rozdzial 12, 13-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wiara przenosi góry i uzdrawia ludzi, jezeli to jest dobre dla ich dusz.
Kiedy ludzie zyja wieczna Prawda, prawem zycia, sprowadzaja niebo na te ziemie. Ten, kto zyje w Prawdzie, jest glosem Prawdy, boskim Prawem. Jest on wolny od wszelkiego zla, gdyz ci, którzy zyja w Prawdzie, stoja w swietle Prawdy i dziela ich sa dzielami Boga.
Nadchodzace Królestwo Boze na ziemi, Królestwo Pokoju, które udoskonali sie, a wiec rozjasni coraz bardziej od epoki do epoki, jest w swietle Chrystusa i jest swiatlem Chrystusa. Ludzie zyjacy w Prawdzie beda zwac sie swiadomie synami i córkami Boga. Ten, kto zyje w Prawdzie, nie poczuje ani nie posmakuje smierci. On pomoze dojsc do zycia wszystkim tym, którzy wierza w zycie i spelniaja uczynki ofiarnej milosci. 
Od poczatku wielu ludzi trzyma sie kurczowo samego slowa "wiara". Mniemaja oni, ze to wystarcza. Ten jednak, kto trzyma sie wylacznie slowa "wiara", pozostaje slepy w swoim sercu, poniewaz nie czyni zadnego dalszego kroku poza wiare.
Wiara jest pierwszym krokiem do Prawdy. Ona przycmiewa jeszcze wzrok czlowieka. Drugim krokiem jest zaufanie do Boga, które pozwala czlowiekowi byc czujnym wobec swojego zgodnego lub sprzecznego z Prawem myslenia, mówienia i postepowania. Kiedy wiara i zaufanie polacza sie, wtedy nastepuje trzeci krok: urzeczywistnianie boskich praw. Dzieki temu czlowiek staje sie widzacym. Kto zdola ujrzec Prawde w swoim duchowym ciele, jest czysty: dla niego wszystko jest jawne.
***



(*1) Byc zbawionym znaczy osiagnac w wysokim stopniu doskonalosc. Zbawienie jest swiatlem zbawczym duszy, które prowadzi dusze do doskonalosci. 

ROZDZIAL 13

Pierwsze kazanie w synagodze


Ewangelia milosci jest droga do wewnetrznej wolnosci (2). Wiara, zaufanie i urzeczywistnienie sa podstawa pomocy i uzdrowienia z Ducha (4)

1. I przyszedl Jezus do Nazaretu, gdzie sie byl wychowal, i wszedl wedlug zwyczaju swego w dzien szabatu do synagogi, i powstal, aby czytac. I podano Mu zwój proroka Izajasza.
2. A otworzywszy zwój, znalazl miejsce, gdzie bylo napisane: "Duch Pana jest przy mnie, poniewaz namascil mnie, abym zwiastowal ewangelie ubogim; On poslal mnie, abym uleczyl ludzi o zlamanych sercach, abym glosil jencom wyzwolenie, slepym darowal przejrzenie i wszystkich uwiezionych uwolnil, i abym zwiastowal rok laski Pana". (Rozdzial 13, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co Izajasz wypowiedzial i wykonal, to Ja jako Jezus z Nazaretu poglebilem.
Obecnie, na wielkim przelomie czasów (1989r.), kiedy stary grzeszny swiat przeksztalca sie w nowy swiat, w swietlisty czas, coraz bardziej powstaje Królestwo Pokoju w sercach Moich wiernych, którzy spelniaja prawa Boze; staje sie ono widoczne równiez na zewnatrz. Mimo wzrastajacego swiatla laski coraz wiecej ludzi choruje i cierpi niedole, gdyz w czasie tego przelomu: ze starego, grzesznego, do nowego, czystego zycia, wszystko to, co jeszcze nie jest oczyszczone, dosiega ludzi w coraz krótszych odstepach czasu.
Ten jednak, kto jednak wierzy i ufa, pójdzie droga do wnetrza i rozpozna wolne zycie w Chrystusie, które zaprawde wzbogaca. Kto zyje we Mnie, przestanie spogladac na przemijajace cialo, gdyz odnalazl droge do królestwa wnetrza, do swojego prawdziwego dziedzictwa. Kiedy dusze przenika swiatlo Chrystusa, to i cialo jest zdrowe.
Dlatego - dopóki nie obejme wladzy nad ziemia -wezwanie brzmi: Pozaluj, pros o przebaczenie i nie grzesz juz wiecej! Wtedy rozpoznasz i doznasz w sobie, ze sluzylem ci przez twoja zywa wiare we Mnie; gdyz Ja, Odkupiciel i Zbawiciel wszystkich ludzi, zwiastowalem jako Jezus z Nazaretu ewangelie milosci, która przynosi wolnosc. Zwiastuje ja ponownie jako Chrystus poprzez tych, którzy spelniaja wole Boza. Na drodze do wnetrza, która Moim przynioslem i przynosze - kazdy moze Mnie znalezc.
"[...] abym zwiastowal ewangelie ubogim" oznacza: Przynioslem i przynosze ewangelie ubogim w duchu i ubogim w kraju, bowiem wszyscy ludzie maja wzbogacic sie w sercu, a wtedy i na tej ziemi posiada wszystko to, czego im potrzeba, i beda mogli zyc jak dzieci Boga.
"[...] abym uleczyl ludzi o zlamanych sercach" znaczy: Abym przyniósl wszystkim ludziom pomoc, pocieszenie i ducha Prawdy, aby wzrosla ich wiara i ufnosc w Boga i aby wypelnil ich pokój.
"[...] abym glosil jencom wyzwolenie" oznacza: Abym przyblizyl wszystkim ludziom boskie prawo wolnosci, aby stopniowo odstapili od swoich mnieman i wyobrazen, które czynia z nich wiezniów wlasnego ja, tak ze rozbudza sie w boskiej Prawdzie, która ich uwolni.
"[...] a slepym darowal przejrzenie" znaczy: Abym darowal znowu duszy i czlowiekowi wzrok, prawdziwe widzenie, przejrzenie, które osiagna dzieki przestrzeganiu praw zycia, praw ofiarnej milosci.
3. I zamknawszy zwój, oddal go sludze, i usiadl. A oczy wszystkich, którzy byli w synagodze, wpatrzone byly w Niego. On tedy rzekl do nich: "Dzis pismo to wypelnilo sie w uszach waszych". I wszyscy poswiadczali Mu i dziwili sie pelnym milosci slowom, które wychodzily z ust Jego, i mówili: "Czyz ten nie jest synem Józefa?"
4. A jednak, aby wypróbowac Jego moc, przyprowadzili do Niego slepego czlowieka i rzekli: "Mistrzu, tu jest syn Abrahamowy, slepy od urodzenia. Uzdrów go, jak uzdrowiles pogan w Egipcie". A On, spojrzawszy na slepego, zauwazyl niewiare jego i tych, którzy go przyprowadzili oraz ich pragnienie zastawienia sidel na Niego. I nie mógl dokonac na nim zadnego wielkiego dziela z powodu ich niewiary. (Rozdzial 13, 3-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Dzis pismo to wypelnilo sie w uszach waszych", oznaczaja: Izajasz, prorok poslany przez Boga, zwiastowal Moje przyjscie - Zbawiciela i Mesjasza, który oswobodzi ludzi z ich niewoli. Slowo Izajasza spelnilo sie. Po slowie nastapily czyny Chrystusa. Ja spelnilem i spelniam to, co Odwieczny objawil przez Izajasza.
Ten, kto watpi i chcialby tylko wystawic blizniego na próbe, nie moze byc obdarowany przez Ducha, gdyz nie wierzy, tylko sprawdza. Jego watpliwosci, które go ograniczaja, sa przeszkoda w osiagnieciu pomocy i uzdrowienia.
Ten, kto chce Mnie wystawic na próbe, nie odbiera! Tak wiec i Ja jako Jezus z Nazaretu nie moglem spelniac wielkich czynów tam, gdzie panowala niewiara. Tam gdzie brak podloza wiary i zaufania, gdzie watpliwosci i samolubstwo cechuja czlowieka, tam ani slowa Prawdy nie wpadaja do serca, ani czlowiek nie moze otrzymac z Ducha pomocy i uzdrowienia. Dlatego najpierw potrzebne sa pouczenia z odwiecznej Prawdy. Dopiero kiedy czlowiek przyjmie i urzeczywistni pouczenia z odwiecznej Prawdy, wtedy stworzy prawdziwy fundament wiary i zaufania i moze - przez moc Ducha - byc uzdrowiony na duszy i na ciele.
Prawdziwy medrzec nie zwaza na to, czy czlowiek nazywa swojego blizniego poganinem czy prawowiernym. Tylko ten, kto nie potrafi wejrzec w serce blizniego, spoglada jedynie na zewnetrzna powloke i slyszy jedynie slowo. Ten nie patrzy glebiej. Kto jednak patrzy glebiej w serce blizniego, widzi, kim blizni naprawde jest. Wtedy nie nazywa go juz poganinem, tylko dlatego ze ma on moze jeszcze poganskie obyczaje, lecz daje temu, kto ma serce otwarte dla Boga - bez wzgledu na to, czy ludzie nazywaja go poganinem czy prawowiernym. Tak Ja jako Jezus czynilem i czynie nadal jako Chrystus.
5. I mówili do Niego: "Dokonaj takze tutaj, w Twoim wlasnym kraju, tego, co slyszelismy o Twoich czynach w Egipcie". A On rzekl im: "Zaprawde, powiadam wam, zaden prorok nie jest uznawany w domu ani we wlasnym kraju, tak jak i lekarz nie moze wyleczyc tych, którzy go znaja". (Rozdzial 13, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "[...] o Twoich czynach w Egipcie", znacza: o Twoich czynach wsród Egipcjan. Zaprawde, prorok nie znajduje uznania ani w swojej ziemskiej rodzinie, ani w swoim wlasnym kraju. Ludzie bowiem widza w nim tylko czlowieka, który kiedys z nimi zyl i który zyje obecnie, a jednak w sercu mysli on inaczej niz oni, gdy chodzi o ludzkie sprawy.
6. Ale opowiem wam prawdziwa historie: Wiele bylo wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo bylo zamkniete przez trzy lata i szesc miesiecy tak, iz wielki byl glód na calej ziemi. A Eliasz do zadnej z nich nie zostal poslany, jak tylko do owej wdowy w Sarepcie, miescie sydonskim. 
7. I bylo wielu tredowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, a zaden z nich nie zostal oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk.
8. I wszyscy w synagodze, slyszac to, zawrzeli gniewem. I porwawszy sie z miejsc, wypchneli Go z miasta i wywiedli na strome zbocze góry, na której miasto ich bylo zbudowane, aby Go w dól stracic. Lecz On przeszedlszy posród nich, oddalil sie swoja droga i uratowal sie od nich. (Rozdzial 13, 6-8)
***
ROZDZIAL 14

Powolanie Andrzeja i Piotra 
- Czlowiek, który tresowal psy - Bogacze 


Pójsc w slady Chrystusa mozna dopiero po uporzadkowaniu 
wszystkich ludzkich spraw i stosunków (1-3). Przeslanki dla uzdrowienia (4). Grzeszenie przeciw stworzeniu przez zniewazanie i zabijanie zwierzat i skutki tego - W czasach przelomu przyczyny szybciej rodza skutki - Mozliwosc inkarnacji maleje w miare wysubtelniania sie ziemi - Czas przelomu to czas klesk - Chrystus chroni swoich - Zycie na oczyszczonej ziemi (6-7). Zewnetrzne i wewnetrzne bogactwo (11-12)

1. A tetrarcha Herod dodal do wszystkich innych wystepków, jakie popelnil, równiez i ten, ze wtracil Jana Chrzciciela do wiezienia, kiedy on napomnial go z powodu Herodoty, zony brata jego, Filipa. 
2. Jezus poczal nauczac i mówic: "Nawróccie sie, albowiem przyblizylo sie królestwo niebianskie". A gdy wedrowal nad jeziorem galilejskim, ujrzal Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, jak zarzucali sieci na jeziorze. Obaj bowiem byli rybakami. I rzekl do nich Jezus: "Pójdzcie za Mna, a sprawie, ze staniecie sie rybakami ludzi". I oni porzucili sieci swoje, i poszli za Nim.
3. A gdy postapil nieco dalej, spotkal dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak w lodzi z ojcem swym, Zebedeuszem, naprawiali sieci. I On wezwal ich. A oni pozostawiwszy zaraz swoje sieci, lódz i ojca swego, poszli za Nim. (Rozdzial 14, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
We wszystkim powinien byc rozpoznany sens wypowiedzi, równiez i w tym, co zostalo napisane: "A oni pozostawiwszy zaraz swoje sieci, lódz i ojca swego, poszli za Nim". Slowa te znacza: Porzucili lowienie ryb, uporzadkowali swoje rodzinne sprawy i poszli za Nim.
Zanim stali sie Moimi uczniami, potrzeba bylo niejednej wskazówki i niejednego objasnienia, równiez dla ich rodzin i krewnych, którzy nie mogli tak latwo pogodzic sie z ich odejsciem. Wiele spraw musialo zostac najpierw uporzadkowanych i wyjasnionych w domu, w gospodarstwie, na roli i w pracy - tak aby ci, którzy pozostali, nie musieli cierpiec niedoli czy biedy z powodu zmiany jaka zaszla w sercach tych, którzy poszli za Moim wezwaniem.
Prawo brzmi: Na droge do odwiecznej Prawdy mozna wkroczyc tylko dobrowolnie. Ten wiec, kto dobrowolnie pójdzie droga Prawdy, ku Prawdzie, pozostawi wszystko w ladzie i porzadku, gdyz wstepujac w slady Chrystusa Bozego, czlowiek nie powinien zabierac ze soba ani sporów, ani wrogosci, ani nieporzadku. Jezeli czlowiek odchodzi od blizniego sklócony i wrogi, to klótnie i wrogosc beda mu towarzyszyc. To co przed prawem Bozym nie jest oczyszczone, to czlowiek zabiera ze soba - bez wzgledu na to, do jakiego miejsca, do jakiego kraju sie udaje i z jakim czlowiekiem wedruje. Pozostaje to, co nie jest rozwiazane i to co nie jest rozwiazane lgnie do niego.
4. I obchodzil Jezus cala Galilee, i nauczal w synagogach, i glosil ewangelie Królestwa Bozego wsród ludu; uzdrawial ludzi dotknietych zaraza i wieloma chorobami. A slawa jego cudownych czynów rozchodzila sie po calej Syrii; i przynoszono wielu cierpiacych do Niego, obciazonych chorobami i ulomnosciami, i róznego rodzaju utrapieniami. A byli tam tez lunatycy i paralitycy i On wszystkich uzdrawial. (Rozdzial 14, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nie wszystkim moglem pomóc i nie kazdego moglem uzdrowic. Prawo Odwiecznego brzmi: Wierz, albowiem wedlug wiary twojej bedzie ci dane! Pros o przebaczenie i przebacz, i napraw, cos spowodowal - a potem pójdz i nie grzesz juz wiecej! Zdrowie osiagneli wiec tylko ci, którzy byli wypelnieni wiara w zycie i to co z nich promieniowalo pozwalalo odczytac, ze beda sie odtad starali juz wiecej nie grzeszyc.
5. I szly za Nim liczne rzesze z Galilei, Dziesieciogrodu i Jerozolimy, z Judei i Zajordanii.
6. A gdy Jezus szedl z kilkoma uczniami, spotkal czlowieka, który tresowal psy, by polowac na inne zwierzeta. I rzekl do tego czlowieka: "Dlaczego to czynisz?" A czlowiek ów odpowiedzial: "Poniewaz z tego zyje. Jaki pozytek przynosza te zwierzeta? Zwierzeta te sa slabe, psy natomiast sa silne". A Jezus rzekl mu: "Brak ci madrosci i milosci. Oto zycie kazdego stworzenia, które Bóg stworzyl, posiada swój sens i cel. I któz moze powiedziec, jakie dobro jest w nim i na jaki pozytek dla ciebie albo dla innych ludzi?
7. A co do zaspokojenia twoich potrzeb: Spójrz na pola, jak sa zyzne i jak rosliny na nich rosna, i na drzewa, jak przynosza owoce, i na ziola! Czego wiecej pragniesz jeszcze nad to, co przynosi ci uczciwa praca twoich rak? Biada mocarzom, którzy zle uzywaja swej sily! Biada przebieglemu, który rani stworzenia Boze! Biada lowcom! Albowiem oni sami zlowieni beda". (Rozdzial 14, 5-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja Jestem Prawda! Ten, kto wykracza przeciw zyciu, jest tez przeciw samemu sobie, gdyz i on jest zyciem. W nim bowiem dzialaja wszystkie sily zycia - równiez i zycie zwierzat i roslin, gdyz wszystko jest zyciem, które plynie z jednego prazdroju, z Boga.
Czlowiek bedzie cierpial tak dlugo, jak dlugo zadaje ból blizniemu, czy to czlowiekowi, zwierzeciu czy roslinie. W ciagu minionych dwóch tysiecy lat Moje slowa o prawie siewu i zbioru skierowane do ludzi spelnily sie i beda sie dalej spelniac - dopóki prawo siewu i zbioru nie bedzie przeistoczone. Prawo to bedzie przeistoczone, gdy wszyscy ludzie beda sie nawzajem bezinteresownie kochac.
Królestwo Boze przychodzi na te ziemie! W kolejnych epokach, wysubtelnia sie wielkie obszary na calej ziemi. Beda one zamieszkale przez swietlistych ludzi. Oni beda ze zwierzetami, a zwierzeta z nimi. Lew bedzie lezal przy baranku i obaj beda sie rozumiec, gdyz ludzie beda w duzej mierze wolni od grzechów.
Wiele zwierzat pobiera wibracje ludzi i zachowuje sie podobnie jak ludzie. Jezeli czlowiek sie zmieni i bedzie zyl zgodnie z boskim Prawem, to i zwierzeta stana sie znowu potulne i beda przyjaciólmi czlowieka.
Do czasu przemiany grzesznego swiata w swiat Bozy, jeszcze wielu ludzi i wiele zwierzat i roslin bedzie cierpiec z powodu nieugietosci czlowieka-pana, który sie przeciwstawia stworzeniu Boga.
Ale wszelka moc i chwala dana jest przez Ojca Chrystusowi Bozemu - a nie czlowiekowi, który zniewaza boskie prawa. Biada lowcom i biada tym, którzy lakna miesa, aby sie nim zywic! Zarówno lowcy, jak i ci, którzy - podobnie jak ludozercy - chciwie spozywaja mieso zwierzat, beda dreczeni i scigani przez zal, ból i cierpienie zwierzat. To samo dotyczy tych, którzy zadaja gwalt królestwu roslin i mineralów. Równiez i oni beda cierpiec za swoje przestepstwa. To co czlowiek sieje, to zbiera - albo w ziemskim zyciu, albo jako dusza w obszarach oczyszczania. Dlatego zwazajcie na wasze mysli, slowa i czyny, gdyz moga one stac sie dla was zguba.
Moje królestwo na ziemi bedzie królestwem jednosci i pokoju, tak jak jest objawione: Czlowiek i zwierze beda zyc ze soba w pokoju, gdyz dusze ludzi beda w znacznym stopniu oczyszczone.
Obecnie, w tych czasach poteznego przelomu, kiedy skutki zaistnialych przyczyn nastepuja szybciej, równiez i Ja, Chrystus Bozy, dzialam bardziej uniwersalnie w tym swiecie i przez tych, którzy staraja sie spelniac wole Boga, aby jeszcze wielu ludzi rozpoznalo sie, pozalowalo za swoje grzechy i nie czynilo ich juz wiecej.
Rozpoznajcie: Dusze niektórych ludzi, którzy mimo duchowej wiedzy nadal stwarzaja sprzecznosci, napieraja do ponownych wcielen na ziemi. Po smierci ciala, ich nie oczyszczone przyczyny pozostaja w Kronice Atmosferycznej. W kolejnej inkarnacji dusze te wywoluja to, co tam jest zakodowane, i dalej zyja w szacie ziemskiej z tymi samymi sklonnosciami i zyczeniami.
Ale teraz, na przelomie czasów, Kronika Atmosferyczna bedzie oczyszczona ze wszystkich ludzkich wyobrazen, sklonnosci, mnieman, zyczen i ze wszystkiego tego, co nie zostalo spelnione. Dlatego tez - zgodnie z prawem przyczyny i skutku - stworzone przyczyny, a wiec to, co jeszcze nie jest zmazane i wibruje w Kronice Atmosferycznej, szybciej bedzie spadac na czlowieka i dusze. Ludzie i dusze beda z tego powodu znosic ciezki los. Dla niejednej duszy moze to byc tak zwanym pieklem.
W ciagu wielu lat materialistyczny swiat powoli zaniknie. Jednoczesnie w cyklach ewolucyjnych powstanie Królestwo Boze na ziemi. Dla bardzo obciazonych dusz oznacza to, ze - kiedy ziemia stanie sie bardziej swietlista - nie beda mogly juz powrócic na ziemie. Drogi prowadzace z planet do ziemi beda dla bardzo obciazonych dusz coraz bardziej ograniczone, a wreszcie zupelnie zamkniete przez duchowa warstwe - uniwersalna atmosfere - warstwe Chrystusowa, która bedzie promieniowala dookola Królestwa Bozego na ziemi. W Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa wcielac sie beda potem tylko znacznie oczyszczone dusze, poniewaz nowa, oczyszczona ziemia bedzie tez miala oczyszczona atmosfere.
W czasie tego poteznego przelomu spadna na cala ziemie epidemie, choroby i kataklizmy. Jednak nie bedzie to jeszcze koniec tej ludzkiej epoki. Dopóki czlowiek chce panowac nad ziemia, bedzie ona trzasc sie i otwierac.
Na tym przelomie czasów odwieczny Duch promieniuje ze wzmozona sila we wszystkie materialne slonca i ciala niebieskie, a z kosmosu mocniej promieniuje swiatlo, które jest jak ogien. Wprowadza ono morza w silniejszy ruch, tak ze wystapia ze swoich brzegów i zaleja, przykryja nizej polozone ziemie. A ciala niebieskie przemienia to co nieczyste w czyste.
Dzieki temu oddzialywaniu swiatla Bozego i cial niebieskich na morza i na ziemie ziemia znowu stanie sie zyzna.
To wszystko stanie sie jeszcze przed ostatecznym przelomem. Ten, kto mimo tych skutków, jakie spadna na ludzkosc, pozostanie wierny Bogu, bedzie Go czcil i chwalil, zostanie ocalony i zbuduje nowa ziemie i ozywi ja siewem i owocem milosci.
W czasie przelomu ze starego, grzesznego swiata do swiata Ducha, potrafie ochronic Moich wiernych. Zachowam równiez to, co zbudowali i urzadzili dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Ludzi stojacych w swietle Prawdy, a wiec spelniajacych prawo Boze, Duch Boga obejmie i oddali od nich wszystko, co jest sprzeczne z Prawem. Przeze Mnie dana bedzie im sila, aby oczyszczona ziemie uprawiali, zakladali gminy w Moim Duchu i z miloscia wzieli ziemie w posiadanie. Wtedy ziemia i wszystko to, co ona nosi: kamienie, rosliny, zwierzeta, bedzie im sluzyc. Równiez i aniolowie niebios beda zyli i dzialali ze swietlistymi ludzkimi bracmi i siostrami dla Królestwa Bozego na ziemi.
Mezczyzna w Moim Duchu bedzie nosil dobre nasienie, a lono duchowej niewiasty bedzie poczynac w milosci; ci, którzy beda sie jednoczyc w Bogu, mezczyzna i kobieta, dotrzymaja przymierza z Bogiem, a ich dzieci, bedace dziecmi Boga Ojca-Matki, beda nosily swiatlo boskosci. W ich duszach zbawienie bedzie juz dokonane, gdyz przychodzic beda one z wyzszych poziomów swiatla. Dusze te beda przyciagane odpowiednio do jasnej duszy mezczyzny - plodzacego ziemskie cialo - i swietlistej duszy kobiety - która nosi dziecko pod sercem i rodzi je. Kosmiczne prawo glosi bowiem: podobne sobie przyciaga sie.
8. I zdziwil sie ten czlowiek bardzo, i przestal zaprawiac swoje psy do lowów, a uczyl je, jak ratowac zycie, a nie jak je zatracac. I przyjal nauke Jezusa, i stal sie uczniem Jego.
9. A oto przyszlo do Jezusa dwóch bogaczy, i jeden rzekl do Niego: "Dobry Mistrzu!" Lecz On mu rzekl: "Nie nazywaj Mnie dobrym, albowiem Jeden jest tylko Wszechdobry, a to jest Bóg".
10. A drugi rzekl do Niego: "Mistrzu, jakie dobre uczynki mam spelniac, abym zyl?" Wtedy Jezus rzekl: "Sluchaj zakonu i proroków". Ten zas odpowiedzial: "Sluchalem ich". A odpowiadajac, Jezus rzekl: "Idz i sprzedaj wszystko co masz, rozdaj ubogim i pójdz w Moje slady". Lecz te slowa nie spodobaly sie mu.
11. Wtedy Pan rzekl mu: "Dlaczego powiedziales, ze sluchales zakonu i proroków? Oto wielu twoich wspólbraci jest odzianych w brudne lachmany i umiera z glodu Twój dom jest pelen dóbr, a tamci niczego z nich nie otrzymuja".
12. I rzekl do Szymona: "Trudno jest bogaczom wejsc do królestwa niebianskiego; albowiem bogacze troszcza sie o siebie i pogardzaja tymi, którzy niczego nie posiadaja". (Rozdzial 14, 8-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja Jestem Prawda i Zyciem. Poprzez zewnetrzne bogactwo dusza staje sie zatwardziala i uboga. Zycie w materialnym bogactwie nie jest zyciem we Mnie - jest ono tylko pozornym blaskiem; dotyczy ono powloki duszy, a nie prawdziwego bytu. Ludzie, których bogactwo opiera sie tylko na zewnetrznych dobrach tego swiata, traca jednosc ze swoim bliznim. Jednoczesnie odlaczaja sie od Boga i ubozeja w swoich duszach. Jedynie ten jest naprawde bogaty, kto jest w stanie wzbogacic swego blizniego uczynkami ofiarnej milosci. On pozostaje w jednosci z bliznim, a tym samym jest tez w jednosci z Bogiem; Bóg bowiem jest w kazdym i kazdy jest czescia Boga. Ten, kto odlacza sie od swojego blizniego, odlacza sie od Boga, gdyz w bliznim dziala milosc Boza.
***
ROZDZIAL 15

Uzdrowienie tredowatego, sparalizowanego i gluchego


Ludzie w Duchu Pana

1. I stalo sie, gdy Jezus zatrzymal sie w jednym miescie, ze oto tredowaty, przyszedlszy, zlozyl mu poklon, mówiac: "Panie, jezeli chcesz, mozesz mnie oczyscic!" A Jezus, wyciagnawszy reke, dotknal go, mówiac: Blogoslawiony jestes ty, który wierzysz; Ja tego chce, badz oczyszczony!" I zaraz trad z niego ustapil.
2. I Jezus przykazywal mu, mówiac: "Nie mów o tym zadnemu czlowiekowi, lecz idz, pokaz sie kaplanowi i jako dowód dla niego, zlóz za twoje oczyszczenie nakazana przez Mojzesza ofiare". Ale wiesc o Nim rozchodzila sie coraz bardziej i przybywaly zewszad tlumy wielkie, aby Go sluchac i dac sie uzdrowic z chorób swoich. A On wycofal sie na pustynie i modlil sie.
3. I stalo sie pewnego dnia, ze nauczal, a siedzieli tam faryzeusze i uczeni w Pismie, aby Go zobaczyc. Przybyli oni z kazdego miasta z Galilei, z Judei i Jerozolimy, i moc Boza byla obecna i uzdrawiala ich.
4. A oto przyniesli do Niego na lozu czlowieka sparalizowanego i usilowali wniesc go i polozyc przed Nim. A nie znalazlszy drogi, któredy by go mogli z powodu tlumu wniesc, weszli na dach i przez powale spuscili go wraz z lozem do srodka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiare ich, rzekl On do niego: "Czlowieku, odpuszczone sa grzechy twoje".
5. A uczeni w Pismie i faryzeusze poczeli sie zastanawiac i mówic: "Któz to jest, ze smie wypowiadac takie bluznierstwa przeciw Bogu? Któz moze grzechy odpuszczac, jezeli nie Bóg jedynie?" A Jezus przejrzal ich mysli i odpowiadajac im, rzekl do nich: "Cóz to rozwazacie w sercach swoich? Czy moze sam Bóg kiedykolwiek grzechy odpuscic, jezeli czlowiek za nie nie pozaluje? Kto mówil: »Ja odpuszczam ci grzechy twoje?« Czy nie mówilem raczej: »Odpuszczone sa ci grzechy twoje?«
6. Cóz jest latwiej rzec: »Odpuszczone sa ci grzechy twoje«, czy rzec: »Wstan i chodz?« Lecz abyscie wiedzieli, ze Syn Czlowieczy ma na ziemi moc oceniania i odpuszczania grzechów, - rzekl do sparalizowanego: "Powiadam ci, wstan, wez loze twoje i idz do domu".
7. I zaraz na oczach ich wstal, podniósl loze, na którym lezal, i odszedl do domu swego, chwalac Boga. I zdumienie ogarnelo wszystkich, i wielbili Boga i byli pelni glebokiej czci, mówiac: "Niezwykle rzeczy ogladalismy dzisiaj".
8. A gdy Jezus przyszedl do pewnej wioski, spotkal czlowieka, który byl gluchy od urodzenia. Ten nie wierzyl w szmer wiatru ani w grzmot pioruna, ani w krzyk zwierzat lub w glos ptaków, które skarzyly sie na glód, albo kiedy byly zranione - ani tez, ze inni to slysza.
9. I Jezus dmuchnal w jego uszy, a one otwarly sie i slyszal. I z niezmierna radoscia upajal sie tymi odglosami, którym przedtem zaprzeczal. I rzekl: "Teraz slysze wszystko!"
10. Ale Jezus rzekl do niego: "Dlaczego mówisz, ze slyszysz wszystko? Czy mozesz slyszec westchnienia uwiezionych, albo mowe ptaków i zwierzat, kiedy ze soba rozmawiaja, albo tez glosy aniolów i duchów? Pomysl o tym, jak wiele nie mozesz slyszec i badz pokorny w twoim braku wiedzy". (Rozdzial 15, 1-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ci, którzy zyja w Prawdzie, spelniaja wole Boga. Oni sa tymi czystymi, którzy juz w dzisiejszym czasie slysza aniolów niebios i widza zycie w jego róznorodnosci. Odczytuja mysli ludzi, slysza ich westchnienia i widza ich cierpienia. W Moim imieniu i z Mojego Ducha pomagaja i sluza swoim bliznim.
Ludzie w Duchu Pana rozumieja takze mowe zwierzat. Rozpoznaja w szumie wiatru, w blyskawicy i w piorunie wszechwladne Prawo - Boga. Ci, którzy zyja w tej wysokiej, boskiej swiadomosci, zaprawde sa synami i córkami Boga. To sa Moi wierni.
Na tym poteznym przelomie czasów (1989r.) stawiane sa pierwsze kroki na drodze do powstajacego stopniowo Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa: Prasila prowadzi coraz wiecej ludzi na droge do wnetrza - do Królestwa Bozego, które jest we wnetrzu kazdego czlowieka. Ludzie zblizajacy sie na drodze ewolucji do swiadomosci Chrystusowej, odnajduja pramowe milosci. Dla nich znowu otwiera sie mowa wszechswiata.
***
ROZDZIAL 16

Powolanie Mateusza 
- mlode wino w starych naczyniach


Mozliwosci reinkarnacji i wymazania winy sa ograniczone

1. A potem poszedl dalej i ujrzal celnika imieniem Lewi, siedzacego na cle. I rzekl do niego: "Pójdz za Mna!" I ten pozostawiwszy wszystko, wstal i poszedl za Nim. (Rozdzial 16, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Równiez Lewi, jak go wówczas nazywali, poszedl za Mna, za Jezusem, dopiero wtedy, kiedy w swojej rodzinie i w pracy wszystko uporzadkowal i zatroszczyl sie o swych bliznich, których opuscil tylko zewnetrznie, aby sluzyc Prawdzie.
2. A Lewi sprawil wielkie przyjecie dla Niego w domu swoim i bylo wielu celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z Nim do stolu. Ale szemrali uczeni w Pismie i faryzeusze, mówiac do uczniów Jego: "Dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie?"
3. A Jezus, odpowiadajac, rzekl im: "Nie potrzebuja zdrowi lekarza, lecz chorzy. Nie przyszedlem wzywac do opamietania sprawiedliwych, lecz grzesznych".
4. Oni zas rzekli do Niego: "Dlaczego czesto poszcza uczniowie Jana i odprawiaja modly, podobnie i uczniowie faryzeuszy? A Twoi uczniowie jedza i pija?"
5. A Jezus rzekl do nich: "Do kogóz przyrównam ludzi tego pokolenia i do kogóz sa oni podobni? Czy nie sa podobni do dzieci, które bawia sie na placu rynkowym i wolaja jedne drugich, i mówia: »Gralismy wam na flecie, a nie tanczyliscie, spiewalismy wam zalobne piesni, a nie plakaliscie?«
6. Przyszedl bowiem Jan Chrzciciel i nie jadl, i nie pil, a wy mówiliscie: On jest przez diabla opetany! Przyszedl Syn Czlowieczy, jadl i pil z owoców ziemi, i pil mleko trzody i owoc winnej latorosli, a wy mówicie: Oto zarlok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników!
7. Czy mozecie dopuscic, by goscie weselni poscili, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, ze oblubieniec bedzie im zabrany. Wówczas poscic beda". (Rozdzial 16, 2-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Oblubiencem jest Chrystus Bozy w Jezusie. I oblubieniec odejdzie od nich. Ten, kto nie zachowa Go w sercu, nie spelni uczynków milosci. On w dniu zgrozy - która spadnie na ludzkosc - bedzie musial poscic, gdyz ziemia, która sie od ludzkich knowan oczysci, nie bedzie juz dawala chleba tym, którzy sie przyczynili do tego, ze warstwy atmosfery ulegaja rozkladowi, a ziemia i jej wody sa zanieczyszczone.
8. I powiedzial im taka przypowiesc: "Nikt nie odrywa kawalka z nowej szaty, aby polatac szate stara, bo lata z nowego nie nadaje sie do starego, a przy tym nowa szata staje sie gorsza.
9. I nikt nie wlewa mlodego wina do starych naczyn, bo mlode wino rozsadzi stare naczynia, wyleje sie, i naczynia rozpadna sie. Mlode wino nalezy nalewac do nowych naczyn, a wtedy oba zostana zachowane.
10. I nie ma nikogo, kto napiwszy sie wina starego, zyczylby sobie zaraz mlodego. Powie on bowiem, ze stare jest lepsze. Lecz przyjdzie czas, ze mlode wino stanie sie starym i wówczas zadac beda wina mlodego. Tak bowiem jak stare szaty zamieniacie na nowe, tak tez zmarle cialo zamienicie na cialo zywe, a co przeszlo, zamienione bedzie na to, co nadejdzie". (Rozdzial 16, 8-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dopóki ten grzeszny swiat istnieje i dusze zyja pod dzialaniem kola ponownych wcielen, inkarnacje dusz lgnacych do tego swiata beda jeszcze mozliwe. Odkladaja one swoje stare szaty, swoje stare ciala i odziewaja sie w nowe szaty, w nowo narodzone ciala. Przynosza jednak ze soba w nowa szate wciaz na nowo to, co grzeszne, czego ani w poprzednich wcieleniach, ani w obszarach oczyszczania nie usuneli. Dusza tak dlugo nie moze wejsc w wyzsze i jasniejsze królestwa, jak dlugo przez skruche, przebaczenie, prosbe o przebaczenie i oczyszczenie nie usunie tego, co sobie nalozyla.
Jezeli w czasie przelomu - który bedzie trwal przez dlugie lata - dusza w szacie ziemskiej nie oczysci tego, co sobie nalozyla, to nie bedzie juz mogla udac sie do inkarnacji. Jako dusza bedzie musiala znosic w krainach dusz to, co w szacie ziemskiej mogla oczyscic na przestrzeni lat. Nie bedzie juz dla niej nowego ciala, gdyz na ziemi zamieszka swiatlo i cienie nie beda tam juz mialy dostepu.
***
ROZDZIAL 17

Jezus wysyla dwunastu


Postep Dziela Zbawienia zalezy od wiernosci i rozwoju tych, którzy podjeli sie tego zadania (3). Chrzest Duchem Prawdy (6). Uzdrawianie chorych i wskrzeszanie zmarlych - Zbiorowa wina - Wypedzanie diablów - Darów milosci nie powinno sie narzucac (7). Pieklo nie jest miejscem, lecz stanem duszy (10). Przed Bogiem nic nie jest ukryte - Jedynie ten, kto zyje w swietle Prawdy, zna slowo Prawdy (13). Kto jest przeciw Chrystusowi, ten jest przeciw blizniemu (14)

1. I Jezus poszedl na góre, aby sie modlic. A potem wezwal do siebie dwunastu swoich uczniów i dal im pelnomocnictwo do wypedzania nieczystych duchów i zwalczania wszelkiej zarazy i chorób. A imiona dwunastu apostolów, którzy przedstawiali dwanascie rodów izraelskich, byly:
2. Piotr, zwany Kefasem, z rodu Rubena; Jakub, z rodu Naftalego; Tomasz, zwany Dydymusem, z rodu Zebulona; Mateusz, zwany Lewim, z rodu Gada; Jan, z rodu Efraima; Szymon, z rodu Issachara.
3. Andrzej, z rodu Józefa; Natanael, z rodu Symeona; Tadeusz, z rodu Zebulona;(*1) Jakub, z rodu Beniamina; Judasz, z rodu Dana; Filip, z rodu Assera. Judasz Iskariota, Lewita, który Go zdradzil, byl takze wsród nich (ale do nich nie nalezal), i Mateusz, i Barnabasz równiez byli z nimi. (Rozdzial 17, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa: "nieczyste duchy", oznaczaja nieczyste dusze, które czesto wisza na ludziach jak grona.
Jako Jezus z Nazaretu wskazywalem juz na to, co przyjdzie, przekazujac dwunastu uczniom zadanie budowania dwunastu gmin. Poniewaz i oni - tak jak i ludzie kolejnych pokolen - ledwie mogli pojac glebie Wewnetrznego Zycia, która glosi: spelniaj prawa, a potem dzialaj - wielu rzeczy z tego, co im przekazalem, nie mogli dokonac. Przekazalem im je, gdyz odebrali oni wiele boskich madrosci i nastal czas, kiedy mogliby wlac je w materialna forme. Mimo wszystko - od jednej epoki do drugiej - ciagle czynione byly dalsze kroki ewolucji Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Równiez i dzisiaj (1989r.), kiedy na ziemi staja sie widoczne pierwsze fundamenty Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, dziala w Moim Dziele Zbawienia wielu Moich wiernych z rodu Dawida i z innych rodów. Ci wierni sa ze Mna i Ja dzialam przez nich. Jak wówczas, tak i dzisiaj jest pomiedzy nimi kilku takich, którzy nie skupiaja, lecz rozpraszaja. Oni wciaz na nowo otwieraja drzwi, przez które wpada ciemnosc. Dlatego Moim wiernym jest bardzo ciezko.
A jednak Ja Jestem z nimi zwyciezca nad ziemia i nad obszarami oczyszczania. Tak jak wtedy wyslalem apostolów w swiat, tak stopniowo bede wysylal w swiat Moich, którzy spelniaja prawo zycia, jako duchowych nauczycieli. Bede przez Moich zakladal nowe pragminy we Mnie, w Chrystusie, w Uniwersalnym Duchu, tak aby wielu ludzi poprzez te stacje gmin znalazlo droge do centralnego swiatla na tej ziemi: do Nowej Jerozolimy o dwunastu bramach.
4. I powolal kolejnych dwunastu w ten sam sposób, jako proroków, mezów swiatlosci, którzy szli z apostolami, i odslanial im tajemnice Boga. A imiona ich byly: Hermes, Arystobulos, Selenius, Nereus, Apollos i Barsabas; Andronikus, Lucius, Apelles, Zacheus, Urbanus i Clementos. A potem wybral nastepnych dwunastu mezów jako ewangelistów oraz dwunastu jako pasterzy. Cztery razy po dwunastu powolal i wyslal ich do dwunastu rodów izraelskich, po czterech do kazdego.
5. I stali przy Mistrzu, ubrani w biale plócienne szaty, powolani do tego, by tworzyc swieta rzesze kaplanów Boga w sluzbie dla dwunastu rodów, do których mieli zostac poslani. (Rozdzial 17, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Podobnie jak pouczalem i pouczam (1989r.) proroków i duchowych nauczycieli i wszystkich synów i córki Boga z rodu Dawida i z innych rodów poprzez prorocze slowo, przez wcielony czesciowy promien boskiej Madrosci i - zaleznie od ich urzeczywistnienia - wysylam ich w swiat, tak czynilem tez w szacie ziemskiej jako Jezus z Nazaretu.
Pouczalem Moich wiernych i wdrazalem ich w urzeczywistnianie praw Bozych. Niektórzy z nich zaczeli prorokowac. Inni znowu - zwani w tej ksiazce ewangelistami i pasterzami - byli duchowymi nauczycielami i starszymi, którzy mieli wspóldzialac w zakladaniu gmin i w opiece nad nimi. Slowa "rzesza kaplanów" maja nastepujace znaczenie: sa to ludzie, którzy staraja sie spelniac jedynie wole Boga, bez ceremonii i rytualów.
6. Tych cztery razy dwunastu wyslal Jezus i polecil im, mówiac do nich: "Chce, abyscie byli moimi dwunastoma apostolami z waszymi towarzyszami, na swiadectwo dla Izraela. Idzcie do miast izraelskich i do zagubionych owiec w Izraelu. A gdy tam pójdziecie, gloscie kazania i mówcie: królestwo niebios jest blisko. Jak Ja was chrzcilem woda, tak tez chrzcijcie wszystkich tych, którzy uwierza. (Rozdzial 17, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane w ksiazce: "Jak Ja was chrzcilem woda[...]" Sens tych slów jest nastepujacy: Tak jak wy zostaliscie ochrzczeni woda, tak Ja, jako Chrystus Bozy, bede chrzcil Duchem Prawdy wszystkich, których wy pouczyliscie o prawach zycia i którzy je urzeczywistnili - i beda oni od tego czasu mówic z Ducha Prawdy.
7. Chorych namaszczajcie i uzdrawiajcie, tredowatych oczyszczajcie, umarlych wskrzeszajcie, diably wypedzajcie. Darmo wzieliscie, darmo dawajcie. Nie bierzcie tez zlota ani srebra, ani miedzi w trzosy swoje, ani torby podróznej, ani dwu sukien, ani sandalów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyzywienia swego. Spozywajcie to, co wam podadza; lecz nie dotykajcie niczego, co uzyskano przez ofiare zywego, gdyz to dla was nie jest zgodne z Prawem. (Rozdzial 17, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Chorych namaszczajcie i uzdrawiajcie" oznacza: Oczyszczajcie i uzdrawiajcie chorych i tredowatych i namaszczajcie ich Duchem, wprowadzajac ich w prawa zycia i pomagajac im je rozpoznawac i urzeczywistniac - to znaczy oczyszczac i tego, co jest grzeszne, juz wiecej nie czynic.
"[...] umarlych wskrzeszajcie, diably wypedzajcie" wypowiadalem z "nadprawa", z Absolutnego Prawa, które stoi ponad wszystkim, co ludzkie. Wskrzeszanie umarlych jest mozliwe tylko wtedy, kiedy dusza nie jest obciazona ciezkimi przyczynami i wina zbiorowa. To polecenie dalem wprawdzie Moim apostolom i uczniom jednak zarazem powiedzialem, ze jest to mozliwe tylko dla tego, kto zyje w Absolutnym Prawie i z Absolutnego Prawa dziala.
Wskrzeszanie umarlych w Moich czasach, czasach Jezusa z Nazaretu, bylo mozliwe, gdyz wtedy ubodzy rzadko byli obciazeni wina zbiorowa. W dzisiejszych czasach (1989r.) wiekszosc ludzi ponosi czesc jakiejs zbiorowej winy, tak ze wskrzeszanie umarlych w tym grzesznym swiecie jest prawie niemozliwe.
Zbiorowa wina powstaje wtedy, kiedy ludzie wspólnie zabijaja ludzi lub zwierzeta, lub niszcza królestwa roslin i mineralów.
Dusza tak zwanego zmarlego moze byc z powrotem przywolana w cialo tylko wtedy, kiedy jest ona duchowo rozbudzona i dobrowolnie decyduje sie na powrót. Inaczej wskrzeszenie umarlego byloby wykroczeniem przeciw prawu wolnej woli duszy, bo kiedy jej duchowe oczy sa zamroczone przez grzech, nie moze sie ona dobrowolnie zdecydowac. Dusza moze jednak powrócic tylko wtedy kiedy jest jeszcze polaczona z cialem wstega informacyjna.
"Wypedzac diably" znaczy wypedzac zwiazane z ziemia, zamroczone dusze ze swiatyni, z czlowieka. Jest to mozliwe tylko dla tego, kto spelnia prawa Boze, kto przemawia z pelnomocnictwem - i to tez tylko wtedy, kiedy czlowiek, który przyciagnal zwiazana z ziemia dusze, juz jej nie zatrzymuje poprzez te mysli, slowa i czyny, które ja przyciagnely.
Wypowiedz: "Nie bierzcie tez zlota ani srebra, ani miedzi w trzosy swoje, ani torby podróznej, ani dwu sukien, ani sandalów, ani laski", oznacza: Nie powinniscie sie obarczac balastem tego swiata i nosic mozolnie tego, co jest zbedne, gdyz drogi sa kamieniste, a chodzicie po nich wlasnymi stopami. Wszystko co zbyteczne, jest balastem i tylko was zatrzymuje w drodze.
8. A do któregokolwiek miasta wejdziecie, dowiadujcie sie, kto w nim bylby godzien. I tam pozostancie, az do swego odejscia. A wchodzac w dom, pozdrówcie go. A jesliby ten dom byl godzien, niechaj zstapi nan pokój wasz, a jesliby nie byl tego godzien, niech pokój wasz do was powróci. (Rozdzial 17, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"[...] a jesliby nie byl tego godzien, niech pokój wasz do was powróci" oznacza: Wnoscie milosc i pokój do kazdego domu. Temu, kto nie zyczy sobie darów niebios, nie narzucajcie ich. A jesli nie przyjma was, nie gniewajcie sie. Wtedy pokój, który skierowaliscie na dom i jego mieszkanców, bedzie znowu z wami.
9. Badzcie roztropni jak weze i bez falszu jak golebie. Badzcie niewinni i czysci. Syn Czlowieczy nie przyszedl, aby zatracac, ale by zbawic; nie przyszedl, aby zabierac zycie, lecz zycie dawac, tak cialu jak i duszy.
10. I nie bójcie sie tych, którzy cialo zabijaja, ale duszy zabic nie moga. Bójcie sie raczej tego, który moze cialo i dusze zniszczyc w piekle. (Rozdzial 17, 9-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Czlowiek sam niszczy swoja dusze i swoje cialo poprzez swoje ludzkie myslenie, mówienie i postepowanie, stwarzajac w ten sposób lacznosc z ciemnoscia. To co jest przeciwne boskiemu Prawu, przynosi czlowiekowi zgube. Dlatego obawiajcie sie jedynie waszych wlasnych wykroczen, poniewaz czlowiek zbiera to, co zasial. I rozpoznajcie: Pieklo nie jest miejscem, ale stanem duszy, która oddala sie sprzecznosci, czyli "ksieciu ciemnosci".
11. Czyz nie sprzedaja za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemie bez woli Najwyzszego. Zaprawde, nawet wlosy na waszej glowie sa wszystkie policzone. Nie bójcie sie tedy. Jesli Bóg troszczy sie o wróble, czyz nie zatroszczy sie takze o was?
12. Wystarczy uczniom, aby byli jak ich mistrz, a slugom, aby byli jak ich pan. Jesli gospodarza Belzebubem nazywali, o ile bardziej beda tak nazywali domowników jego! Przeto nie bójcie sie ich. Nie ma nic ukrytego, co by nie mialo byc ujawnione, ani nic tajnego, o czym by sie dowiedziec nie miano.
13. Co mówie wam w ukryciu, mówcie jawnie, kiedy na to czas nadejdzie. A co uslyszycie na ucho, rozglaszajcie na dachach. Ktokolwiek wiec Prawde wyzna przed ludzmi, do tego Ja sie przyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie. A kto zapiera sie Prawdy przed ludzmi, tego i Ja sie zapre przed Moim Ojcem, który jest w niebie. (Rozdzial 17, 11-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bóg jest wszechobecny. I wszystko, co istnieje, zna Go, gdyz jest On zyciem i sila we wszystkim. W kazdym zwierzeciu jest Jego sila, tak wiec zwierze jest zyciem z Niego. W kazdym wlosie jest sila Boza, Jego zycie. On jest. A skoro jest i jest we wszystkim, to wszystko zna i o wszystkim wie. O ilez bardziej zna odwieczny Ojciec swoje dziecko, które stworzyl na swoje podobienstwo! Przed Nim, Odwiecznym, nic nie jest ukryte. Nawet kiedy czlowiek ma wobec innych tajemnice, to te pozornie tajne sprawy nie sa przed Nim ukryte. Kiedy przyjdzie czas, wszystko sie ujawni, dobre i mniej dobre.
Dlatego czlowiek powinien bac sie tylko tego, co jest w nim ludzkie, gdyz to jest jego siew. Kiedy zasiew zaczyna kielkowac i wzrastac, ujawnia sie i staje sie widoczny tak dla czlowieka, który zasial, jak i dla tego, który bral w tym udzial lub który niewinnie popadl przez to w pogarde (co to znaczy? Konieczne jest powtórne tlumaczenie).
Zatem czuwajcie, abyscie rozsiewali tylko dobre nasienie, wtedy wewnetrzna dojrzalosc bedzie waszym plonem. Prawda ma byc wypowiedziana. Ona jest swiatlem duszy. I ten, kto zyje w swietle Prawdy, zna slowo Prawdy. On nie bedzie sadzil ani potepial, ale przyjmie blizniego w glebi swojego serca i w ten sposób bedzie ze Mna, z Chrystusem.
Wciaz na nowo powinniscie uswiadamiac sobie, ze ludzkie slowa moga miec rózne znaczenie. Ten, kto zyje w Duchu Prawdy, nie zapiera sie swojego blizniego. Kto sie go zapiera, wygnal go ze swojego serca. Dlatego slowa: "[...] tego i Ja sie zapre przed Ojcem Moim, który jest w niebie", maja znaczyc: Nie moge poprowadzic do Mojego Ojca tego, kto nie zyje zgodnie z Prawem, z Prawda, a On nie moze go wzniesc do nieba, gdyz niebo jest Prawda, a Prawda jest Prawem.
Rozpoznajcie: Kto Prawde odrzuca, gdyz nie chce jej przyjac z przykazan ani tez urzeczywistnic, ten nie zna siebie jako istoty swiatla. Ten, kto nie zna samego siebie, nie moze wstapic do nieba, które jest jego prawdziwa ojczyzna. Dopiero po oczyszczeniu swojej duszy czlowiek rozpozna sie i wejdzie do nieba.
Czysty jest z Prawdy i mówi z Prawdy. Ten, kto nie zyje zgodnie z Prawda, zapiera sie Prawdy, która jest Bogiem, dla którego wszystko jest jawne. Poniewaz Bóg jest jawna Prawda, nic nie pozostaje ukryte ani utajone.
14. Zaprawde, przyszedlem, aby pokój przyniesc na ziemie. Lecz oto, kiedy Ja mówie, kroczy za Mna miecz. Ja przyszedlem, aby jednoczyc, lecz oto syn powstanie przeciw ojcu swemu, a córka przeciw swojej matce i synowa przeciw tesciowej swojej. I beda czlowiekowi wrogami domownicy jego. Albowiem niesprawiedliwi nie moga byc razem ze sprawiedliwymi. (Rozdzial 17, 14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Lecz oto, kiedy Ja mówie, kroczy za Mna miecz" oznacza: Ten, kto slucha slowa Prawdy, a nie przestrzega go i tylko o nim mówi, dziala przeciwko Prawdzie, a tym samym przeciwko Duchowi Swietemu. Taki czlowiek stwarza sobie sam miecz, zwany tez przyczyna. Tak wiec Moje slowa, które sa Prawda, sa mieczem dla tych, którzy ich nie urzeczywistniaja.
"Ja przyszedlem, aby jednoczyc" oznacza: zebrac wszystkich ludzi i wszystkie narody w j e d e n lud Bozy.
Ten, kto wykracza przeciw prawu zycia, przeciw jednosci, jest tez przeciw Bogu, który jest jednoscia i przeciw Jego Synowi, Chrystusowi, którym Ja Jestem. Kto na tej ziemi mysli, mówi i czyni przeciwko Bogu i Mojemu dzialaniu, rozprasza, a nie jednoczy. On nie przestrzega praw zycia.
Ten, kto nie jest ze Mna, jest przeciwko Mnie. Kto jest przeciwko Mnie, przeciwko Zyciu, jest tez przeciw blizniemu. Tak wiec spelnia sie to, co jest napisane: "[...] syn powstanie przeciw ojcu swemu, a córka przeciw swojej matce i synowa przeciw tesciowej swojej. I beda czlowiekowi wrogami domownicy jego. Albowiem niesprawiedliwi nie moga byc razem ze sprawiedliwymi". Prawo Boze mówi: To co jest do siebie podobne, przyciaga sie nawzajem; niesprawiedliwi lgna do niesprawiedliwych, a sprawiedliwi - do sprawiedliwych.
15. I kto nie bierze krzyza swego i nie idzie za Mna, nie jest Mnie godzien. Kto znajdzie zycie swoje, ten je straci, a kto straci zycie swoje dla Mnie, ten je znajdzie". (Rozdzial 17, 15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Kto znajdzie zycie swoje, ten je straci, a kto straci zycie swoje dla Mnie, ten je znajdzie". Slowa te oznaczaja: Ten, kto dba tylko o zycie ziemskie i uznaje je za swoje prawdziwe zycie, straci je i jako dusza nie rozpozna siebie, i nie znajdzie swojej ojczyzny. Ten zas, kto szanuje swoje ziemskie zycie, ale ponad wszystko stawia swoje zycie duchowe, odnajdzie je tez w sobie. I bedzie tez znal swoja ojczyzne, gdyz jest on swiadomie synem lub córka Boga w królestwie zycia.
***



(*1) Kilkakrotna wzmianka o tym rodzie polega prawdopodobnie na bledzie w przekazanym tekscie "Ewangelii Jezusa".

ROZDZIAL 18

Wyslanie siedemdziesieciu dwóch


O przekazywaniu Prawdy (3). Jak powinien zachowywac sie gosc (6). Kryteria wspólzycia ludzi; celem jest ofiarna milosc (10-12)

1. A potem Pan przywolal jeszcze siedemdziesieciu dwóch uczniów do siebie i rozeslal ich po dwóch przed soba do kazdego miasta i miejscowosci tych rodów, do których sam zamierzal sie udac.
2. Dlatego rzekl do nich: "Zniwo jest zaprawde wielkie, ale robotników malo. Proscie wiec Pana, aby poslal robotników na zniwo swoje.
3. Pójdzcie waszymi drogami! Oto posylam was jak owce pomiedzy wilki. Nie noscie ze soba sakiewki, ani torby, ani sandalów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. (Rozdzial 18, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W czasie, kiedy Ja, Chrystus, jako Jezus chodzilem po tej ziemi, prosci ludzie chodzili pieszo, a nie jezdzili - nawet konno. To nogi przenosily cialo z miejsca na miejsce. Ten, kto bral ze soba wiele ciezarów, powoli posuwal sie naprzód. Slowa: "Nie noscie ze soba sakiewki ani torby, ani sandalów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie" oznaczaja:
Zabierajcie tylko tyle w droge, zebyscie mogli podazac naprzód i docierac do tych, którzy juz nosza duchowe owoce, jak równiez do tych, których gleba duszy musi dopiero byc uprawiana. W ten sposób tez zlodzieje, gdy zobacza, ze nic nie moga wam odebrac, nie beda was niepokoic.
"[...] i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie" znaczy: Nie prowadzcie niepotrzebnych rozmów, lecz przynoscie ludziom zbawienie zycia, Prawde. Swiadomi celu podazajcie dalej, bowiem czas, w którym Ja przebywam pomiedzy ludzmi, jest odmierzony.
4. A gdy do jakiegos domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! A jesli tam bedzie duch pokoju, spocznie na nim wasz pokój; a jesli nie, pokój wasz do was powróci. (Rozdzial 18, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wstepujcie do czyjegos domu tylko wtedy, kiedy sami jestescie wypelnieni pokojem. Niescie wiec wasz pokój od domu do domu. Tam gdzie nie przyjmuja go, tam pokój pójdzie znowu z wami. Tam gdzie pokój - prawda zycia - nie zostaje przyjety, tam nie powinno sie dalej rozmawiac o pokoju i o Prawdzie. Kazdy ma wolna wole przyjac lub odrzucic pokój z Boga, Prawde. Dlatego nie dyskutujcie o Prawdzie. Przynoscie ja! Jezeli pokój, Prawda nie zostaja przyjete, to zaniescie dary zbawienia do innego domu. Wtedy zachowacie pokój w was samych.
5. Do jakiego badz miasta wejdziecie i przyjma was, spozywajcie to, co wam podadza, jednak bez ofiary zycia. I uzdrawiajcie chorych, którzy tam sa, i mówcie im: Przyblizylo sie Królestwo Boze.
6. I w domu tym pozostancie, jedzac i pijac to, co wam podadza, jednak bez przelewu krwi; godzien bowiem jest robotnik zaplaty swojej. Nie przenoscie sie z domu do domu. (Rozdzial 18, 5-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"[...] spozywajcie to, co wam podadza, jednak bez ofiary zycia", "[...] jedzac i pijac to, co wam podadza, jednak bez przelewu krwi" - w obu tych wypowiedziach zawarty jest nastepujacy sens: Kiedy beda chcieli przelac dla was krew zwierzecia, nie dopuscie do tego, aby zwierze poszlo na rzez, gdyz zadne zwierze nie powinno pasc ofiara - ani dla Boga, ani dla ludzi. Ofiary z ludzi i zwierzat sa dla Boga okropnoscia. Bóg, Jedyny, wypowiadal sie przeciwko ofiarom ze zwierzat i ludzi, tak w Starym jak i w Nowym Przymierzu.
Jezeli jednak podadza wam jedzenie, w którym zawarte jest mieso lub ryba i jezeli dary te przygotowane zostaly przed waszym przybyciem, to wezcie z nich nieco i zlózcie tych kilka kesów Bogu Ojcu-Matce w modlitwie. Jego sila przeksztalci to co niskie w wyzsze substancje. Pamietajcie o tym: To co z ust wychodzi, moze stac sie grzechem, a nie to, co do ust wchodzi, wprowadzane do ciala w swiadomosci zycia z Boga.
7. Jesli zas w jakims miescie nie przyjma was, pójdzcie swoja droga, mówiac: "Nawet proch z miasta waszego, który przylgnal do stóp naszych, strzasamy na was; badzcie jednakze pewni, iz Królestwo Boze przyblizylo sie do was". (Rozdzial 18, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa to symbole. Dlatego tez pragne slowa zawarte w ksiazce "Ewangelia Jezusa", za kazdym razem sprostowac na tyle, na ile powinny byc one zrozumiane w dzisiejszym czasie (1989r.), gdyz w kazdym pokoleniu slowa maja inne znaczenie. 
Ten, kto w jakims miescie nie jest mile widziany, niechaj strzasnie pyl z nóg swoich. Znaczy to, ze powinien isc dalej, a jednak pozostawic za soba blogoslawienstwo Boze, gdyz pozytywne sily pozytywnych ludzi nadal dzialaja w tych ludziach, miejscowosciach i miastach, do których zostaly przyniesione. I niejeden, który jest duchowo dojrzaly, przyjmie owoc - Prawde. Ona plynie do tych, którzy sa z Prawdy; bowiem odwieczna Prawda jest Królestwem Bozym, które przychodzi do tych, którzy tesknia za nim i spelniaja prawa zycia.
8. Biada tobie, Chorazymie! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie dzialy sie takie ogromne cuda, jakie u was sie dokonaly, dawno by w worze i popiele siedzac pokutowaly. Ale powiadam wam, lzej bedzie Tyrowi i Sydonowi w dzien sadu niz wam.
9. A ty, Kafarnaum, które az do nieba wywyzszone jestes, az do piekla zostaniesz stracone. Ci, którzy was slysza, slysza i Mnie. A ci, którzy wami gardza, pogardzaja i Mna, i Tym, który Mnie poslal. Ale niechaj wszyscy w swoim wlasnym duchu dojda do rozpoznania". 
10. I znowu rzekl do nich Jezus: "Badzcie milosierni, a bedziecie zbierac milosierdzie. Przebaczajcie innym, a bedzie i wam przebaczone. Jaka miara mierzycie, taka i wam odmierza.
11. A jak wy innym czynicie, tak i wam czynic beda. I jak dajecie, tak i wam oddadza. A jakim sadem sadzicie, takim was osadzac beda. I jak innym sluzycie, tak równiez i wam sluzyc beda.
12. Albowiem Bóg jest sprawiedliwy i daje zaplate kazdemu wedlug uczynków jego. Co siejecie, to zbierac bedziecie". (Rozdzial 18, 8-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Uwazajcie, abyscie nie ulegli pokusie! Zachowajcie Mnie w swoich sercach, wtedy bedziecie dawac z odwiecznej Prawdy. Przyszedlem bowiem nauczac ludzi Prawdy i przygotowac ich, aby urzeczywistniali prawo Boze, gdyz jedynie ono jest zyciem, Prawda. Prawda jest zyciem. Bóg jest Prawda, zyciem. Jego prawo, Prawda, zycie, jest ofiarna miloscia. Tego przestrzegajcie, a wtedy nie ulegniecie pokusie.
A teraz co do slów z ksiazki zwanej "Ewangelia Jezusa":
"Ci, którzy was slysza, slysza i Mnie. A ci, którzy wami gardza, pogardzaja i Mna, i Tym, który Mnie poslal. Ale niechaj wszyscy w swoim wlasnym duchu dojda do rozpoznania". "Badzcie milosierni, a bedziecie zbierac milosierdzie. Przebaczajcie innym, a bedzie i wam przebaczone. Jaka miara mierzycie, taka i wam odmierza. A jak wy innym czynicie, tak i wam czynic beda. I jak dajecie, tak i wam oddadza. A jakim sadem sadzicie, takim was osadzac beda. I jak innym sluzycie, tak równiez i wam sluzyc beda. Albowiem Bóg jest sprawiedliwy i daje zaplate kazdemu wedlug uczynków jego. Co siejecie, to zbierac bedziecie".
Te wskazówki i upomnienia dotycza wszystkich ludzi, z pokolenia na pokolenie, az powstanie taki ród czlowieczy, który bedzie zyl zgodnie z Prawem ofiarnej milosci. Wtedy te wskazówki i upomnienia nie beda juz potrzebne.
Jednak do czasu, kiedy ten ród Wewnetrznego Zycia wyloni sie z ciemnosci i stanie w swietle Prawdy, wskazówki te i upomnienia wciaz obowiazuja. One doprowadzaja do prawa ofiarnej milosci, do Prawdy, do swiatla, które promieniuje w ludziach i przez ludzi zyjacych w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa. Jest to swiatlo Prawdy, którym Ja, Chrystus, jestem.
***
ROZDZIAL 19

Jezus naucza jak sie modlic


Poprawne i niepoprawne modlenie sie (2-4). Esencja wszelkiego bytu jest w glebi wnetrza kazdej duszy - Temu, kto swiadomie zyje w lacznosci z Bogiem, Jego wszechmoc sluzy we wszystkich formach bytu (6). Upominanie z Milosci i z Powagi (8). Poszanowanie zycia roslin i zwierzat (9). Odpowiedzialnosc uzdrowionego (10)

1. A gdy Jezus modlil sie na wzniesieniu, przyszli do Niego niektórzy z uczniów Jego, a jeden z nich rzekl: "Panie, naucz nas, jak mamy sie modlic". I rzekl Jezus do niego: "Gdy modlisz sie, to pójdz do swej cichej izdebki. I kiedy zamkniesz drzwi, módl sie do Ojca, który jest nad toba i w tobie. A Ojciec twój, który widzi tez to, co najdalsze, otwarcie ci odpowie.
2. Ale kiedy wspólnie gromadzicie sie i razem sie modlicie, nie uzywajcie próznych powtórzen, albowiem wasz niebianski Ojciec wie, czego potrzebujecie pierwej nizbyscie Go prosili. Tedy módlcie sie tak:
3. Ojcze nasz, który jestes nad nami i w nas, swiete niech bedzie imie Twoje. Przyjdz królestwo Twoje do wszystkich w madrosci, milosci i sprawiedliwosci. Badz wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Pozwól nam codziennie miec udzial w Twoim swietym chlebie i daj nam owoc zywej latorosli winnej. I tak jak Ty nam odpuszczasz nasze winy, tak i my odpuszczajmy wszystkim, którzy przeciw nam zawinili. Wylej Twoja dobroc na nas, abysmy to równiez uczynili innym. W godzinie pokuszenia wybaw nas ode zlego.
4. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwala: od wiecznosci po wiecznosc. Teraz i na cala wiecznosc. Amen. (Rozdzial 19, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wyuczone modlitwy, powtarzane slowo w slowo, maja malo sily, gdyz pochodza z rozumu, a nie z serca. Slowa wypowiadane byle jak nie sa uduchowione. One nie docieraja do Boga w glebi wnetrza czlowieka, gdyz czlowiek nie natchnal ich zyciem z Boga. Modlitwy podyktowane rozumem moga jeszcze bardziej wprowadzic w blad tego, kto juz zabladzil przez swój bledny sposób myslenia. Ten, kto modli sie, a postepuje inaczej, niz wypowiada to w modlitwie, obarcza sie kolejnymi obciazeniami.
Dlatego powinniscie sie modlic sercem. A kiedy wypowiadacie na glos wasze modlitwy, powinny byc one natchnione Wewnetrznym Zyciem, którym Ja Jestem. Dlatego znaczenie ma jedynie modlitwa plynaca z serca, a nie wypowiadanie samych slów. Nie powinniscie wiec doslownie powtarzac ulozonych modlitw. Równiez i tej modlitwy, która jest tutaj spisana, nie powinno sie rozumiec i powtarzac doslownie. Kazda modlitwa powinna byc przyjeta zgodnie z jej sensem, poniewaz mowa serca jest mowa odczuc duszy. Jezeli odczucia serca ujete sa w slowa, a przez bliznich brane sa doslownie, to traca zawarty w nich sens.
Moi, którzy wiernie ida w Moje slady, coraz bardziej wnikna w doskonalosc zycia. Ich modlitwy beda wtedy zyciem we Mnie, to znaczy wypelnianiem odwiecznego Prawa. Do tego, kto rozwinal w sobie Królestwo Boze - zycie, Królestwo Boze przyszlo i odtad bedzie on zyl zyciem z Boga.
"Pozwól nam codziennie miec udzial w Twoim swietym chlebie i daj nam owoc zywej latorosli winnej". Tymi slowami okreslone jest Wewnetrzne Zycie - Duch, który równiez w materialnej substancji utrzymuje materialne cialo.
Sensem wypowiedzi: "W godzinie pokuszenia wybaw nas ode zlego", jest: Panie, Ty nas prowadzisz posród pokus, abysmy znalezli wyjscie z labiryntu ludzkiego ja i nie ulegali juz temu, co nas kusi, czyli temu co jest zle.
5. I gdziekolwiek siedmiu zgromadza sie w imie Moje, tam Ja Jestem posród nich; a nawet gdzie beda trzej albo tylko dwaj zgromadzeni. I nawet gdy jeden tylko modli sie w ciszy, tam Ja Jestem z tym jednym.
6. Podniescie kamien, a znajdziecie Mnie. Rozlupcie drzewo, a tam Ja Jestem. Albowiem jak w ogniu i w wodzie, tak w kazdej formie zycia jest objawiony Bóg jako jej zycie i jej substancja". (Rozdzial 19, 5-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Powazajcie, cencie i czcijcie moc stworzycielska we wszelkim bycie! Zrozumcie, wszystko, co jest z mocy i swiatla, kazdy czlowiek nosi w glebi swej duszy. Duchowe cialo w czlowieku jest substancja wszelkiego bytu, gdyz Bóg, odwieczny Ojciec, kazdemu ze swoich dzieci wszystko darowal jako esencje, jako dziedzictwo. We wszystkich formach zycia jest odwieczny Duch i on tez wyplywa ze wszystkich form zycia.
Kiedy czlowiek swiadomie staje sie dzieckiem Bozym, to Boza wszechmoc sluzy mu poprzez wszystkie formy bytu, przez kamien, drewno, ogien i wode, przez kwiaty, trawy, rosliny i zwierzeta. Wszystkie ciala niebieskie sluza temu, kto zyje we Mnie, w Duchu Prawdy. Jezeli moc stworzycielska przeniknie stworzenie, którego dusza jest pelna swiatla i sily, to bedzie ono znowu swiadomie dzieckiem - synem lub córka nieskonczonosci i obejmie znowu wszechmoc, swoje dziedzictwo.
Kazdy dzien na tej ziemi jest darem dla czlowieka, aby sie w nim rozpoznal i odnalazl. Królestwa przyrody ofiarowuja sie czlowiekowi. Ogien i woda, a takze ciala niebieskie sluza mu w dzien i w nocy. Rozpoznajcie, jak bogaty jest dzien dla kazdego z osobna! Bogatym jest kazdy czlowiek, który udostepni sobie wewnetrzne bogactwo. Bogaty jest zaprawde ten, kto jest w lacznosci z Wszechmocnym i w ten sposób staje sie znowu wszechmoca. Bóg jest wszechmocny, bo jest wszechobecny, a czysta istota jest wszechmoca z Niego. Ona jest boska.
7. I Pan powiedzial: "Jesliby brat twój zgrzeszyl w slowach siedem razy na dzien i siedem razy na dzien zalowal, przyjmij go". A Szymon zapytal Go: "Siedem razy jednego dnia?"
8. Pan zas, odpowiadajac mu, rzekl: "A ja powiadam ci, ze równiez siedem razy siedem; bowiem nawet u proroków, kiedy juz byli pomazani Duchem Swietym, znajdowano przejawy grzechu. (Rozdzial 19, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kazde wzburzenie i kazda wypowiedz, która ma przywolac czlowieka do porzadku, a nie wyplywa z ognia Ducha Swietego - a wiec nie wynika z milosci, powagi i sily Bozej - nie jest w Duchu i z Ducha, lecz z czlowieka i jest grzechem.
Dlatego uwazajcie, zeby to, co mówicie, wyplywalo z ognia Ducha Swietego. Nawet jezeli to, co mówicie, jest bardzo powazne i wstrzasa czlowiekiem, musi byc wypowiedziane z ofiarnej milosci i z boskiej powagi. Wszystko inne przeciwne jest Duchowi Swietemu. To dotyczy wszystkich ludzi, bez wzgledu na to, czy podazaja do Boga czy nie, nawet jesli sa powolani, jak na przyklad prorocy.
Niech wam jeszcze i to bedzie wiadome: Jezeli prawdziwy prorok, którego Bóg powolal i który poddal sie Jego woli, bedzie przez wspólbraci tak dlugo nekany i wiklany w rózne dzialania, az naruszy to substancje jego wewnetrznej sily, to otrzyma on od Boga dodatkowa energie. Kiedy w sytuacji tej oburzy sie z powodu braku urzeczywistnienia lub spelnienia albo z powodu sprzecznych z Prawem uczynków swoich bliznich, do których doszlo mimo nabytej przez nich duchowej wiedzy, to otrzymuje te dodatkowa energie, która w nim uniewaznia to, co przez wzburzenie powstalo, poniewaz nie wyniklo to z jego odpowiedników, lecz z naduzywania jego sil.
9. Badzcie wiec ogledni, dobrotliwi, wyrozumiali i zyczliwi nie tylko wobec równych sobie, ale tez wobec wszelkich stworzen, które sa pod wasza opieka; albowiem dla nich wy jestescie podobni bogom, ku którym one spogladaja w swej niedoli. Wystrzegajcie sie zlosci, bowiem wielu grzeszy w zlosci i zaluje tego, kiedy zlosc im przejdzie". (Rozdzial 19, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dziecko Boze jest podobienstwem Boga Ojca i dlatego jest - samo w sobie - wiecznie czerpiaca sila, gdyz nosi w sobie wszystkie substancje odwiecznej sily. Dlatego zwierzeta, rosliny i kamienie podnosza wzrok ku podobienstwu Boga i zycza sobie jednosci z dojrzalymi istotami z Boga, ku któremu ciagle ksztaltujace sie zycie duchowo wzrasta i doskonali sie.
Odczuwajcie wiec lacznosc z wszelkim stworzeniem i ze wszystkimi kamieniami i roslinami, i chroncie zycie, które jest wam powierzone! Kwiaty i trawy sa ofiarnymi darami z reki Boga. Dlatego bierzcie je na swój uzytek dopiero wtedy, kiedy ich zewnetrzne zycie znajduje sie w przekwicie. I starajcie sie pozostawic korzenie w glebie. Bierzcie to, co wyrasta z korzeni, ale tylko wtedy, kiedy dla tej formy zycia nadszedl czas. A kiedy wybieracie je z korzeniami, to zlózcie je w cieniu, aby zycie moglo sie z nich powoli wycofac i powrócic do prasubstancji, w której wszystkie sily sa zjednoczone. Czyncie wszystko z prawdziwa miloscia i z wyrozumialoscia, bowiem wszystko zyje.
Nie zabijajcie nigdy zwierzecia dla waszego osobistego uzytku. Zrozumcie: przyroda, zycie stworzenia, obdarowuje was. Owoce pól, ogrodów i lasów powinny wam wystarczyc. I nigdy umyslnie nie depczcie zycia - ani zwierzat, ani roslin. Ten, kto umyslnie depcze zycie, stwarza przyczyny. Depcze on tym samym swoje wlasne zycie i bedzie z tego powodu cierpial.
10. I byl tam czlowiek z uschnieta reka, który przyszedl do Jezusa i rzekl: "Panie, bylem murarzem i zarabialem na utrzymanie rekami swoimi. Blagam Cie, przywróc mi moje zdrowie, abym nie byl zmuszony zebrac o chleb ku hanbie mojej". A Jezus uzdrowil go i rzekl: "Istnieje dom nie rekami zbudowany, bacz, abys równiez ty w nim zamieszkal". (Rozdzial 19, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W reke czlowieka, która zgodnie z prawem siewu i zbioru byla chora, z powrotem wplynelo zycie, aby mógl on znowu zarabiac na swoje utrzymanie. Dalem mu tez nauke, na dalsza droge jego zycia: Wróc do domu, który nie jest zbudowany ludzka reka - czyli wejdz w twoje wnetrze, gdyz jest ono swiatynia Boga. Jezeli czlowiek tego dokona, to sila, która ode Mnie otrzymal, bedzie w nim nadal dzialac. Jezeli tego nie dokona, to tylko przejsciowo jest mu dane to, co Ja mu darowalem: zycie w jego rece. Ten, kto mimo tego daru zycia dalej grzeszy, przywoluje znowu to, co Ja uniewaznilem; wtedy skutki grzechu beda tylko odwleczone.
Bóg daje! Co czlowiek z tym darem zrobi, zalezy jedynie od duszy i czlowieka. Czlowiek otrzymal wskazówke z odwiecznego Prawa, zeby juz wiecej nie grzeszyl i zeby udal sie do swiatyni swego wnetrza. Tym samym nie jest on juz czlowiekiem niewiedzacym. Czlowiek wiedzacy ponosi odpowiedzialnosc za to, co wie.
***
ROZDZIAL 20

Powrót siedemdziesieciu dwóch


Powodzenie lub niepowodzenie wyslanców Chrystusa
- Wysubtelnienie materii - Plamy na ziemi, resztki negatywnych energii beda baza dla ostatniego buntu demonów przy koncu Królestwa Pokoju - Uwolnienie duszy ziemi - O "duchach" (3). "Medrcy" tego swiata nie rozpoznaja sil wszechswiata; oni sa sterowani i walcza przeciw swiatlu (4). Chrystus objawia, jakie jest Jego stanowisko i stosunek do Boga, przebieg proces upadku i Jego Zbawczy Czyn (5). Chrystus w szacie ziemskiej i Jego poslancy mogli i moga byc rozpoznani tylko przez tych, którzy rozwineli wewnetrzne widzenie i slyszenie - Przed tym, kto slyszy i urzeczywistnia przykazania Chrystusa, odslania sie boskie Prawo i on zyje w Nim (6). Potezne wpromieniowywanie odwiecznej Prawdy przez Madrosc na przelomie czasów (7)

1. Powrócilo tedy po pewnym czasie siedemdziesieciu dwóch z radoscia, mówiac: "Panie, nawet demony sa nam podlegle w imie Twoje".
2. A On rzekl do nich: "Widzialem, jak szatan niby blyskawica spadl z nieba.
3. Oto dalem wam wladze, abyscie deptali po wezach i skorpionach, i po wszelkiej potedze nieprzyjacielskiej, i nic wam nie zaszkodzi. Wszakze nie z tego sie radujcie, iz duchy sa wam podlegle. Radujcie sie raczej z tego, iz imiona wasze w niebie sa zapisane". (Rozdzial 20, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nie wszyscy mezowie i niewiasty, których nazywalem tez uczniami, pozostali wierni prawu Bozemu. Niektórzy ulegli pokusom tego swiata. Oni powrócili z pustymi rekami. Nie przywiazujcie tez tak wielkiego znaczenia do liczby siedemdziesiat dwa. Wezcie te liczbe jako okreslenie wyrazajace: bylo ich wielu. Wszyscy, których wyslalem i którzy znowu powrócili, byli niegdys w Moim otoczeniu. Wszyscy, którzy pozostali w Duchu Prawdy, dzialali z Ducha Ojca i pokonali szatana zmyslów w wielu ludziach, doprowadzajac ich w ten sposób do wyzszego zycia. Slowa: "[...] nawet demony sa nam podlegle w imie Twoje", mówia o pokonaniu szatana zmyslów, poniewaz wielu z tych, którym przyniesiono nauke zycia, przyjelo ja i zgodnie z nia postepowalo.
Tak bylo, kiedy w szacie ziemskiej wedrowalem po tej ziemi. Ci, których rozeslalem i którzy zyli we Mnie, w Zyciu, zagrodzili droge temu, co bylo sprzeczne z Prawem. Ich tak zwani wrogowie nie mieli nad nimi mocy, poniewaz znajdowali sie oni pod ochrona prawa zycia, którego przestrzegali. Tak jest równiez w dzisiejszym czasie (1989r.): Wszyscy ci, którzy przeciwstawia sie temu co szatanskie, beda swiadomie dziecmi Boga i wezma w posiadanie królestwo ziemskie. Ich imiona sa juz teraz zapisane w niebiosach. Przez Moja moc osiagna to, co dla wielu ludzi jest jeszcze niewyobrazalne: przeistoczenie ich ludzkiego ja i przeistoczenie tego swiata z szatanskiego w boski. Im bedzie wszystko sluzyc: ziemia i wszystko, co na jest ziemi, poniewaz sa oni tymi, którzy w Moim imieniu beda posiadac królestwo ziemskie.
Po uplywie kilku epok Królestwa Pokoju ludzie w Królestwie Bozym beda jednego ducha, gdyz w swoich duszach pokonaja to co szatanskie i zyc beda swiadomie we Mnie, w Chrystusie. Poprzez nich dokonam na ziemi kolejnych dziel milosci.
Chociaz powloka ziemi i atmosfera zostana w znacznej mierze oczyszczone przez ciala niebieskie i przez morza, to pozostana na ziemi obszary z grubszej materii, tak zwane plamy ziemi, czyli skupiska negatywnych energii. Te istniejace jeszcze negatywne energie beda pozostalosciami z odleglych czasów, kiedy ciemnosc dzialala na ziemi; beda to pozostalosci z rozszczepiania atomów, resztki chemicznych substancji i tego wszystkiego negatywnego, co czlowiek ziemi uczynil. Te energie pozostana przez dlugi czas nieaktywne, poniewaz beda pokryte lawa.
Równiez i w nowej atmosferze pozostana obszary, w których zakodowane beda jeszcze aspekty cierpienia ludzi i zwierzat. Te obszary tez pozostana tak dlugo nieaktywne, jak plamy na ziemi.
W koncowej fazie Królestwa Pokoju w jego subtelniejszej materii - zanim nastapi przeistoczenie ziemi - szatan, a wiec sily demoniczne, beda mogly przy pomocy tych szczatków negatywnych energii jeszcze raz zmierzyc sie z ludzmi i z ziemia. Jeszcze raz Odwieczny we Mnie, w Chrystusie, da mozliwosc przeciwnikowi, aby sam siebie rozpoznal - zanim zalozy sobie kajdany w duchowych polach ewolucji. Demoniczne istoty beda walczyc do konca, aby ocalic swoje terytorium. Bóg-Ojciec we Mnie, w Chrystusie, daje w ten sposób swoim dzieciom jeszcze raz szanse do samorozpoznania i nawrócenia sie. Dusze, które nie skorzystaja z tej ostatniej mozliwosci, beda musialy odbudowac sie ponownie w duchowych polach ewolucji, gdyz struktura czasteczkowa ich duchowego ciala zostala uszkodzona. Takie znieksztalcone duchowe cialo potrzebuje regeneracji przez duchowe sily swiadomosci zwierzat, roslin lub nawet mineralów.
Równiez dusza ziemi uwolni sie od ziemi - jednak dopiero po wielu energetycznych latach swietlnych. Nastapi to podobnie, jak przy uwolnieniu sie duszy czlowieka z materialnego ciala i przejsciu w niematerialne swiaty, w procesie, który czlowiek nazywa smiercia ciala.
Kiedy dusza ziemi uwolni sie od swojej powloki i rozerwie ja, nastapi rozwiazanie ziemi. Zanim jednak dojdzie do tego wszechpoteznego procesu przemiany, ziemia bedzie musiala jeszcze duzo znosic. Tak czlowiek, jak i ziemia przezyja jeszcze wiele.
W wypowiedzi: "Wszakze nie z tego sie radujcie, iz duchy sa wam podlegle", pragne sprostowac slowo "duchy":
Przed dwoma tysiacami lat i w pózniejszych stuleciach "duchami" nazywano obciazone dusze. Jako "duchy" okreslano tez duszki przyrody i nadprzyrodzone zjawiska. Sa to jednak uksztaltowane energie duchowe, które dla czlowieka sa niewidoczne.
Rzeczywistoscia jest odwieczny Duch, wszechprzenikajace zycie, z którego wywodza sie te substancje, te uksztaltowane istoty, jak na przyklad istoty duchowe, duszki przyrody, zwierzeta, rosliny, mineraly. Duch jest odwiecznym, czystym, wszechprzenikajacym zyciem, które pulsuje w istotach duchowych, ludziach, zwierzetach, roslinach i mineralach - a wiec wszystko utrzymuje.
4. W onej godzinie rozradowal sie Jezus w duchu i rzekl: "Dziekuje Ci, swiety Ojcze nieba i ziemi, ze zakryles te rzeczy przed madrymi i roztropnymi, a objawiles je maluczkim. Tak, Wszechswiety, gdyz tak jest dobrze w Twoich oczach. (Rozdzial 20, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo "madrzy" okresla tutaj tych ludzi, którzy uwazaja sie za madrych jedynie na podstawie swego intelektu, to znaczy na podstawie wiedzy nabytej rozumem. Prawdziwie madrym jest natomiast tylko ten czlowiek, który spelnia prawa Boze.
Wielu z tych, którzy ze wzgledu na swój intelekt uwazaja sie za "madrych" i roztropnych, uczynilo z tej ziemi ugór. Nie rozpoznaja oni jeszcze sil Ojca i Jego Syna, Chrystusa, którym Ja Jestem - tych sil, które coraz bardziej dzialaja przez synów i córki Boga w szacie ziemskiej i zmieniaja ten swiat. Te sily wszechswiata sa jeszcze ukryte przed tymi, którzy swoje serce trzymaja zamkniete dla sensu zycia. Oni nadal jeszcze mysla, ze musza tylko dokonac tego, co odpowiada ich rozumowaniu i co uwazaja za sluszne i istotne. Mylnie uwazaja, ze w ten sposób okazuja swoja madrosc i roztropnosc.
Wy, ludzie w powstajacym i rozrastajacym sie Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, którzy w nastepnych pokoleniach coraz bardziej wezmiecie ziemie w posiadanie, rozpoznajcie: Dopóki Królestwo Pokoju nie rozwinie sie w pelni, ludzie skierowani na ten swiat beda sie wciaz na nowo gorliwie sprzymierzac, aby zwalczac dziela Pana. Wielu z nich nie rozpoznaje, ze swiatlo Prawdy juz na nich promieniuje, ze juz sa w jego blasku. Nieswiadomie i z niewolnicza gorliwoscia reaguja tak, jak podszeptuja im demony, i walcza przeciwko swiatlu.
Do Moich, którzy w dzisiejszych czasach (1989r.) podazaja droga do prawdziwej madrosci Boga, powiadam: Pozostancie w Prawdzie! Nastal bowiem czas, w którym Ja, Chrystus, coraz bardziej przenikam boska miloscia i madroscia ludzi dobrej woli i czynie z nich prawdziwe narzedzia Boze.
Droga do serca Boga, która przedstawilem w Kazaniu na Górze i która wyjasnilem, uzupelnilem i poglebilem w licznych objawieniach, jest droga do milosci i madrosci Boga, do prawdziwego czlowieczenstwa. Pojmijcie to dzisiaj (1989r.)!
Powinni o tym wiedziec równiez ludzie we wszystkich fazach rozwoju Królestwa Pokoju, Królestwa Bozego na ziemi, aby rozpoznac, ze Ja juz w dzisiejszych czasach (1989r.) bylem coraz bardziej z Moimi, ze ich szkolilem i prowadzilem.
5. Wszystko jest Mi przekazane przez Mojego Ojca. I nikt nie zna Syna, jak tylko Ojciec; i nikt nie wie, kim jest Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawic". (Rozdzial 20, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Wszystko jest Mi przekazane przez Mojego Ojca". Ja Jestem pierwszym ujrzanym i pierworodnym Synem Ojca, wspólrzadca niebios. Ja Jestem wszechobecny w czterech stworzycielskich silach, w czterech wlasciwosciach Boga - w Porzadku, Woli, Madrosci i Powadze. W strumieniach tych czterech wlasciwosci plynie Moje duchowe dziedzictwo. Jest ono w tych czterech stworzycielskich silach wszechobecnym promieniowaniem w prazasadzie, w Bogu.
Tym samym Ja Jestem Bogiem w stworzycielskim Duchu Ojca w czterech wlasciwosciach - w Porzadku, Woli, Madrosci i Powadze. Trzy przymioty Boga - Cierpliwosc, Milosc i Milosierdzie - sa przymiotami dzieciectwa. Ja Jestem w nich Synem pomiedzy wszystkimi synami i córkami Boga. Bóg oznacza: najwyzsza, wszechobecna energie, która wszystko stworzyla i stwarza i jest od wiecznosci po wiecznosc.
Z tej wszechobecnej energii, z odwiecznie plynacego prapotencjalu, z Ducha, oddzielilem wielka czesc Mojego duchowego dziedzictwa i w postaci iskier zlozylem je w duszach, które - wykraczajac przeciw Prawu - obciazyly sie w trzech przymiotach i czterech wlasciwosciach Boga, przedstawiajacych siedem podstawowych sil stworzenia; zyciodajna energia tych dusz przetransformowana jest wiec na nizszy poziom, az do czterech dolnych obszarów upadku. Te cztery dolne obszary upadku staly sie - po Moim "Dokonalo sie" - obszarami oczyszczania. Od czasu tego "Dokonalo sie" Iskra Zbawcza jest dla upadlych dusz wsparciem i ostoja, aby ich duchowa substancja nie rozwiazala sie w odwiecznie plynacym Duchu.
W pierwszej mysli upadku zawarte bylo zyczenie rozwiazania wszystkich duchowych form. Przeciwne Bogu istoty chcialy przez to zapoczatkowac nowy akt stworzenia. Odwieczny Ojciec, którego jestem Synem, przekazal Mi moc dokonania tego, co jest w Jego woli, w odwiecznym Prawie - zachowania calosci wszelkiego bytu. Poprzez Czyn Zbawienia kazda gleboko obciazona dusza otrzymala Iskre Zbawcza. W ten sposób dusza ma wsparcie i wykluczona jest mozliwosc jej rozwiazania sie we wszechobecnym Duchu, strumieniu Bozym; wykluczone jest jej przejscie w Nim w postac plynnej energii. Dzieki zbawieniu dusza znowu stanie sie istota duchowa i pozostanie w duchowej formie dzieckiem Bozym. Gdybym nie oddzielil Mojego dziedzictwa i nie darowal go dzieciom upadku jako wsparcia i sily rozwoju, to wiele duchowych cial - na skutek wzmagajacych sie obciazen - ulegloby rozkladowi. Na skutek tego równowaga stworzenia zostalaby zachwiana i rozwiazanie wszystkich duchowych form byloby nieuniknione.
Jest Mi wiec dane od Ojca, abym dzialal jako Zbawiciel wszystkich nisko upadlych dusz i ludzi, i te Jego dzieci poprowadzil z powrotem do Jego serca. Ja Jestem zatem dla kazdej duszy Zbawicielem tak dlugo, az przezwyciezy ona cztery obszary oczyszczania. Jezeli dusza uaktywni cztery boskie promienie swiadomosci, to zostanie przyciagnieta przez trzy plaszczyzny przymiotów, przez obszary przygotowawcze - zwane równiez obszarami rozwoju do Absolutu - które sa silami dzieciectwa zasady Ojca-Matki. W tych trzech plaszczyznach przymiotów powstajaca istota duchowa uaktywnia na nowo w calosci prawo promieniowania, odwieczne Praprawo. Kiedy calkowite Praprawo znowu bedzie aktywne w ciele duchowym, wtedy czysta istota wstapi ponownie w Absolut, w odwieczny byt.
Kiedy dusza na drodze do doskonalosci rozwinie czwarty obszar oczyszczania, swiadomosc boskiej Powagi, zbawienie jest w niej dokonane. Czesc Mojego dziedzictwa, która w postaci Iskry Zbawczej wspierala, podtrzymywala i prowadzila dusze, powraca wtedy do prasily, do wszechsily. Na drodze poprzez trzy obszary przygotowania do Absolutu powstajaca istota duchowa znowu przyjmuje swiadomie dzieciectwo Boze.
Jako Jezus z Nazaretu nie moglem jeszcze we wszystkich szczególach uczyc o Czynie Zbawczym, o wyplynieciu Mojego dziedzictwa z prasily, poniewaz wtedy jeszcze nie dokonalem Dziela Zbawienia; Moje dziedzictwo pozostawalo jeszcze w Praprawie. Podczas gdy Jan chrzcil Mnie w Jordanie i Duch w postaci golebicy zstapil na Mnie, Moje dziedzictwo w Praprawie zaczelo dzialac z wieksza sila. Na Golgocie wyplynelo ono przy Moich slowach: "Dokonalo sie" i rozdzielilo sie w duchowe iskry. Kazda nisko upadla dusza otrzymala z tego podpore - Iskre Zbawcza.
Wypowiedz "[...] nikt nie zna Syna, jak tylko Ojciec" ma nastepujace znaczenie: Czlowiek, który mysli tylko po ludzku, uwaza i uznaje materie za jedyna rzeczywistosc, nie odczuwa w sobie Ducha odwiecznego Ojca. Tylko ten, kto widzi siebie jako dziecko Boga i spelnia prawa milosci, odczuwa tez w sobie Ojca, Zycie. Ojciec jest zatem odczuwalny tylko dla tych, którzy spelniaja prawo milosci, którego nauczalem jako Jezus z Nazaretu, które objawiam jako Chrystus Bozy i którego ucze tych, którzy Boga kochaja bardziej niz ten swiat.
6. I zwróciwszy sie na osobnosci do uczniów swoich, rzekl: "Blogoslawione oczy, które widza, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem: Wielu proroków i królów chcialo widziec, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i chcieli slyszec, co wy slyszycie, a nie slyszeli. (Rozdzial 20, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja Jestem w Bogu, waszym i Moim Ojcu, Synem Bozym i Bogiem w odwiecznych czterech silach stworzycielskich.
Slowa: "Blogoslawione oczy, które widza, co wy widzicie", oznaczaja: Ja, Syn Bozy, wspólwladca niebios, bylem w szacie ziemskiej wsród ludzi. Blogoslawiona byla dusza w szacie ziemskiej, która Mnie, Syna Bozego, w szacie ziemskiej, rozpoznala.Czlowiek widzial Mnie tylko takim, jakim Ja jako czlowiek bylem miedzy ludzmi. Dusze blogoslawionych rozpoznaly we Mnie podobienstwo odwiecznego Ojca. Wielu z tych, którzy po smierci Mego ciala przyszli na ziemie, slyszalo Mnie poprzez usta prorocze. Jednak Ja nie przemawialem juz do nich bezposrednio, gdyz kto nie ma juz ziemskiego ciala, nie posiada tez glosu czlowieka. Wtedy konieczne jest przekazywanie slowa Bozego przez proroków.
Równiez i wewnetrzne widzenie jest tylko posrednie, a nie bezposrednie; ono przedstawia sie tak, jak widza ludzie w trójwymiarowym swiecie. Po smierci Mojego ciala dawalem slowo zycia poprzez usta prorocze i daje je równiez w dzisiejszych czasach (1989r.), aby Moi odnalezli Mnie i osiagneli stan blogoslawiony, a po odlozeniu swojego ziemskiego ciala mogli stanac twarza w twarz z odwiecznym Ojcem.
Ten wiec, kto spelnia slowa zycia, po smierci ciala ujrzy Ojca, bedzie Go znal i bedzie swiadomie w Nim - tak jak Ja Jestem w Nim i Go znam. Ten jednak, kto Moje slowa tylko slyszy i czyta, a nie wlacza ich w swoje zycie, nie odczuje w sobie Ojca ani tez Go nie ujrzy i nie bedzie Go znal po smierci swojego ciala. Odwieczny jest bowiem prawem zycia. Ten, kto tego Prawa nie przestrzega, jest duchowo martwy. Jedynie ta dusza i ten czlowiek sa swiadomie w Ojcu, którzy przyjmuja Moje slowa i wedlug nich zyja. Oni stana sie znowu Jego podobienstwem.
Podobnie jak bylo za czasów Mojego zycia na ziemi, tak jest znowu i dzisiaj (1989r.). Ja, Chrystus w Jezusie, bylem podczas Mojej ziemskiej wedrówki w ciele i stalem przed Moimi apostolami i uczniami jako podobienstwo Ojca. Ale wiekszosc tych, którzy szli w Moje slady i Mnie widzieli, nie rozpoznala Mnie. Tylko nieliczni z posród apostolów i uczniów ujrzeli Mnie, Chrystusa, w Jezusie. Tak jak bylo wtedy, tak jest tez i w obecnej epoce. Chrystus jest widoczny tylko dla tych, którzy otworzyli swoje duchowe oczy przez zycie zgodne z odwiecznym prawem milosci.
Wielu ludziom przynioslem wiesc z niebios i mówilem im o Moim przyjsciu jako przyjsciu Chrystusa. Jednak niewielu z nich zrozumialo wiesc o zbawieniu. Miedzy innymi nie chcieli oni Mesjasza w szatach skromnego czlowieka, Jezusa z Nazaretu, który byl synem ciesli Józefa. Chcieli natomiast ziemskiego króla, który by im odebral ciezary, aby sami nie musieli nic robic. Wielu ludzi sluchalo Mnie, Nazarenczyka, gdy mówilem - a jednak Mnie nie slyszalo, gdyz widzieli tylko Nazarenczyka i slyszeli tylko slowa Nazarenczyka. Nie pojeli slowa Bozego, które przeze Mnie, Nazarenczyka, przemawialo, bo slyszeli tylko Jezusa, Nazarenczyka - a nie Boga przez Jego Syna w szacie ziemskiej.
Równiez i w tej epoce, Moje slowo plynie w calej pelni poprzez wcielony czesciowy promien boskiej Madrosci - poniewaz dziecko ludzkie pomiedzy ludzmi, które nosi w sobie bliskosc Boga. Jednosc z odwiecznym Ojcem w nim jest tak samo malo rozpoznana, jak kiedys nie rozpoznano Mnie, Syna Czlowieczego pomiedzy ludzmi.
Jest utartym wyobrazeniem czlowieka, ze kazdy z jego wspólbraci musi byc taki, jak on sam. Wielu ludzi widzi róznice jedynie miedzy zewnetrznym bogactwem i zewnetrzna bieda, natomiast nie odróznia wewnetrznego bogactwa od duchowego zubozenia. Ludzi nie potrafia rozpoznac i rozróznic wewnetrznych procesów. Dlatego widza kazdego czlowieka tylko z perspektywy swojego ludzkiego ja. Wspólbracia maja dla nich tylko takie znaczenie, jakie przydziela im ich ja. Dlatego poslancy Boga w szacie ziemskiej nie sa rozpoznawani, a slowa zycia, jakie przez nich plyna, tylko przez nielicznych sa przyjmowane jako slowo Boze, prawo zycia.
v Tak wiec slowo Odwiecznego przekazywane przez poslanców Boga w szacie ziemskiej jest dla wielu ludzi tylko slowem ludzkim - a jednak jest ono i pozostaje slowem Boga, wypowiedzianym przez Jego poslanców wyslanych do ludzi.
7. Blogoslawieni jestescie wy w wewnetrznym kregu, którzy sluchacie Mojego slowa i którym ukryte rzeczy zostana ujawnione, którzy zadnego niewinnego stworzenia nie zniewalacie ani nie zabijacie, ale szukacie dobra we wszystkim; albowiem do takich nalezy zywot wieczny. (Rozdzial 20, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wyjasniam wypowiedz: "Blogoslawieni jestescie w wewnetrznym kregu, którzy sluchacie Mojego slowa i którym ukryte rzeczy zostana ujawnione". Ten, kto wiedzial, jak sluchac slów Ojca wypowiadanych przeze Mnie, Jego Syna w szacie ziemskiej, Jezusa, potrafil równiez wedlug nich zyc. On byl zaprawde blogoslawiony i wstapil w wewnetrzny krag Mojej rzeszy, i byl swiadomie we Mnie, a Ja w nim, jako swiatlo tego swiata. Zaprawde, blogoslawienstwo plynelo obficie przeze Mnie, Jezusa, do wielu ludzi i do Moich apostolów i uczniów.
Podobnie w tych czasach (1989r.) plynie blogoslawienstwo, slowo z Jam Jest, poprzez czesciowy promien wcielonej boskiej Madrosci. Jest ono darowane wszystkim ludziom i wplywa dzisiaj równiez w wewnetrzny krag do tych, którzy zrzeszaja sie wokól Mojego swietego slowa. Daje je przez czlowieka, w którego wcielona jest swietlista istota, która w dzisiejszych czasach - na poczatku poteznego przelomu czasów - poslalem do ludzi, aby mogli Moje slowo przez niego uslyszec i wedlug niego zyc. Jezeli urzeczywistnia oni Moje swiete slowo, którego ich znowu nauczam, jezeli przestrzegac beda Mojego przykazania, aby sie nawzajem ofiarnie kochali - tak jak Ja ich, jako Chrystus, kocham - to beda znowu Moimi prawdziwymi uczniami, synami i córkami Boga, którzy swiadomie przygotowuja Moje przyjscie.
Jako Jezus z Nazaretu nauczalem Moich apostolów i uczniów odwiecznych praw. Tym z nich, którzy urzeczywistnili Moja nauke, ujawnione zostaly tak zwane "tajemnice", gdyz odpadly od nich zaslony ludzkiego ja i dzieki temu zyli oni w Prawdzie. W podobny sposób nauczam ponownie, jako Chrystus, prawa milosci poprzez wcielony czesciowy promien boskiej Madrosci. Przed tym, kto to prawo urzeczywistnia, odslania sie odwieczne Prawo. Zaslony samolubstwa znikaja, a wtedy dusza i czlowiek stoja w swietle Prawdy.
Ludziom w Duchu objawione jest wszystko, gdyz spelniaja prawo zycia. Dzisiaj (1989r.) nauczam we wszystkich szczególach drogi ofiarnej milosci, a wszystkich chetnych - którzy sa gotowi odrzucic swoje ludzkie ja, aby stac sie boskimi - prowadze do Królestwa Bozego, które jest we wnetrzu kazdego czlowieka.
Jedynie ta dusza i ten czlowiek, którzy wypelnieni sa Moim Duchem, dotrzymuja tego, co im przykazalem. Ludzie Ducha nie beda brac w niewole i wiezic niewinnych stworzen, a tym bardziej ich zabijac. Ten, kto zyje w Prawdzie, wie, ze w kazdym stworzeniu dziala bezgraniczna milosc. Ludzie w Duchu Prawdy zyja w lacznosci z przyroda i z wszelkim jej stworzeniem.
Na drodze do serca Mojego Ojca nauczam (1989r.) ludzi, by rozpoznawali samych siebie, przyjmowali siebie jako istoty z Boga i znajdowali dobro we wszystkich ludziach i we wszystkim, co ich spotyka. Kto rozpoznaje swój prawdziwy byt, przestrzega przykazania przykazan: "Milujcie sie nawzajem ofiarnie, tak jak Ja, jako Jezus, was milowalem i miluje jako Chrystus". Moja nauka jest prawem zycia. Ten, kto ja urzeczywistnia, jest wypelniony Duchem Ojca i zyje we Mnie, w Chrystusie. Wszyscy, którzy spelniaja przykazanie przykazan, zyja we Mnie, a Ja dzialam przez nich. Przez nich bowiem spelniam to, co jest objawione: Królestwo Boze na ziemi.
Ludzkosc znajduje sie na wielkim przelomie czasów. Ja, Chrystus, przygotowuje Moje przyjscie i przekazuje Moja nauke przez synów i córki Boga, którzy objeli zadania w Moim planie Zbawienia, aby wielu Mnie odnalazlo i zjednoczylo sie pod wielkim plaszczem Uniwersalnego Zycia, poniewaz Bóg jest uniwersalnym zyciem, uniwersalnym bytem.
8. Blogoslawieni niech beda ci, którzy odstepuja od wszystkiego, co zostalo zdobyte przez rozlew krwi i zabójstwo, i którzy stosuja prawo i sprawiedliwosc. Blogoslawieni jestescie, albowiem osiagniecie zbawienie". (Rozdzial 20, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Na przelomie starego czasu - w którym dziala prawo kauzalne - i Nowego Czasu, czasu swiatla, objawiam sie ze wszystkich siedmiu podstawowych promieni Boga poprzez czesciowy promien boskiej Madrosci. Potezna promienista wstega odwiecznej Prawdy plynie do ludzi poprzez boska Madrosc. Jeszcze raz jest przyblizane im Moje myslenie i zycie jako Jezusa z Nazaretu. Tych wszystkich, którzy na Mnie, na Chrystusie, polegaja, ponownie nauczam praw zycia i ich prawidlowego zastosowania. Ten, kto je urzeczywistnia, wkracza w wypelnione zycie i jest wspólbudowniczym Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, które prorocy i oswieceni zwiastowali w poprzednich epokach.
Zaprawde, zaprawde, blogoslawieni sa ci, którzy sa oddani Mnie, Chrystusowi, spelniajac przykazanie wszelkich przykazan. Oni nie beda ani wiazac, ani zabijac. Beda stosowac Prawo i sprawiedliwosc, aby nastal pokój pomiedzy ludzmi, poniewaz nadszedl czas (1989r.), kiedy ze wszystkich czterech stron swiata gromadze tych, którzy staraja sie spelniac to, co im przykazalem.
Wiedzcie, ze mimo Moich wskazówek i pouczen, jeszcze wielu ludzi unicestwi siebie samych na skutek przyczyn, które nadal stwarzaja pomimo nabytej wiedzy. Ich dusze zostana jednak utrzymane przeze Mnie, Zbawiciela. Wszyscy ci, którzy pomimo nabytej wiedzy, zniewazaja przykazania zycia, beda tak dlugo stali po Mojej lewicy, az przyjma Mnie, Zbawiciela, w glebi swojego serca i odnajda, i zachowaja w sobie pokój i milosc - i w ten sposób stana sie prawem milosci. Wtedy przejda z lewicy na prawice i beda ze Mna tak dlugo, az po Mojej prawicy stana wszystkie dusze, które wtedy poprowadze z powrotem do Ojca.
***
ROZDZIAL 21

Jezus gani okrucienstwo wzgledem konia


Samolubny, egoistyczny czlowiek podporzadkowuje sobie
zwierzeta i neka je - Ten, kto zyje w Bogu, jest w jednosci z wszelkim stworzeniem (2-4). Czlowiek bezczesci i niszczy zycie na ziemi - Wymieranie wielu gatunków zwierzat - Znaczenie zwierzat dla równowagi ekologicznej - Postepowanie wobec stworzenia równiez podlega prawu siewu i zbioru (5). Ofiarna milosc jest kluczem do wyrozumialosci i pomocy blizniemu, do wgladu w prawo kauzalne i do jego przezwyciezenia - Glód i pragnienie duszy laknacej wewnetrznego zródla (7). Zabijanie zwierzat, równiez w celu skladania ofiar, jest dla Boga zgroza - Kazdy czlowiek powinien dobrowolnie zlozyc w ofierze swoje ja - Falszywy obraz Boga - Poprawne zrozumienie slów "Oko za oko, zab za zab" (8) i "A wtedy was odepchne" - Przekazywanie i interpretacja biblijnych slów (10). Ziemskie bogactwa i wewnetrzne bogactwo (11). Zewnetrzne bogactwo jest pozyczone tylko po to, aby je zuzyc dla wielu (12-13). Prawo Boze jest absolutne i spelni sie - Chrzest woda jest symbolem - "Dokonalo sie" - Chrystus naucza teraz calej Prawdy (14). Planowanie i przygotowanie zbawczej misji i Dziela Zbawienia - Wiele duchowych istot objelo to zadanie i dziala, az wszystkie istoty upadku powróca (16)

1. I stalo sie, ze Pan wyszedl z miasta i szedl z uczniami swymi przez góry. I doszli do góry, której sciezki byly bardzo strome. Tam spotkali czlowieka z jucznym zwierzeciem.
2. Lecz kon upadl na ziemie, gdyz ciezar byl dla niego za wielki. A czlowiek ów bil go, az krew plynela z ciala zwierzecia. Jezus, przystapiwszy do niego, rzekl: "Ty synu okrucienstwa, dlaczego bijesz swoje zwierze? Czyz nie widzisz, ze ono jest za slabe do takiego ciezaru i czy nie wiesz, ze ono cierpi?"
3. Czlowiek zas, odpowiadajac, rzekl: "Co Cie to obchodzi? Moge bic moje zwierze, ile mi sie podoba; nalezy ono do mnie, kupilem je bowiem za piekna sume pieniedzy. Zapytaj tych, którzy sa przy Tobie, oni sa z mego sasiedztwa i wiedza o tym".
4. A niektórzy z uczniów, odpowiadajac, rzekli: "Tak, Panie, tak jest zaiste, jak on mówi. Mysmy byli przy tym, jak kupowal konia". Pan zas odrzekl: "Czyz nie widzicie, jak on krwawi, i czyz nie slyszycie, jak jeczy i zali sie?" Oni zas odpowiedzieli: "Nie, Panie, my nie slyszymy, jak on jeczy i zali sie!" (Rozdzial 21, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nawet kiedy czlowiek kupil zwierze, nie jest ono jego wlasnoscia. Tak samo jak duchowe cialo, dusza w czlowieku, nalezy do odwiecznego bytu - gdyz Odwieczny stworzyl duchowe cialo i istota duchowa przez Odwiecznego zyje w odwiecznym bycie - tak i zwierze zostalo stworzone przez wiecznego Ducha-Stwórce i nalezy do zycia, które jest i wiecznie trwa - do Boga.
Cala nieskonczonosc jest miloscia, jest zyciem, które ofiarnie sluzy. Równiez i czlowiek jest przeze Mnie, Chrystusa, wezwany, aby ofiarnie sluzyl swojemu blizniemu. Takze swojemu dalszemu blizniemu, zwierzeciu, bowiem i zwierze jest wyposazone w dary ofiarnego sluzenia i sluzy chetnie i ochoczo temu czlowiekowi, który je kocha.
Jezeli czlowiek nie kocha ofiarnie swoich bliznich, a wiec swoich wspólbraci, to nie bedzie im tez ofiarnie sluzyl. swoje samolubstwo przenosi wtedy takze na swiat zwierzat, roslin i mineralów.
Zwierze nie umie mówic. Po cichu znosi cierpienie i trudno mu wyrazic ból i zal. Jedynie ten, kto ofiarnie kocha ludzi zwierzeta, rosliny i kamienie, wyczuwa ból i meke zwierzecia.
Samolubny czlowiek-pan oczekuje, zeby jego wspólbracia mu sluzyli. Wymaga tez od zwierzecia, aby ono mu sluzylo ponad swoje mozliwosci i sily. On sam rozporzadza - ale nie sluzy. Dlatego zadaje ludziom i zwierzetom niewyobrazalne meki. Jezeli czlowiek uzaleznia od siebie swoich wspólbraci, traktujac ich jak niewolników, to bedzie tez ujarzmiac zwierzeta. Ten, kto nie slucha juz swojego sumienia, staje sie zatwardzialy wobec ludzi i zwierzat. Wazne sa dla niego jedynie jego wlasne sprawy, jego wlasna korzysc. Ma o sobie wielkie mniemanie i zapomina, ze jego blizni i dalsi blizni - zwierzeta - cierpia z powodu jego samolubnych rzadów. Wtedy nie odczuwa juz, czego blizni i zwierze potrzebuja. Kiedy zmysly czlowieka dziczeja, caly czlowiek uczuciowo ubozeje. Ale tym wrazliwiej reaguje, kiedy jego wlasne ja zostaje naruszone i jego postepowanie poddane krytyce.
Rozpoznajcie: Ten, kto jest tylko z tym swiatem, spoglada jedynie na maly, ograniczony swiat swojego ja. Na skutek tego staje sie otepialy wobec prawa zycia, a tym samym jest duchowo martwy. Czlowiek duchowo martwy jest niemy i gluchy dla prawdziwego zycia. Dopóki wedlug praw reinkarnacji bedzie to jeszcze mozliwe, tacy ludzie beda sie znowu wcielac w materie, aby w przebiegu swojego losu doznac i doswiadczyc, ze blizni, który obok nich stoi, równiez zwierze, odczuwaja i cierpia, bo wszyscy maja zycie z Boga.
Blogoslawieni ci, którzy rozpoznaja, ze ich dalszy byt moze byc meka lub wolnoscia, bowiem czlowiek zbiera to, co zasial.
Bliski jest czas, kiedy bardzo obciazone dusze nie beda juz mogly przebywac w swiecie doczesnym, poniewaz swiatlo zamieszka na tej ziemi. Cienie ludzkiego ja nie zdolaja juz wtedy zawladnac swiatem, gdyz wola Boza bedzie spelniana i widoczna.
Ten, kto swoje zycie poswiecil Bogu, stal sie bezinteresowny. Zycie takiego czlowieka jest wtedy ofiarna sluzba dla blizniego. Czlowiek zyjacy w Duchu Pana nie mówi juz o twoim i moim. On zyje w pelni Boga od wiecznosci po wiecznosc - w tym, co Bóg mu darowal jako dziedzictwo: w wszelkim bycie, wiecznosci.
Kto wiec prawdziwie zyje, widzi to, czego duchowo martwi nie widza, i slyszy to, czego duchowo martwi uslyszec nie moga: zycie, które plynie z czlowieka, zwierzecia, rosliny i kamienia, z calej nieskonczonosci. Kto bowiem zyje we Mnie, jest w jednosci z wszystkimi ludzmi, istotami, zwierzetami, roslinami, kamieniami i z cala nieskonczonoscia. Taki czlowiek rozumie mowe milosci.
5. Wtedy Jezus zasmucil sie i rzekl: "Biada wam ludzie o kamiennych sercach, ze nie slyszycie, jak on skarzy sie i wola o zmilowanie do swego niebianskiego Stwórcy, i po trzykroc biada temu, przeciwko któremu on wola i jeczy w swoim cierpieniu!" (Rozdzial 21, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Biada tym, którzy grzesza przeciwko ludziom, zwierzetom, roslinom, kamieniom i przeciwko wszystkiemu, co Bóg im dal do zycia w Nim! Usposobienie wielu ludzi stalo sie otepiale. Ich ludzkie ja krazy tylko wokól wlasnych korzysci. Samolubny czlowiek krzywdzi przez to swoich wspólbraci i wyzyskuje królestwa przyrody. Czlowiek dzisiejszych czasów (1989r.) wciaz atakowal i atakuje wielkiego czlowieka-ziemie. Zanieczyszcza ziemie, bezczesci zycie na niej i przez poslugiwanie sie energia atomowa, srodkami chemicznymi i innymi - wdziera sie w atmosfere. Zadaje wiec gwalt ziemi i wszystkiemu, co na niej zyje. Narusza tez jej atmosferyczna powloke, która jest ochrona dla ziemi i wszelkiego ziemskiego zycia.
Szczególnie teraz, na przelomie czasów, w ciagu przemiany starego, grzesznego czasu w czas swietlisty, zwierzeta i rosliny róznych gatunków wolaja o pomoc i ratunek do swojego Stworzyciela silami swoich odczuc i mowa swojej swiadomosci.
Zwierzeta i rosliny cierpia w niewyobrazalny sposób z powodu nieobliczalnego dzialania ludzkiego ja, ludzkiego samolubstwa. Ciemiezone zycie wola o zmilowanie i ratunek.
Bóg, Mój Ojciec, Stworzyciel wszystkich form bytu, wysluchal wolania nekanych stworzen. Wiele gatunków zwierzat wymiera na skutek sprzecznego z Prawem postepowania czlowieka. Ich duchowe energie wnikaja z powrotem w dusze ziemi lub tez w czyste obszary odwiecznego bytu. Jest to wybawieniem dla wielu. Wiele z nich jednak powróci, kiedy swiatlo zamieszka na ziemi, gdyz ludzie beda wtedy zyli w jednosci z Bogiem.
Wiedzcie: Kazde nie naprawione przestepstwo i kazde znecanie sie - czy nastapilo ono wobec ludzi, zwierzat, roslin czy nawet kamieni, a zatem wobec calej ziemi i atmosfery - spada znowu na winowajce. Rozpoznajcie: Wiele zwierzat bylo danych czlowiekowi, aby mu sluzyly. Wiele bylo danych, aby zachowac równowage ekologiczna. Ale prawidlowe, a wiec obopólne sluzenie moze zaistniec tylko wtedy, kiedy czlowiek rozwinie dziecieca milosc z Boga Ojca-Matki i stworzycielska milosc, która dziala w zwierzetach, roslinach i kamieniach. Jedynie wtedy czlowiek bedzie mógl komunikowac sie z calym bytem.
Tam gdzie istnieje czysta komunikacja, tam plynie tez wieczna, kosmiczna energia. Natomiast tam, gdzie sily milosci sa zwiazane, panuje nieczulosc, samolubstwo i niewola. Tam nie ma wyrozumialosci ani tolerancji; jest tylko branie, a nie przeplyw wzajemnego dawania i przyjmowania.
Prawem jest: Co czlowiek uczynil najmniejszemu z Moich braci, swojemu blizniemu, to uczynil Mnie, Chrystusowi, a w koncu równiez i sobie samemu - bowiem co czlowiek sieje, to zbiera. Zniwa sa zawsze takie, jaki byl siew. Jezeli czlowiek wykracza przeciwko odwiecznemu Prawu ofiarnej milosci, to odwraca sie od wiecznych energii, których mu potrzeba dla zdrowego zycia, dla dobra jego duszy i ciala. Kto wiec kieruje sie na swiat i jego cienie, odwraca sie ode Mnie, od swiatla. A kto sie ode Mnie odwraca, ten wstepuje w cienie ludzkiego ja. Stojac w cieniu cierpi i marnieje; staje sie niewolnikiem swojego ja i zniewala z kolei swoich bliznich.
Rozpoznajcie: Jedynie ten pozwala czlowiekowi-panu czynic z siebie niewolnika, kto sam stoi w cieniu, a wiec jest juz zniewolony. On, sprzedajac sie czlowiekowi-panu za kilka srebrników, zdradza swojego prawdziwego Pana. I to dzieje sie wobec ludzi, zwierzat, roslin, ziemi i atmosfery.
6. I postapiwszy dalej, dotknal konia, a zwierze to podnioslo sie i rany jego zostaly uzdrowione. Zas do czlowieka tego powiedzial: "Idz swoja droga i w przyszlosci nie bij go wiecej, jezeli i ty spodziewasz sie znalezc zmilowanie". 
7. A ujrzawszy nadchodzacy lud, rzekl Jezus do uczniów swoich: "Ze wzgledu na chorych jestem chory, ze wzgledu na glodnych doznaje glodu, ze wzgledu na spragnionych cierpie pragnienie". (Rozdzial 21, 6-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa: "Ze wzgledu na chorych jestem chory", oznaczaja: Ten, kto ofiarnie kocha, jest otwarty dla swojego blizniego i moze odczuc w swoim sercu smutki, cierpienia i choroby swoich wspólbraci. Ludzie, którzy ofiarnie sluza swoim bliznim, otrzymuja ode Mnie sile, aby dawac chorym pocieszenie i pomoc. Ludzie w Moim Duchu bezinteresownie sluza swoim bliznim, jezeli oni sobie tego zycza.
Rozpoznajcie: Kazdy czlowiek ma wolna wole i nikt nie powinien narzucac sie blizniemu. Dlatego czlowiek powinien udzielac pomocy tylko wtedy, kiedy jest ona pozadana.
Duch milosci plynie poprzez ofiarnie sluzacych ludzi do wielu Jego ludzkich dzieci i sprawia, ze udzielana jest im pomoc. Bóg wspiera swoje ludzkie dzieci w kazdej sytuacji - równiez poprzez ludzi, których serca bija ofiarnie dla Boga i wspólbraci. Ten, kto ofiarnie kocha, ofiarnie sluzy. Dzieki temu w ten swiat wnika dobroc - Bóg.
Ten, kto rozpoznaje swoje wlasne przyczyny, zna równiez lancuch powiazan przyczyn na tym swiecie, których skutki prowadzily i prowadza do wielu róznorodnych chorób, cierpien i utrapien. Kto ma wglad w prawo siewu i zbioru, zna równiez droge wyjscia z zaburzen i zawiklan ludzkiego ja. I ten, kto idzie droga wyprowadzajaca z cierpienia, udreczenia, choroby i ulomnosci, bedzie stwarzal coraz mniej przyczyn. Dzieki temu zly siew w glebie zycia maleje, a wschodzi w niej dobry siew, zycie we Mnie, w Chrystusie.
"[...] ze wzgledu na glodnych doznaje glodu, ze wzgledu na spragnionych cierpie pragnienie" oznacza: Jako Jezus z Nazaretu odczuwalem i wiem jako Chrystus, dlaczego wiele Moich ludzkich dzieci cierpi na brak pozywienia i dlaczego sa one spragnione. Jako Jezus widzialem niedostatki i znam je jako Chrystus. Niedostatki sa spowodowane niedostatecznym swiatlem duszy. Rozbudzona dusza pragnie i laknie Mnie, Chrystusa. Rozbudzona we Mnie dusza nie spocznie, dopóki czlowiek nie rozpozna, dlaczego ona odczuwa glód i pragnienie. Jezeli czlowiek rozpozna potrzebe duszy i jezeli Moja moca oczysci rozpoznana przyczyne, która spowodowala brak swiatla w duszy, wtedy dusza odetchnie, a czlowiek wyzdrowieje.
Rozpoznajcie: Dusza zyje jedynie swiatlem Bozym. Jezeli tego swiatla ma za malo, cialo zaczyna chorowac lub tez czlowiek musi cierpiec glód i pragnienie, zaleznie od tego, co czlowiek zasial w glebe, w swoja dusze.
Kazdy spragniony teskni za zródlem, za woda. Jezeli w czlowieku zródlo wewnetrznego zycia wyplywa tylko niklym strumieniem, gdyz odwrócil sie on od zródla, to dusza i czlowiek cierpia. Ten, kto zyje w Bogu, odczuwa cierpienie swoich bliznich i nie spocznie, dopóki wszystkie dusze i wszyscy ludzie nie znajda dojscia do zródla, a dusze nie polacza sie z prazródlem, aby same staly sie zródlem. 
Dopóki wszyscy ludzie i wszystkie dusze nie zaczna zyc w tej duchowej swiadomosci, dopóty Ja bede z ludzmi i z duszami jako Zbawiciel i bede odczuwal razem z nimi ich choroby, ich glód i pragnienie; bede glód zaspokajal i gasil pragnienie - az wszystko co ludzkie, bedzie rozwiazane i dusza stanie sie znowu zródlem z samego Boga, duchowa istota niebios, podobienstwem Boga.
8. I powiedzial On tez: "Przyszedlem, aby zniesc ofiary i krwawe uczty. A jesli nie przestaniecie ofiarowywac miesa i krwi zwierzat i spozywac ich, nie przestanie gniew Bozy spadac na was, tak jak spadal na pustyni na przodków waszych, którzy oddawali sie spozywaniu miesa, az zgnilizna zostali napelnieni i zaraza wyniszczeni. (Rozdzial 21, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Przyszedlem, aby zniesc ofiary i krwawe uczty" oznacza: Przyszedlem, aby was nauczac ewangelii, prawa milosci, i swoim zyciem dawac przyklad, jak sie je spelnia; abyscie rozpoznali, ze jedynie ten czlowiek we wnetrzu posiada obfitosc duchowej sily, który spelnia prawa Boze. Ludziom, którzy posiadaja wewnetrzne wartosci, nie bedzie niczego brakowac. Ten bowiem, kto jest w swoim sercu bogaty, jest ze swoim bliznim, a nie przeciwko niemu - a tym samym jest z Bogiem, z zyciem, które jest pelnia. Ludzie o wewnetrznych wartosciach sa tez ze swiatem zwierzat i roslin, a nie przeciwko stworzeniom Bozym. Ten, kto jest przeciw swojemu blizniemu, bedzie z nim walczyl i bedzie go zabijal. I jezeli jest przeciw blizniemu, to nie uszanuje tez innego zycia - ani zycia zwierzat, ani roslin, ani kamieni.
Temu, kto jest przeciwko zyciu we Mnie, w Chrystusie, dokucza glód i pragnienie i przesladuje go ciagly niedosyt powodzenia, bogactwa, wladzy i uznania. Na swoje uczty i dla rozkoszy podniebienia zabija on i spozywa zwierzeta. Tym ujawnia, ze jest daleki od Boga.
Dla Boga, Odwiecznego, ofiary ze zwierzat sa zgroza. On nie chce, zeby zwierzeta byly Mu ofiarowywane lub poswiecane. Bóg dal zycie wszelkim formom bytu, a wiec tez i zwierzetom. Po co mialyby byc Mu skladane w ofierze, kiedy przeciez On, Zycie, sam w nich zamieszkuje?
Jezeli jednak czlowiek ofiarowalby Mnie, Chrystusowi, swoje ludzkie ja, swoje namietnosci i pozadania, i staralby sie prowadzic zycie zgodne z wola Boga, a wiec poswiecone Mu - to przyczynilby sie do jednosci wszystkich form bytu. Bóg jest Duchem milosci i wolnosci! Dlatego kazdy czlowiek powinien dobrowolnie zlozyc swoje ja w ofierze. Dopiero wtedy stanie sie lagodny i z calego serca pokorny i odnajdzie wielka Jednosc - Boga. Taki rozwój czlowieka na drodze do siebie, Bóg kocha w swoich dzieciach.
A ten, kto odda sie odwiecznemu Bogu Ojcu-Matce, przeksztalcajac swoje ludzkie cechy w boskie, nie bedzie zarzynal zwierzat i spozywal ich miesa, ani tez nie bedzie zabijal zadnego zwierzecia dla wlasnej przyjemnosci. Tacy ludzie beda obchodzic sie ze swiatem roslin z ofiarna miloscia, gdyz równiez rosliny sa stworzycielskim darem Boga dla Jego ludzkich dzieci. Rosliny i owoce pól i lasów chetnie daruja sie czlowiekowi i pragna mu sluzyc jako pozywienie i leki dla jego chorego ciala.
"Gniew Bozy" pochodzi z poganskiego swiata wyobrazen, które byly jeszcze bardzo zywe w Starym Przymierzu. Ludzie wierzyli w to, ze "bogowie" dokonuja na nich zemsty. Byloby dobrze, gdyby grzeszny czlowiek rozpoznal, ze to on sam stworzyl tak zwany "gniew Boga". "Msciwy Bóg" to ludzkie ja, które msci sie za to, co samo spowodowalo, gdyz co czlowiek sieje, to bedzie zbieral.
Równiez i slowa: "oko za oko, zab za zab", byly i sa nadal blednie wykladane. Czlowiek nie powinien mscic sie na swoim bliznim i odplacac mu pieknym za nadobne. Ma przykazane przebaczyc blizniemu, prosic go o przebaczenie i tego samego lub podobnego juz wiecej nie czynic. Ten, kto nie spelnia tego przykazania, udaje sie sam pod dzialanie prawa odpokutowania. Glosi ono: "oko za oko, zab za zab". Wtedy zgodnie z zasada "oko za oko, zab za zab", zbierze to co zasial.
Rozpoznajcie: Wczesniej czy pózniej zawziete, butne ja, bóstwo samolubnego czlowieka zalamie sie - najpózniej wtedy, kiedy z duszy wyplyna przyczyny: to co czlowiek zasial.
Rozpoznajcie dalej: Cierpienie zwierzat i mieso zabitych umyslnie zwierzat, które zostalo zjedzone, zjada z kolei cialo czlowieka. To pociaga za soba choroby i zarazy. Sa to skutki tych lub podobnych przyczyn.
9. A Ja wam powiadam, chocbyscie sie zgromadzili na Moim lonie, a nie przestrzegali Moich przykazan, wtedy was odepchne. Jesli bowiem nie chcecie zachowac malych misteriów, jakzez mam wam powierzyc wieksze?
10. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, wierny bedzie i w wielkiej; a kto jest niesprawiedliwy w najmniejszej sprawie, bedzie tez niesprawiedliwy i w wielkiej. (Rozdzial 21, 9-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"A Ja wam powiadam, chocbyscie sie zgromadzili na Moim lonie, a nie przestrzegali Moich przykazan, wtedy was odepchne" oznacza: Nawet kiedy czlowiek wola: "Panie, Panie!" i wiele mówi o Mnie i o ewangelii milosci, ale w swoim zyciu nie urzeczywistnia i nie przestrzega tego, o czym mówi, wtedy - poprzez swoje ludzkie ja - sam sie odepchnie. Na skutek tego wystepuje z prawa milosci i stwarza przyczyny, których skutki spadna na niego, jezeli ich zawczasu nie rozpozna, nie pozaluje i tego co rozpoznal juz wiecej czynic nie bedzie. To nie Jam Jest, Bóg, odpycha dusze i czlowieka. To czlowiek sam odwraca sie od prawa milosci i zycia, stwarzajac w ten sposób swoje wlasne prawo, pod którego brzemieniem potem cierpi. Czlowiek bowiem otrzyma to, co zasial. Dlatego starajcie sie pozostac na Moim lonie przez zycie we Mnie, w Chrystusie, przez ofiarna milosc i ofiarne czyny.
Wypowiedz: "[...] wtedy was odepchne", w zadnym wypadku nie pochodzi z Ducha Bozego, którym Ja Jestem. Sensem tej wypowiedzi jest: Przez wasze wlasne male ja spychacie wasza dusze na niziny przyczyn, z powodu których bedziecie potem cierpiec, poniewaz jedynie ludzkie ja stwarza w duszy i w fizycznym ciele prawo siewu i zbioru.
Do wielu starych tekstów, danych w dawnych czasach i ciagle na nowo redagowanych i przekladanych, wniknely zwroty z czasu przed i po Starym Przymierzu. Jezeli ci, którzy te teksty redagowali i przekladali, tkwili jeszcze w swiecie tych pojec, to stosowali je znowu i wnosili w nowe opracowania tekstów mniemajac, ze poprawnie zrozumieli i dlatego tez poprawnie zredagowali i przelozyli tekst, jaki byl im przedlozony.
Te stare pojecia byly przejmowane równiez w wasze tak zwane Biblie. Tak dzieje sie jeszcze i dzisiaj (1989r.). Równiez i z tego powodu wielu znawców Biblii i teologów nie moze zrozumiec Mojego slowa, objawionego dla dzisiejszych czasów i dla Nowego Czasu, dla czasu swietlistego. Szablonowe uzywanie takich pojec wprowadzilo do Biblii duzo ludzkich aspektów. Nie zawsze te bledne interpretacje tekstów byly swiadome - czesto wynikaly z nieswiadomosci, z ludzkich przekonan. Stare zwroty i stare pojecia, w których boska Prawda zostala oddana ludzkimi slowami, maja jednak w dzisiejszym czasie (1989r.) czesto inny sens i inne znaczenie.
Gdyby ludzie posluchali poslanych przez Boga proroków - równiez tych, którzy dzialali w oficjalnym kosciele i gdyby spelnili to, czego Bóg nauczal poprzez swoje instrumenty, gdyby posluchali tez tego, czego uczylem jako Jezus z Nazaretu i co przekazywalem dajac przyklad Moim zyciem, wtedy epoka ta bylaby pelna swiatla, a wiec Prawdy - i juz nie trzeba by bylo proroków.
Rozpoznajcie: Ten, kto nie spelnia najmniejszego z przykazan czyli nie okazuje swoim wspólbraciom wyrozumialosci i tolerancji i nie uwzglednia ich wolnej woli nie moze spelnic najwiekszego przykazania, przykazania milosci. Jakze moze otrzymac wiekszy dar, prawo milosci, prawdziwe zycie ten, kto nie uznaje prawa siewu i zbioru i dlatego potepia swojego blizniego jako winowajce?
Wiedza nie jest madroscia. Boska madrosc pozostaje zatajona przed tym, kto tylko wiedze gromadzi.
Ten, kto w najmniejszych sprawach jest wierny, rzetelny i szczery wzgledem samego siebie, bedzie takim równiez wobec swojego blizniego. Tacy ludzie dokonaja tez wielkich dziel, które nie przemina, gdyz zyja oni w Mojej woli. Ten natomiast, kto w najmniejszych sprawach jest zachlanny, zazdrosny i pozadliwy, ten bedzie odpowiednio myslal, mówil i postepowal, gdy bedzie chodzilo o wieksze rzeczy i sprawy.
Wiedzcie: Z zazdrosci, zachlannosci i sporów braly poczatek wojny, morderstwa, zniszczenie i poróznienie narodów.
Przeznaczone dla ludzi w swietlistym Królestwie Pokoju: Tak jeszcze bylo w epoce, w której objawilem to dzielo poprzez wcielony promien czesciowy boskiej Madrosci, na poczatku poteznego przelomu czasów.
11. A jesli nie byliscie wierni w grzesznych ziemskich dobrach, któz wam powierzy prawdziwe bogactwa? I jesli nie byliscie wierni w sprawie cudzej, któz wam poruczy rzecz wlasna? (Rozdzial 21, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jezeli uwazacie, ze wasze ziemskie dobra sa wasza wlasnoscia i dbacie tylko o to, zeby pomnozyc je dla waszych celów, to zubozeliscie w glebi waszej duszy, gdyz nie gospodarujecie tym mieniem tak, jak byloby to zgodne z Prawem - dla dobra wielu. Bóg nie powierzy wam wtedy prawdziwego bogactwa - wniesienia prawa zycia w ten swiat. Ten bowiem, kto nie spelnia prawa milosci i zycia, jest duchowo ubogi. I jezeli skrzywdziliscie waszych bliznich, a wiec nie dotrzymaliscie wiernosci prawu zycia i milosci - jakzez mozecie osiagnac królestwo niebianskie, ofiarne zycie?
Ten, kto pragnie dostapic nieba, musi byc bogaty w swoim wnetrzu - bogaty w wewnetrzne wartosci i w boskosc. Kto nabyl dla siebie bogactwa na ziemi i widzi je jako swoja wlasnosc, jest ubogi w Duchu zycia, poniewaz to, co jest mu dane w postaci zewnetrznego bogactwa, zostalo mu powierzone tylko po to, zeby popieral na ziemi dobro ogólu, co znaczy: jeden dla wszystkich - i wszyscy dla jednego.
Ten, kto uwaza ziemskie bogactwa za swoja wlasnosc i swoja zasluge, nie jest lepszy od tego, który zazdrosci blizniemu jego mienia i stara sie mu je zabrac lub tez sie nim wzbogacic.
Kto natomiast najpierw dazy do królestwa niebianskiego, rozpoznal w sobie wieczne zycie i w glebi duszy swiadomie je przyjal.
Temu, kto rozwinie wewnetrzne bogactwo, nie bedzie niczego brakowac równiez jako czlowiekowi, gdyz Bóg, Bóg Ojciec-Matka, dba o swoje ludzkie dzieci, zeby nie musialy zaznac biedy. Jezeli jednak ludzie cierpia niedostatek i gloduja, to w poprzednich wcieleniach odmawiali swoim ludzkim braciom i siostrom chleba i pomocy lub jako oswieceni, nie prowadzili ich prawidlowo, zgodnie z przykazaniem "Módl sie i pracuj".
Wielu ludziom Bóg powierzyl zewnetrzny majatek, aby go uzyli dla dobra ogólu i we wlasciwy sposób pomnazali dla dobra wszystkich. Ten, kto cierpi i znosi niedostatek, ma byc pocieszany i wspomagany przez tych, którym Bóg dal dary po to, aby je we wlasciwy sposób rozdzielali pomiedzy Jego cierpiace biede i glodujace dzieci. Powinno to jednak nastapic zgodnie z Prawem wedlug przykazania "Módl sie i pracuj".
12. Nikt nie moze dwóm panom sluzyc, gdyz albo jednego nienawidzic bedzie, a drugiego milowac, albo jednego trzymac sie bedzie, a drugiego lekcewazyc. Nie mozecie jednoczesnie sluzyc Bogu i mamonie". I uslyszeli te wszystkie slowa faryzeusze, którzy byli chciwi, i nasmiewali sie z Niego.
13. A On powiedzial im: "Wy jestescie tymi, którzy chca uchodzic przed ludzmi za sprawiedliwych; ale Bóg zna serca wasze: Albowiem to, co przez ludzi jest wysoko cenione, obrzydliwoscia jest w oczach Boga. (Rozdzial 21, 12-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nikt nie moze sluzyc dwóm panom. Kto jednak powierzy sie temu jednemu Panu, Bogu Ojcu-Matce, spelniajac Boza wole, bedzie sluzyl Bogu równiez w swoim bliznim i nie bedzie wywyzszal sie ponad niego. Natomiast ten, kto nazywa zewnetrzne bogactwo swoja wlasnoscia, bedzie z góry patrzyl na bliznich i lekcewazyl ich. Tacy ludzie sa czesto samolubni, bojazliwi, maloduszni, a wobec blizniego nieufni i podejrzliwi. Mysla bowiem, ze blizni móglby ich skrzywdzic i zabrac im bogactwo, którego wedlug praw zycia wcale nie posiadaja, bo jest im ono tylko pozyczone, aby we wlasciwy sposób uzywali go dla wielu. Tacy ludzie kochaja tylko siebie i swoje pozorne bogactwo i przeciwstawiaja sie kazdemu, o kim mysla, ze chcialby ich obrabowac.
We wszystkich czasach istnieli i istnieja faryzeusze, którzy uzywaja pieknych slów, wielu argumentów i wymówek, aby zatrzymac to, co sobie przywlaszczyli jako swoja pozorna wlasnosc.
Rozpoznajcie: Kazdy, kto sie broni i usprawiedliwia, oskarza siebie i daje swiadectwo o tym, kim jest. Bóg zna swoje dzieci! On nie zwaza na slowa poszczególnych ludzi, lecz spoglada w ich serca. Przed Odwiecznym nic nie jest ukryte. Kiedy nadchodzi czas, dopuszcza On, zeby wszystko sie ujawnilo i zeby kazdy grzesznik sam siebie rozpoznal, aby pozalowal, prosil o przebaczenie, przebaczyl, zadoscuczynil i wiecej tego co rozpoznal nie czynil, tak aby znowu odnalazl sie w Bogu.
W tym celu Ja, Chrystus, w tej epoce (1989r.), ponownie nauczam Wewnetrznej Drogi, aby wszyscy ludzie dobrej woli rozpoznali siebie, odnalezli znowu Boga i osiagneli jednosc z Nim i ze swoim bliznim poprzez Syna, którym Ja Jestem.
14. Do czasów Jana byl zakon i prorocy. A od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boze i kazdy sie do niego gwaltem wdziera. Lecz latwiej jest niebu i ziemi przeminac, niz przepasc jednej kresce z zakonu". (Rozdzial 21, 14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Do czasów Jana byl zakon i prorocy" oznacza, ze Prawo, którego nauczali prorocy, zostalo ujawnione przed pojawieniem sie Jana. To, czego prorocy nauczali ponadto z prawa Bozego, poglebilem jako Jezus i pokazalem ludziom przykladem Mojego zycia. Na tym budowalem jako Jezus i zaczalem zwiastowac Królestwo Boze i Jego prawa, które zapowiadali prorocy juz przed Janem. Do Królestwa Bozego wejdzie kazda dusza, która urzeczywistni prawa zycia i bedzie ich przestrzegac.
Prawo Boga jest absolutne. W nim ani na jote nic nie moze byc zmienione. Prawo Odwiecznego spelni sie we wszystkich aspektach zycia na ziemi, w ziemi i w obszarach oczyszczania. Ja przyszedlem jako Jezus z Nazaretu, aby spelnic prawo Boze; ten, kto idzie w Moje slady, bedzie go tak przestrzegal, jak Ja go uczylem, i przykladem Mojego zycia pokazalem, a tym samym przykazalem.
W tej epoce (1989r.) Ja, Chrystus, ponownie ucze odwiecznego Prawa poprzez Moja prorokinie i oredowniczke i wprowadzam Moich w królestwo wnetrza. Ucze ich tez znowu odwiecznych praw Królestwa Bozego na tej ziemi. Ten, kto kroczy Moimi sladami, sladami Nazarenczyka, jest wspólzalozycielem i wspólbudowniczym Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa na ziemi.
Ja, Chrystus, przyszedlem na ten swiat jako Jezus, aby zwiastowac Królestwo Boze na ziemi i nauczac praw Królestwa Bozego.
Slowami "Nauczajcie, a potem chrzcijcie", mówilem o chrzcie przez Ducha Swietego, gdyz ten, kto otrzymal nauki z Ducha i je urzeczywistnil, ten jest Duchem ochrzczony i nie potrzebuje juz chrztu woda. Chrzest woda moze pozostac juz tylko symbolem, gdyz kazdy czlowiek spelniajacy prawa Boze jest ochrzczony przez Ducha zycia i moze wejsc do nieba, poniewaz spelnia prawo zycia, którym jest Bóg we Mnie, w Chrystusie.
Ja, Jezus, otrzymalem od Jana chrzest woda jako symbol i od tego czasu zaczalem glosic, nauczac i przyblizac ludziom Królestwo Boze. Jednoczesnie coraz bardziej zaczela sie uaktywniac w pracentralnym sloncu sila czesciowa z prasily, potencjal swiatla dla wszystkich upadlych i obciazonych dusz. I tak jak Ja jako Jezus z Nazaretu glosilem Królestwo Boze, nauczalem i przykladem Mojego zycia pokazywalem droge - prawo milosci - która do niego prowadzi, tak czynili wszyscy inni prorocy, których poslalem po Moim "Dokonalo sie" - i tak bede czynil nadal, az wielu ludzi bedzie zyc w spelnianiu odwiecznych praw.
Rozpoznajcie: Przez "Dokonalo sie" kazda dusza ma utorowana droge ewolucji do odwiecznych niebios. Zadna dusza nie pozostanie na zewnatrz, gdyz we wszystkich, nawet w demonach, jest swiatlo Zbawiciela - plomien duszy, który chroni ja przed rozwiazaniem.
Jedynie ten, kto stal sie znowu absolutnym prawem milosci, istota duchowa, powróci do mieszkania, które odwieczny Ojciec dla niego przygotowal. Kazda dusza, która stala sie znowu czysta, musi bowiem spelnic prawo Boze calkowicie, co do joty.
Ja, Chrystus, objawiam sie ponownie na tym przelomie czasów (1989r.), który prowadzi do nowej epoki, do Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Poprzez boska Madrosc, wszechobejmujace prawo Boze znowu przychodzi na te ziemie we wszystkich szczególach. Wszyscy ludzie dobrej woli nie tylko wydostana sie spod dzialania prawa siewu i zbioru, ale otrzymaja tez nauki i wskazówki, jak moga wszechstronnie stosowac na ziemi odwieczne prawo zycia.
Ja, Chrystus, ucze wiec w tej epoce calej Prawdy. Ten, kto jest z Prawdy, rozumie sens tego, co jest przeze Mnie objawione w slowie i w pismie. Ludzie, którzy zblizaja sie do Odwiecznego, nie lgna juz bowiem do slowa i nie lgna juz wiecej do litery. Slowa i litery to tylko znaki.
Ludzie idacy swiadomie, krok za krokiem, Wewnetrzna Droga milosci, nie beda juz pytali, co sie kryje za tak zwanymi tajemnicami Boga. Dla nich wszystko stanie sie jawne, gdyz czlowiek zblizajacy sie do Wewnetrznego Zycia, rozwija swoja duchowa swiadomosc, a wiec zanurza sie w odwieczne Prawo - w Boga. Jest ono skryte tylko przed tymi, którzy go nie urzeczywistniaja i nie przestrzegaja.
Juz teraz bogaci w Duchu zycia sa ci ludzie, którzy krocza droga milosci i zyja we wspólnocie ze swoimi bliznimi. Oni moga byc pewni, ze juz teraz stoja po Mojej prawicy.
Powtarzam: Ja, Chrystus, wyjasniam i prostuje podany tutaj tekst z ksiazki "Ewangelia Jezusa" na tyle, na ile ówczesne pojecia i slowa nie odpowiadaja juz pojeciom i slowom dzisiejszych czasów, poniewaz nadawany jest im inny sens. Prostuje równiez istotne, sprzeczne z Prawem interpretacje, które wniknely w ten tekst takze przez tlumaczenia. Poglebiam wypowiedzi i dodaje dalsze prawidlowosci. Dzieki temu wszyscy ci, którzy beda zyc w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, otrzymaja wglad nie tylko w to, co sie wydarzylo w Moich czasach, w czasach Jezusa z Nazaretu, ale tez w to, co mialo miejsce az do rozkwitu Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
15. I przychodzilo wiele niewiast do Niego i przynosilo dzieci swoje, które mialy przy piersi, aby je blogoslawil. Niektórzy zas mówili: "Czemu trudzicie Mistrza?"
16. Lecz Jezus ostrzegl ich i rzekl: "Sposród nich przyjda ci, którzy Mnie ludziom zwiastowac beda". I bral malenstwa w ramiona swoje i blogoslawil je. (Rozdzial 21, 15-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowami: "Sposród nich przyjda ci, którzy Mnie ludziom zwiastowac beda", zapowiedzialem przyjscie tych, którzy razem ze Mna przyjeli od Boga Ojca-Matki zadanie sprowadzenia wszystkich upadlych i obciazonych dusz i ludzi z powrotem do serca milosci.
W odwiecznym bycie, w odwiecznym miescie Jerozolimie, misja zbawienia zostala w obecnosci odwiecznego Ojca zaplanowana i przygotowana we wszystkich szczególach. Kazda istota, która zdecydowala sie objac to zadanie, wniosla - jako swój potencjal milosci i pomocy dla upadlych i obciazonych dusz - jeden lub wiecej elementów z wielkiej mozaiki planu zbawienia w pracentralne slonce i w slonca pryzmatyczne, to znaczy w slonca wlasciwosci i przymiotów boskich. Wywodzac sie z pracentralnego slonca i ze slonc wlasciwosci i przymiotów boskich, które sa podstawowymi silami nieskonczonosci, misja zbawienia promieniowala we wszystkie swiaty upadku i w atmosfere ziemi.
Podczas tego poteznego procesu synowie i córki Boga przyjeli swój udzial w Dziele Zbawienia równiez w swoje duchowe ciala.
Wielu synów i wiele córek Boga postanowilo przeprowadzic ze Mna, z Chrystusem, Dzielo Zbawienia dopóki ostatnia dusza nie znajdzie sie znowu w odwiecznym bycie. Ale nie kazda istota duchowa, która objela zadanie w misji zbawienia, bedzie dzialac ze Mna, z Chrystusem, do konca, to znaczy az wszystkie istoty znowu osiagna czystosc. Ta olbrzymia akcja ratunkowa - dopóki kazda dusza nie powróci do domu - jest zadaniem tych istot, które zobowiazaly sie ja przeprowadzic i które pochodza z centrum wszelkiego bytu, z sanktuarium, skad upadek wzial swój poczatek. Sa to ci, którzy przyszli na ten swiat poprzez ród Dawida i tak dlugo beda wciaz na nowo przychodzic na ziemie, az Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa osiagnie pelnie rozkwitu. Oni razem ze Mna az do samego konca beda wlaczeni w misje zbawcza i ponosza razem ze Mna, z Chrystusem, glówna odpowiedzialnosc w Moim Dziele Zbawienia.
Kazda istota duchowa, która objela odpowiedzialnosc za Dzielo Zbawienia, wniosla z zasobu swojej duchowej mentalnosci odpowiedni potencjal duchowy. Ten wklad duchowego potencjalu synów i córek Boga przygotowal Mnie, Chrystusowi, i im samym drogi poprzez obszary upadku, które - po Moim "Dokonalo sie" - zostaly przemienione w obszary oczyszczania. Na wniesiony przez nich duchowy potencjal skladaja sie ich rózne duchowe mentalnosci, z których rozwijaja w szacie ziemskiej odpowiednie uzdolnienia dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Tak wiec wielu synów i wiele córek Boga, którzy objeli zadanie zbawienia, wnioslo czesc swojego duchowego potencjalu w zadanie sprowadzenia wszystkich dzieci Bozych do domu Ojca i dziala teraz w Dziele Zbawienia. Rozbudzone dusze, które w szacie ziemskiej zdecydowaly sie na Mnie, wlaczaja sie w wielka calosc zgodnie ze swoim zadaniem i sluza w Dziele Zbawienia, które jest tez ich dzielem. Niosa one w sobie promieniujace zadanie sprowadzenia wszystkich dusz i istot z powrotem do wielkiego, odwiecznego Praswiatla, Boga.
Ród Dawida oraz synowie i córki Boga z innych rodów tworza wielki, potezny lud, lud Bozy na tej ziemi. Niektórzy z nich obciazyli sie w swoich inkarnacjach i Ja, Chrystus Bozy, nie moge jeszcze do nich przemówic, gdyz serca ich sa jeszcze z dala ode Mnie. Inni synowie i córki Boga, którzy objeli zadanie, znajduja sie jeszcze w drodze, aby spelnic te czesc zadania, za która sa odpowiedzialni. Niektórzy z nich powrócili znowu do "swiata", gdyz jeszcze za bardzo byli w ten swiat zawiklani. Ich dusze uslyszaly jednak Moje wezwanie i w swoim czasie powróca do przyjetego przez siebie zadania w Dziele Zbawienia. Ich powrót nie musi nastapic w tej inkarnacji, w tym ziemskim zyciu (1989r.). Moze sie to stac w nastepnych wcieleniach, poniewaz Moje Królestwo Pokoju na tej ziemi dopiero powstaje.
Inni znowu synowie i córki Boga powoli wdrazaja sie do swojego zadania i swiadomie przyjmuja swoja misje.
Jeszcze inni wykonuja juz w pelni swoje zadanie i spelniaja to, co jako duchowy potencjal w tym celu wniesli w pracentralne slonce, w siedem podstawowych sil stworzenia, w swiaty upadku i w atmosfere.
Wielu synów i wiele córek Boga, którzy objeli to zadanie, oraz inne dzieci milosci rozbudzone w Duchu zycia, beda zwiastowac Syna Bozego jako Zbawiciela wszystkich dusz i ludzi, az wszystkie dusze swiadomie przyjma zbawienie i wkrocza na droge do doskonalosci.
Synowie i córki Boga, którzy przychodzili i przychodza na ten swiat poprzez ród Dawida, pozostana w misji zbawienia, az wszystko bedzie dokonane. Na to wskazalem juz jako Jezus z Nazaretu, kiedy niewiasty przyniosly do Mnie swoje dzieci, abym je poblogoslawil. Z promieniowania tych dzieci rozpoznalem, która dusza nalezy do misji zbawienia. Kazda istota, która objela zadanie zbawienia ma w swoim duchowym ciele promienista pieczec. Ona promieniuje równiez poprzez ziemskie cialo, poprzez centrum Chrystusowe, które dziala w poblizu serca.
***
ROZDZIAL 22

Wskrzeszenie córki Jaira


Warunki uzdrowienia ciala - Chrystus jest w tobie (2-5).
Wskrzeszanie "zmarlych" (6-12)

1. A oto przyszedl jeden z przelozonych synagogi, imieniem Jair. I ujrzawszy Go, przypadl Mu do nóg, i blagal Go usilnie, mówiac: "Córeczka moja kona. Prosze Cie, przyjdz i polóz na nia Twoje rece, zeby odzyskala zdrowie i zyla". I Jezus poszedl z nim, a szedl za Nim wielki tlum i napieral na Niego.
2. A byla tam niewiasta, która od dwunastu lat miala krwotok i duzo cierpiala przez wielu lekarzy, i wydala na nich wszystko, co miala; i nic jej nie pomoglo, a raczej jej sie pogorszylo.
3. Gdy uslyszala wiesci o Jezusie, przecisnela sie przez tlum, stanela za Nim i dotknela szaty Jego. Bo mówila sobie: "Jesli dotkne chocby Jego szaty, bede uzdrowiona". I zaraz wyschlo zródlo jej krwotoku. I poczula na ciele swoim, ze jest wyleczona z tej dolegliwosci.
4. A Jezus poznawszy zaraz, ze z Niego moc uszla, zwrócil sie do ludu, który napieral na Niego, i rzekl: "Kto dotknal szat Moich?" Na to rzekli Mu uczniowie Jego: "Widzisz, ze lud napiera na Ciebie, a pytasz: Kto Mnie dotknal?"
5. I spojrzal wokolo, by ujrzec te, która to uczynila. Wtedy owa niewiasta z bojaznia i drzeniem (wiedziala bowiem, co sie jej stalo), przystapila, upadla przed Nim i wyznala Mu cala prawde. A On jej rzekl: "Córko Moja, wiara twoja uzdrowila cie. Idz w pokoju i badz uleczona z dolegliwosci swojej". (Rozdzial 22, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co sie wtedy stalo, moze stac sie i dzisiaj. Zrozumcie bowiem wy, którzy czytacie Moje slowa, ze Chrystus nie wedruje juz w Jezusie po tej ziemi. Chrystus jest w tobie, dziecko ludzkie! I gdziekolwiek jestes, dokadkolwiek pójdziesz: Ja Jestem w tobie sila zbawienia, która moze zdzialac tez uzdrowienie twojego ciala, jezeli to jest dobre dla twojej duszy. Czlowieku, nie potrzebujesz Mnie szukac - znajdziesz Mnie w sobie! Nie musisz chodzic tu i tam - Ja Jestem w tobie! I wszedzie, gdzie ty jestes, tam Ja Jestem. Wycofaj sie do spokojnego kacika i wejdz do izdebki twego serca, aby modlic sie z calego serca. Przynies Mi w modlitwie to, co ci lezy na sercu, i wierz, ze Ja, który w tobie zamieszkalem, moge zdzialac wszystko.
I skoro w twojej wierze we Mnie nie dopuscisz zadnych watpliwosci stanie sie to, co dla ciebie jest dobre i sluzy zbawieniu twojej duszy. Tak jak wtedy, tak i dzisiaj obowiazuje Prawo: wiara twoja pomogla ci. A jezeli nie bedziesz juz wiecej grzeszyl - starajac sie przestrzegac praw zycia - to twoja prosba jest juz wysluchana w twojej duszy. Uzdrowienie duszy i ciala nastapi wtedy, kiedy posluzy to dalszemu rozwojowi twojej duszy.
6. A gdy jeszcze mówil, nadeszli domownicy przelozonego synagogi i doniesli: "Córka twoja umarla. Czemu jeszcze trudzisz Mistrza?"
7. Ale Jezus uslyszawszy to, co mówili, rzekl do przelozonego synagogi: "Nie bój sie, tylko wierz!" I nie pozwolil nikomu isc za soba, z wyjatkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba.
8. I przyszedl do domu przelozonego synagogi, gdzie ujrzal zbiegowisko i spiewaków swiatyni, i wszyscy plakali i zawodzili.
9. A wszedlszy, rzekl im: "Czemu krzyczycie i placzecie? Dziecie nie umarlo, ale spi". I wysmiewali Go, mysleli bowiem, ze ono umarlo i nie wierzyli Mu. Ale On, usunawszy wszystkich, wzial ze soba dwóch uczniów swoich i wszedl tam, gdzie lezalo dziecie.
10. I ujawszy dziewczynke za reke, rzekl jej: "Talita kumi!" co znaczy: "Dziewczynko, mówie ci, wstan!"
11. I zaraz dziewczynka, która miala lat dwanascie, wstala i chodzila. I zdumiewali sie niezmiernie.
12. I przykazal im usilnie, aby sie o tym nikt nie dowiedzial, i przykazal, aby jej dano jesc. (Rozdzial 22, 6-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie w glebi waszego serca Moje dzialanie - nie tylko jako Jezusa z Nazaretu, ale tez jako Chrystusa Bozego! Przyszedlem bowiem do was znowu w Duchu milosci, aby wam pomagac i sluzyc.
Dopóki srebrna wstega - nazywana tez wstega informacyjna - laczaca dusze i cialo, nie jest jeszcze od ciala odlaczona, dopóty dziala jeszcze duchowe krazenie i zyciodajne energie plyna z nieobciazalnego sedna, z Boga, w dusze, a z duszy w cialo i z ciala znowu do duszy, do jej sedna, do Boga. To zobaczylem u dziewczynki i najpierw po cichu porozmawialem z sila Mojego Ojca we Mnie, z mieszkajacym w Moim wnetrzu Jam Jest. Potem nawiazalem duchowe polaczenie z dusza dziecka i sprawilem poprzez nia, ze do srebrnej wstegi naplynely wzmozone sily kosmiczne. Wówczas poprzez sedno duszy ta wzmozona zyciodajna energia wplynela w dusze i poprzez dusze w komórki mózgowe i w organizm dziecka. Tak wskrzesilem czlowieka z tak zwanej smierci.
W ten sposób sprowadzilem z powrotem w cialo wszystkich tych, których czas w szacie ziemskiej nie dobiegl jeszcze konca. Oni opusciliby ziemie tylko na skutek zewnetrznych przyczyn, które zabraly duszy oparcie i które wyparlyby ja z ciala wczesniej, niz bylo jej dane zgodnie z kosmicznymi prawami.
W prawie zycia jest napisane, ze kazdej duszy w szacie ziemskiej dany jest pewien cykl ziemskiego zycia. W tym lezy mozliwosc wczesniejszej i pózniejszej smierci szaty ziemskiej. Ziemska smierc moze nastapic równiez i w obrebie tego czasu. I wlasnie w tym okresie Ja, jako Jezus z Nazaretu, moglem moca Ducha przywolac dusze z powrotem do ziemskiego bytu.
Tych dziel milosci dokonywalem wtedy, gdy bylo to dobre dla duszy i dla czlowieka. Z promieniowania swiadomosci duszy rozpoznawalem, czy dusza i czlowiek w dalszym ziemskim zyciu na nowo sie obciaza, czy tez wzmocnia swoja wiare w Odwiecznego przez przebaczenie, prosbe o przebaczenie i przez zadoscuczynienie.
Przykazanie dla wszystkich ludzi brzmi: Jesli wasza wiara jest choc tak duza, jak ziarnko gorczycy, to w was i wokól was moze stac sie wiele za sprawa dziel boskiej milosci.
***
ROZDZIAL 23

Jezus i Samarytanka


Woda zycia, Prawda, wiecznie plynaca sila (3-7). Kto powaznie szuka, znajdzie Prawde - Sprawdzajcie tych, którzy mówia o Prawdzie - O wartosci zewnetrznych form uwielbiania - Kto jest dzisiaj ludem Izraela? - Nowa Jerozolima - Ostatnie przymierze (16)

1. Jezus przybyl do miasta samarytanskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dal swemu synowi Józefowi.
2. A byla tam studnia Jakuba. Jezus wiec, zmeczony podróza, usiadl na brzegu studni. Bylo to okolo szóstej godziny.
3. Wtem przyszla niewiasta samarytanska, aby nabrac wody. Jezus rzekl do niej: "Daj Mi pic". (Uczniowie jego poszli bowiem do miasta, aby zakupic zywnosc.)
4. Wtedy niewiasta samarytanska rzekla do Niego: "Jakze Ty, bedac Zydem, prosisz mnie, Samarytanke, o wode?" (Zydzi bowiem nie obcuja z Samarytanami).
5. Jezus, odpowiadajac, rzekl: "Gdybys znala dar Bozy i Tego, który mówi do ciebie: »Daj Mi pic«, wtedy sama prosilabys Boga, a On dalby ci wody zywej".
6. Rzecze Mu na to niewiasta: "Panie, nie masz przeciez niczego czym móglbys zaczerpnac, a studnia jest gleboka, skadze wiec masz te zywa wode? Czy moze jestes wiekszy od ojca naszego Jakuba, który dal nam te studnie i sam z niej pil, i synowie jego, i wielblady, woly i owce jego?"
7. Odpowiedzial jej Jezus, mówiac: "Kazdy, kto pije te wode, znowu pragnac bedzie. Ale kto napije sie wody, która Ja mu dam, nie bedzie pragnal na wieki, bo woda, która mu dam, stanie sie w nim zródlem wody wytryskujacej ku zywotowi wiecznemu". (Rozdzial 23, 1-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Woda zycia plynie potezniej w ten swiat od czasu Mojego dzialania jako Jezusa z Nazaretu - i jeszcze potezniej od czasu Mojego "Dokonalo sie".
Ten, kto pije wode zycia, czerpie ze zródla odwiecznej Prawdy, gdyz powrócil do prazródla wszelkiego bytu. On juz nigdy nie bedzie spragniony ani nie bedzie mu nigdy niczego brak. On posiada to, czego mu trzeba i ponadto.
Ludzie w Duchu Prawdy sami sa duchowym zdrojem Prawdy. Oni daja i daja - i nigdy nie wysychaja, poniewaz Duch Bozy, który przez nich dziala, jest odwiecznie plynaca sila, prapoczatkiem zródla i samym zródlem, Prawda.
Rozpoznajcie: Ja Jestem woda zycia. Ten, kto Moje zycie jako Jezusa z Nazaretu uczyni swoim zyciem, przestrzegajac tego, co mu przykazalem, bedzie zyl we Mnie, w zywej wodzie, i bedzie zdrojem zywego zbawienia, z którego bezustannie tryska woda zycia. Dopiero wtedy bedzie mógl podac wielu ludziom puchar prawdziwej, swiezej zywej wody. Ci ludzie nie beda juz odtad szukac Prawdy, gdyz Prawde - Jam Jest - znalezli. Nie beda juz spragnieni, gdyz pija z odwiecznego zródla Prawdy.
Kto otrzymuje wode zycia, nie pozostaje odludkiem; nie plynie tez z pradem starego, grzesznego czasu. On wiosluje pod prad, nie wspierajac juz tego, co ludzkie, lecz usuwajac je moca milosci. Tak odnajduje w sobie Wiecznosc, Zycie, Prawde, Prazdrój, Boga.
W taki sposób nastaje stopniowo swietlisty czas i nowy ród ludzki we Mnie, w Chrystusie: ludzie, którzy buduja i utrzymaja Królestwo Pokoju, gdyz sami maja pokój w sobie.
8. Rzecze do Niego niewiasta: "Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnela i nie musiala tu przychodzic, by czerpac wode". Mówi jej Jezus: "Idz, zawolaj meza swego i wróc tutaj". Odpowiedziala niewiasta: "Nie mam meza".
9. Jezus, patrzac na nia, rzekl: "Dobrze powiedzialas: nie mam meza. Mialas bowiem pieciu mezów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mezem. Tos prawde powiedziala".
10. Rzecze Mu niewiasta: "Panie, widze, zes prorok. Ojcowie nasi na tej górze sie modlili, wy zas mówicie, ze w Jerozolimie jest miejsce, gdzie nalezy sie modlic".
11. Rzekl jej Jezus: "Niewiasto, wierz Mi, nadchodzi czas, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie bedziecie uwielbiac Boga. Wy uwielbiacie to, czego nie znacie; my natomiast wiemy, co uwielbiamy. Albowiem zbawienie przychodzi od Izraela.
12. Lecz nadchodzi czas, i teraz juz jest, kiedy prawdziwi czciciele beda oddawac Wszech-Ojcu czesc w Duchu i w Prawdzie. Albowiem takich czcicieli chce miec Wszech-Swiety. Bóg jest Duchem, a ci, którzy Mu czesc oddaja, winni Mu ja oddawac w Duchu i w Prawdzie".
13. Rzekla Mu niewiasta: "Wiem, ze przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Kiedy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi". Rzekl jej Jezus: "Ja, który mówie z toba, jestem Nim".
14. W tej wlasnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili sie, ze rozmawial z niewiasta. Nikt jednak nie rzekl: "O co pytasz?" albo: "Dlaczego z nia rozmawiasz?"
15. Niewiasta tymczasem pozostawila swój dzban, pobiegla do miasta i powiedziala ludziom: "Chodzcie, zobaczcie czlowieka, który powiedzial mi wszystko, com niegdys uczynila. Czy to nie jest Chrystus?"
16. Poszli wiec i przyszli do Niego i wielu Samarytan uwierzylo w Niego, i prosili Go, aby z nimi pozostal. I pozostal tam dwa dni. (Rozdzial 23, 8-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa tego, kto mówi z Prawdy, sa odwiecznym zyciem. Sa one przepojone zyciem i sila, która Ja Jestem w Bogu Ojcu-Matce. Ten, kto powaznie szuka wody zycia, Prawdy, znajdzie czlowieka, który potrafi mu wskazac droge do prapoczatku zródla, i odnajdzie zycie, Prawde, w glebi swojego wnetrza.
Slowa zycia - to slowa Prawdy. Ten, kto zyje zgodnie z sensem zywego slowa, spelnia prawo zycia i zamieszkuje w Duchu Prawdy. Dlatego sprawdzajcie ludzi, którzy mówia o zródle zywego zbawienia, czy przynosza oni wode zycia - Prawde - czy tez dopiero stoja przy studni Prawdy.
Rozpoznajcie: Tam gdzie jest swiatlo, gromadza sie ci, którzy daza do swiatla. Ale wielu jest pomiedzy nimi takich, którzy tylko mówia o Prawdzie, a maja nieczyste zamiary. Dlatego sprawdzajcie miernikiem waszej szczerosci, aby rozpoznac ich dziela. Nie spogladajcie na tych i nie sluchajcie tych, którzy nieuczciwie rozprawiaja - nawet kiedy zwa sie "rabbi". Sprawdzajcie sens ich slów i postepowanie wobec blizniego, a beda oni dla was otwarta ksiega. Ludzie Ducha sa skromni, pokorni i lagodni, a jednak ich istota promieniuje i jest opromieniona Tym, którym Ja Jestem: Chrystusem, Zywa Woda.
Kto zyje w Prawdzie, zyje z Prawdy - i widzi Prawde, a takze to, co jest nieprawdziwe. Jako Jezus z Nazaretu, ujrzalem oczami Prawdy niewiaste przy studni. Widzialem jej minione i ówczesne zycie. Z tego poruszylem to, co mialo jej w owym dniu sluzyc do rozpoznania.
We wszystkich czasach, równiez i dzisiaj (1989r.) ludzie stwarzali sobie i stwarzaja zewnetrzne znaki i symbole, aby czcic Boga. Te zewnetrzne obrazy, symbole i znaki do uwielbiania, jak na przyklad rzezby, synagogi, koscioly, place, wzgórza, góry lub tez rytualy i ceremonie, czlowiek bedzie sobie stwarzac tak dlugo, jak dlugo nie uzna Boga, Ducha Prawdy, w sobie i nie nauczy sie przestrzegac "porzadku swiatyni", przykazan zycia.
Kazdy czlowiek jest swiatynia Boga. Nie trzeba zatem szczególnego miejsca, aby czcic Boga. Czcij Boga w sanktuarium twojego wnetrza i zachowuj czystosc twojej swiatyni przez szlachetne mysli i natchnione Bogiem slowa i czyny; wtedy bedziesz przestrzegal "porzadku swiatyni"- i Bóg odpowie na twoje modlitwy, gdyz bedziesz z Nim w lacznosci.
Równiez i w dzisiejszych czasach (1989r.) wielu ludzi nie wie jeszcze, kogo lub co uwielbiaja. Sa oni nasladowcami tych, którzy te kulty stworzyli i utrzymuja, gdyz w sercu sa jeszcze ubodzy. Potrzebuja zewnetrznego boga, gdyz prawdziwy, wszechmogacy Bóg, Bóg wnetrza, jest im obcy. Ten zewnetrzny bóg nie jest jednak Bogiem Prawdy, lecz bozyszczem.
Wyjasniam slowa: "Albowiem zbawienie przychodzi od Izraela". Izrael jest tam, gdzie ludzie spelniaja wole Boga.
Dzisiejszy Izrael nie jest juz tym Izraelem, w którym zylem jako Jezus z Nazaretu. Jest to jedynie nazwa, jaka ten kraj jeszcze nosi: Wiekszosc Izraelitów nie dotrzymala przymierza z Bogiem i nie przyjela Mnie jako swojego Zbawiciela. Dlatego Bóg, Odwieczny, odnowil przymierze z tymi ludzmi, którzy byli niegdys wcieleni w starym Izraelu, a dzisiaj sa wcieleni w innym kraju i jeszcze ciagle biora udzial w Dziele Zbawienia.
Bóg, Odwieczny, zawarl teraz (1989r.) przymierze równiez i z tymi, którzy podczas Mojego ziemskiego zycia nie byli wcieleni w Izraelu, ale w minionych stuleciach wciaz na nowo przybierali szate ziemska i przygotowywali dzielo sprowadzenia wszystkich dzieci Bozych do domu Ojca. Oni takze maja udzial w misji zbawienia. Bóg zawarl przymierze równiez i z tymi ludzmi, którzy w Dziele Zbawienia przez wlasne urzeczywistnianie przynosza zbawienie bliznim i w ten sposób biora udzial w misji sprowadzenia do domu Ojca wszystkich dzieci Bozych.
Izrael jest wiec tam, gdzie wcieleni sa ci, którzy maja udzial w misji zbawienia i którzy gotowi spelniac wole Boga.
Z wielkiego potencjalu tej misji zbawienia wiele istot duchowych bylo wcielonych za czasów Mojzesza i równiez w czasie Mojej wedrówki po tej ziemi w starym Izraelu. Grzech jednak rozproszyl na cztery strony swiata wielu ludzi, którzy mieli udzial w Dziele Zbawienia. Ja zbieram ich teraz ponownie w innym kraju. Tam bedzie Nowy Izrael.
Juz dzisiaj (1989r.) wielu braci i wiele sióstr gromadzi sie w kraju, gdzie wcielony czesciowy promien boskiej Madrosci naucza i dziala: w Nowej Jerozolimie. Z bracmi i siostrami w Nowej Jerozolimie, w powstajacym Izraelu, Odwieczny zawarl teraz ostatnie przymierze.
Lud Bozy na ziemi stanie sie poteznym ludem. Dlatego coraz wiecej ludzi przybywa, aby zawrzec z Bogiem wieczne przymierze. Ja, Chrystus, wzywam ich bowiem - i oni przybywaja. Gromadza sie, aby dzialac dla Nowego Czasu, swietlistego czasu. Oni nie uwielbiaja juz Odwiecznego przed posagami i rzezbami i nie maja zewnetrznych kosciolów. Nie wchodza na góry, aby szukac Odwiecznego, wierzac, ze Go tam znajda. Nie maja zadnych ceremonii ani rytualów, a Odwiecznego uwielbiaja w swojej swiatyni, w swoim wnetrzu; tam bowiem zamieszkuje ten Jedyny Odwieczny, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Duch odwiecznego Ojca, którego dziecmi sa wszystkie istoty duchowe, wszyscy ludzie i wszystkie dusze. Wprawdzie spotykaja sie oni w róznych miejscach, ale nie po to, aby szukac tam Boga, lecz po to, aby wspólnie zyc w jednosci i razem modlic sie do Tego, który jest zyciem: do Boga, Ducha Prawdy, który mieszka w kazdej istocie duchowej, w kazdej duszy i w kazdym czlowieku.
Bóg jest tez Duchem stworzycielskim, który stworzyl wszelki byt i zyje w kazdej roslinie, w kazdym kamieniu, w kazdym zwierzeciu, w kazdym atomie - we wszelkim bycie. Bóg jest Duchem i ci, którzy Go naprawde uwielbiaja, wielbia Go w Duchu i w Prawdzie i spelniaja prawa.
Zaprawde, powiadam wam: Jako Jezus odszedlem od was; jako Chrystus, Zmartwychwstaly, przyszedlem do was, abyscie zmartwychwstali we Mnie, w waszym Zbawicielu i abyscie znowu wnikneli w Boga, w Prastrumien.
Wiedzcie: Jako Jezus przebywalem przez dluzszy czas pomiedzy ludzmi - jako Chrystus Bozy zamieszkuje w was. I pozostane w was wiecznie, poniewaz Ja Jestem w odwiecznym Ojcu, a Ojciec jest we Mnie i My jestesmy tym jednym Duchem Prawdy, który mieszka we wszystkich ludziach.
***
ROZDZIAL 24

Jezus potepia okrucienstwo 
- Uzdrawia chorych i wypedza diably


Wszelkie wykroczenia przeciw prawu zycia spadaja z powrotem na czlowieka; przyroda i stworzenia na ziemi sa darami Boga dla dobra ludzi (1). Wyjasnienie "uschlej reki" (3). Zbawienie i uzdrowienie ciala, gdy jest to dobre dla duszy (7). Faryzeusze wczoraj i dzis - Walka przeciw wzmagajacemu sie swiatlu na ziemi i w obszarach oczyszczania trwa jeszcze w czasie Królestwa Pokoju - Na przelomie czasów powstaje i nabiera ksztaltu fundament Królestwa Pokoju - Upomnienie skierowane do ludzi w Królestwie Pokoju: Nie zapomnijcie o pionierach i wcielonym serafinie boskiej Madrosci, Mojej prorokini i oredowniczce - Walka za mglistym murem trwa nadal (8). Wyjasnienie "cudu nakarmienia" (12-13)

1. Gdy Jezus przechodzil przez miasto, ujrzal grupe prózniaków, którzy w okrutny sposób dreczyli zlapanego kota. Jezus rozkazal im zaprzestac tego i poczal ich karcic, ale oni nie zwazali na Jego slowa i lzyli Go. (Rozdzial 24, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto dreczy i maltretuje zwierzeta, odczuje kiedys te meki i znecanie sie na wlasnym ciele. To samo dotyczy wykroczen przeciwko roslinom i mineralom, gdyz to, co ujawnia sie jako forma zycia w materii, jest równiez zawarte w duszy jako duchowa substancja. Ten wiec, kto wykracza przeciwko zyciu, sam oddaje sie pod sad, obciazajac czesc swojego duchowego dziedzictwa, gdyz wszystko, co pochodzi od Boga, zawarte jest jako esencja równiez i w duszy czlowieka.
Rozpoznajcie: Ziemia wytwarza zywnosc dla ludzi. Ludziom potrzebny jest tez dachu nad glowa i odziez. Nie moga oni stwarzac dla siebie pozywienia, mieszkan i odziezy jak aniolowie w niebie. Ziemia dla wszystkich jest nosicielka zycia. Nie wolno jej ani bezczescic, ani wyzyskiwac. Ziemia i wszystko, co na niej zyje - zwierzeta, rosliny i kamienie - pragnie czlowiekowi sluzyc, pod warunkiem jednak, ze czlowiek przyjmie ziemie w glebi swego serca, ze bedzie o nia dbal, gdyz ziemia jest jednym wielkim zywym organizmem.
Bóg, Odwieczny, dal ludziom zwierzeta i rosliny, darowal im z ziemi owoce, warzywa i zboze. On dal to wszystko ludziom i rzekl do nich: "Uczyncie sobie ziemie poddana", co naprawde oznacza: szanujcie i pielegnujcie zycie we wszystkich jego formach, a beda one wam sluzyc.
Rozpoznajcie: Czyste formy zycia zwierzat zostaly stworzone przez Boga i kazda roslina nalezy do wielkiego boskiego potencjalu stworzycielskiego, który w cyklu ewolucyjnym rozwija sie dalej. W ten sposób kazda forma zycia jest czescia wielkiej calosci.
Czlowiekowi Bóg przykazal cenic i kochac zycie i spelniac przykazanie "Módl sie i pracuj". Dlatego zycie tak zwanych prózniaków jest marnotrawstwem energii dnia. Sa to ludzie, którzy kradna energie Boga. Kto nie korzysta z dnia, a uzywa go tylko po to, aby wykorzystywac swoich wspólbraci lub tez zadawac gwalt zwierzetom i roslinom, wykracza przeciw prawu zycia.
Ludzie myslacy tylko o swoim dobrobycie, beda nekac zwierzeta, wykorzystywac ziemie i zatruwac na niej zycie, gdyz ich mysli sa zatrute przez zachlannosc i zazdrosc. Ci bowiem, którzy sami siebie nie znaja, znecaja sie nad innymi ludzmi i zwierzetami i sa przeciwko przyrodzie. Czynia tylko to, do czego napedza ich egoistyczne myslenie. Oni sami sa napedzani i dlatego chca przepedzic wszystko to, co sie wokól nich znajduje, gdyz drazni ich wszystko, co nie miesci sie w ich wyobrazeniach. Ich ludzkie ja czyni z nich ludzi poniekad niepoczytalnych.
Nie znaja przykazania, ze nalezy przebaczyc, prosic o przebaczenie i zadoscuczynic. Rozliczaja sie ze swoim bliznim: "oko za oko, zab za zab". Przy tym jednak obciazaja swoja wlasna dusze tym, co czynia swojemu blizniemu! Bowiem to, co czlowiek uczyni swojemu blizniemu - równiez zwierzeciu, roslinie, calemu organizmowi ziemi - to uczyni samemu sobie. Tak bylo i tak jeszcze jest w dzisiejszym, grzesznym czasie (w 1989r.). Ale nowe pokolenie wzrasta i wkracza w nowa epoke, we wspólne zycie kazdego z kazdym i z Bogiem.
2. Wtedy zrobil ze sznurków bicz z suplami i przepedzil ich, mówiac: "Ziemie te stworzyl Mój Ojciec dla szczescia i radosci, a wy swoimi gwaltownymi czynami i okrucienstwem zamieniliscie ja w pieklo". I uciekli sprzed oblicza Jego. (Rozdzial 24, 2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bicz symbolizuje prawo przyczyny i skutku. Ten, kto zniewaza i neka swoich bliznich i dalszych bliznich - zwierzeta, kto dokonuje gwaltu i okrucienstwa na czlowieku i zwierzeciu, na roslinach i mineralach, na innych formach zycia i na ziemi, dozna skutków swoich przyczyn - chyba ze zawczasu je oczysci.
Prawo przyczyny i skutku uderzy jak biczem wszystkich tych, którzy dreczyli i drecza zycie - niezaleznie od tego w jakiej formie i w jakim stanie swiadomosci ono sie ujawnia. Ziemia jest dana ludziom, aby sobie znowu uswiadomili, ze sa dziecmi Boga, ze ich zycie - jak kazde zycie - jest z Boga, aby nauczyli sie je cenic i kochac. Obojetnie w jakiej formie i w jakim stanie swiadomosci zycie czlowiekowi sie przedstawia i objawia: we wszystkim jest Bóg - Zycie.
Wszystko czyste pragnie ofiarnie sluzyc, takze ziemia i królestwa przyrody. Ten, kto rozpozna, ze jego zycie jest z Boga i odpowiednio do tego zyje, zachowa pokój ze wszystkimi stworzeniami, ze wszystkim, co z lona Boga dane jest ku radosci i pomyslnosci czlowieka. Bóg zyczy sobie, aby Jego dzieci byly radosne i pelne pokoju. Kto jednak nie chce rozpoznac Boga ani Jego dzialania, jest przeciwko Niemu i przeciwko wszystkiemu, co z Jego rak dane jest czlowiekowi. Z tego powodu staje sie smutny, nieszczesliwy, zatroskany i chory.
3. A jeden, podlejszy jeszcze od innych, wrócil i grozil Mu. A Jezus wyciagnal reke swoja i oto reka tego mlodego czlowieka uschla. I padl wielki strach na wszystkich. A jeden rzekl: "On jest czarownikiem". (Rozdzial 24, 3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"A Jezus wyciagnal reke swoja i oto reka tego mlodego czlowieka uschla". To zdarzenie zostalo zle zrozumiane i dlatego jest przedstawione w ten sposób. Czlowiek, który zyje w prawie Bozym, nigdy nie wkracza w prawo przyczyny i skutku, aby przyspieszyc i sprowadzic na winowajce to, co on sam spowodowal i dla siebie przeznaczyl.
Tego, kto gwalt czyni, spotka to samo lub podobne. Gdybym, jak napisano, sprawil, ze reka uschla, to wkroczylbym w prawo siewu i zbioru. To zdarzenie odbylo sie zgodnie z prawem siewu i zbioru: Znecajac sie nad zwierzeciem, winowajca uderzyl ramieniem o szorstki, twardy przedmiot. Krew skrzepla, reka zsiniala i zwisala bezwladnie. Wyciagnalem reke, wskazujac na skutek, aby mu wyjasnic przyczyne. Poniewaz ludzie owego czasu znali prawo siewu i zbioru tylko w postaci slów "oko za oko, zab za zab" i jeszcze w dodatku blednie je wykladali, mysleli, ze to Ja spowodowalem i ze jestem czarownikiem.
W ten sposób wciaz na nowo pokazywalem ludziom, ze beda zbierac to, co zasiali: Kto wklada niedobre nasienie w glebe zycia, bedzie mial tez marne plony, gdyz w nasieniu jest juz zawarty owoc.
Ten jednak, kto zawczasu rozpozna swoje bledy, pozaluje za nie i wiecej popelniac ich juz nie bedzie, przyjmuje prawo Boze i stopniowo uczy sie kochac wszystkie formy zycia. Wtedy otrzymuje z laskawych rak Odwiecznego, a jego dusza i cialo osiagna swiatlo, zbawienie i uzdrowienie.
Rozpoznajcie: Nie zawsze siew natychmiast przynosi plony. To co czlowiek w tym ziemskim zyciu zasieje, a wiec spowoduje - równiez wobec zwierzat i roslin - to zbierze; jezeli nie w tym ziemskim zyciu, to w jednym z przyszlych wcielen na tej ziemi lub jako dusza w obszarach oczyszczania.
Dlatego zyjcie kazdym dniem swiadomie! Kazdy dzien bowiem pokazuje kazdemu czlowiekowi to, co w jest w nim dobre, i co mniej dobre, i co on dzisiaj, w tym dniu, moze naprawic.
4. Nastepnego dnia przyszla do Jezusa matka tego mlodego czlowieka i prosila Go, aby uzdrowil reke jego. Jezus zas mówil im o prawie milosci i o jednosci wszelkiego zycia w jedynej rodzinie Bozej. A potem rzekl: "Jak czynicie w tym zyciu wspólstworzeniom waszym, tak dziac sie wam bedzie w przyszlym zyciu".
5. A ów mlody czlowiek uwierzyl i wyznal grzechy swoje. Jezus zas wyciagnal reke swoja i uschla reka stala sie zdrowa jak druga. A lud chwalil Boga, ze taka moc dal czlowiekowi.
6. A gdy Jezus odchodzil stamtad, oto szli za Nim dwaj slepi, wolajac i mówiac: "Panie, zmiluj sie nad nami, Synu Dawida!" A gdy wszedl do domu, przyszli do Niego owi slepi i rzekl im Jezus: "Czy wierzycie, ze moge uczynic was widzacymi!"
7. Odpowiedzieli Mu: "Tak, Panie". Wtedy Jezus dotknal ich oczu, mówiac: "Wedlug wiary waszej niechaj sie wam stanie". I wkrótce oczy ich staly sie znowu widzace. Ale Jezus przykazal im surowo: "Baczcie, abyscie nikomu o tym nie opowiedzieli". Lecz oni, wyszedlszy, rozslawili Go po calej okolicy. (Rozdzial 24, 4-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Temu, kto wierzy, bedzie dane!
Uzdrowienia z Ducha zycia nie sa cudami, lecz prawidlowosciami.
Milosc i laska Boga sa pomocne Jego ludzkim dzieciom. Prawdziwa wiara wyplywa z serca. Ludzie glebokiej wiary pozostaja niezachwiani bez wzgledu na to, co ich spotyka, uzyskuja zbawienie i uzdrowienie swojej duszy - gdyz laska i pomoc Boza najpierw wnikaja w dusze. Stamtad przychodzi zbawienie i uzdrowienie ciala, o ile to jest dobre dla duszy, o ile wiec czlowiek w przyszlosci nie bedzie juz popelnial tych samych grzechów, które spowodowaly cierpienie lub chorobe ciala.
"Wkrótce" oznacza: Uzdrowienie nie nastepuje natychmiast, lecz zgodnie z przykazaniem wiary; Ja bowiem najpierw pamietam o duszy. W niej jest prawo zycia, Prawo, Bóg. Jezeli czlowiek spelnia je na tyle, na ile je sobie uswiadomil, to osiagnie zbawienie i uzdrowienie równiez w ciele i na ciele.
Nie zawsze laska darowana duszy ujawnia sie w tym ziemskim zyciu i w tym ciele. Moze ona rozwinac swoje dzialanie równiez i w królestwie dusz - kiedy dusza wyzwoli sie z ciala - lub tez w jednym z kolejnych wcielen. Przy tym to, co jest sprzeczne z Prawem, stopniowo przemienia sie w duszy w pozytywna sile, która potem naplywa w cialo. To oznacza, ze dusza jest oswobodzona i cialo nie musi znosic juz tego, co czlowiek niegdys spowodowal.
8. A gdy odeszli, przyprowadzono do Niego czlowieka niemego i opetanego przez demona. A gdy demon zostal wypedzony, niemy przemówil. I zdumial sie lud i mówil: "Nigdy czegos podobnego nie widziano w Izraelu". Faryzeusze zas mówili: "On wypedza diably moca naczelnika diablów". (Rozdzial 24, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus z Nazaretu dzialalem tam, gdzie poslal Mnie Mój Ojciec. Moca Ojca moglem wielu ludziom przyniesc usmierzenie bólu oraz uzdrowienie i poprowadzic ich równiez do rozpoznania przez zywe slowo.
Jednak nie kazdemu czlowiekowi, który do Mnie przyszedl, moglem pomóc i sluzyc. Na wielu z nich polozylem reke, a oni nie wyzdrowieli. Równiez nie kazda ciemna sila w czlowieku, do której przemówilem, ustapila z niego. Prawo zycia mówi bowiem: Wedlug twojej wiary bedzie ci dane! Jak równiez: Odtad nie grzesz juz wiecej! Dalej prawo zycia mówi: Wierz takze i wtedy, kiedy na swoim ciele jeszcze nie odczuwasz tego, co dokonalo sie w twojej duszy. W ciele i na ciele tylko to zadziala, co czlowiek ze swoich bledów i grzechów rozpozna, za co pozaluje i poprosi o przebaczenie, co przebaczy i czego juz wiecej czynic nie bedzie.
Rozpoznajcie: Kazdy czlowiek, który mówi inaczej, a inaczej mysli, jest faryzeuszem.
Równiez i dzisiaj (1989r.) faryzeusze posluguja sie ta sama bluzniercza mowa jak wtedy, kiedy Ja jako Jezus z Nazaretu wedrowalem po tej ziemi, i rozpowszechniaja te same drwiny i kpiny, aby podjudzac lud. Ten jednak, kto potrafi wejrzec w serce czlowieka, rozpozna, ze w rzeczywistosci kazdy faryzeusz jest zastraszonym czlowiekiem, który ciagle musi dbac o to, aby nie rozpadl sie domek z kart, który zbudowal swoimi klamstwami. To wlasnie faryzeusze i uczeni w Pismie wprowadzili juz wiele nieprawdy w ten swiat i rozpowszechnili ja pomiedzy ludzmi.
Oslepieni faryzeusze, przywódcy narodów i liczni zwierzchnicy koscielni mówia - nieswiadomie, a czesciowo tez swiadomie - wiele nieprawdy. Swiadomie mówia nieprawde ze strachu, ze straca swoja pozycje. Nieswiadomie zas wypowiadaja nieprawde, gdyz nie kontroluja swoich odczuc i mysli i trwonia swoje ziemskie dni bez samorozpoznania. Nie oczyszczaja swojego blednego postepowania i popuszczaja cugli swoim agresjom, podzeganym przez wlasne obawy.
Faryzeusze, liczni uczeni w Pismie i zwierzchnicy koscielni, posadzaja swoich wspólbraci o mówienie nieprawdy i potepiaja tych, którzy przemawiaja z odwiecznej Prawdy. Ten, kto daje falszywe swiadectwo przeciw swojemu blizniemu, boi sie odwiecznej Prawdy, która jest Bóg.
Liczni faryzeusze w szatach kaplanskich sa przekonani o tym, ze sa kompetentni w sprawach wiary. Zarzucaja blizniemu, ze jest szatanski lub "paktuje z diablem", poniewaz oni sami swoim zyciem i mysleniem, mniej lub wiecej sluza diablu. Dlatego wystrzegajcie sie tych, którzy potepiaja swoich bliznich i zle o nich mówia, gdyz oni sami sprzymierzyli sie ze zlem.
Dla ludzi, którzy beda zyc w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, wazne jest uswiadomienie sobie, ze walka ciemnosci ze swiatlem, tak jak toczyla sie za czasów Mojego ziemskiego zycia jako Jezusa z Nazaretu, tak toczyla sie równiez w nastepnych stuleciach i dzisiaj (1989r.) jeszcze raz sie wzmaga.
Wszystko to, co przezylem jako Jezus z Nazaretu, przezywalo w nastepnych stuleciach wielu wiernych mezów i wiele wiernych niewiast. Równiez i ich wysmiewano, wyszydzano i znieslawiano ze wzgledu na Prawde. A jednak ich dusze po smierci ciala przybieraly wciaz na nowo szate ziemska, aby przygotowac Królestwo Boze na ziemi i aby teraz (1989r.) zalozyc je i zbudowac.
Pierwsze kroki w swietlisty czas zostaly - niewidocznie dla ludzi tego swiata - poczynione przez dziela milosci blizniego. Z czasem dziela Boze na ziemi stawaly sie coraz bardziej widoczne. Ludzie o wyzszej swiadomosci prowadzili swoich wspólbraci na drodze do wnetrza, do Mnie, do Chrystusa Bozego. Nabyli oni ziemie i stworzyli chrzescijanskie zaklady i placówki, w których zaczeli urzeczywistniac Kazanie na Górze, prawo Boga dla tej ziemi. Wciaz na nowo te zaklady i placówki byly niszczone przez sily ciemnosci.
To, co przebiegalo w tych czasach walki, kiedy na ziemi swiatlo i ciemnosc stanely na przeciw siebie, dokonuje sie teraz - podczas gdy wy zyjecie w swietlistym czasie na ziemi - jeszcze ciagle na stopniach dla was niewidocznych, w obszarach oczyszczania. Tam ciagle jeszcze dziala wielu uczonych w Pismie, faryzeuszy i zwierzchników koscielnych, którzy byli wtedy (1989r.) w szacie ziemskiej. Oni nadal wplywaja na dusze poslusznych im niegdys ludzi, aby zaklócic pokój równiez i w obszarach oczyszczania.
Wy, którzy zyjecie w swietlistym czasie w Królestwie Bozym na ziemi, powinniscie wiedziec o tym, co niegdys stalo sie na ziemi i ciagle jeszcze dzieje sie w niskich krainach dusz, w obszarach Porzadku. Powinniscie o tym wiedziec, kiedy po smierci ciala opuscicie swiat doczesny i przekroczycie mglisty mur, przez który oko czlowieka przeniknac nie moze. Ten bowiem, kto - jako dusza - przekroczy mglisty mur wiedzac o dzialajacych jeszcze przyczynach, nie straci odwagi i nadziei, lecz zaraz zacznie nauczac i pouczac sprowadzone do niego dusze, aby dowiedzialy sie o swietle Prawdy, które juz mieszka na ziemi: o Chrystusie Bozym, którym Ja Jestem.
Wszyscy, którzy w czasie niemalze dwóch tysiecy lat po Moim zyciu jako Jezusa z Nazaretu dzialali, walczyli i byli przesladowani dla Królestwa Bozego, sa dla was, którzy zyjecie w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, pionierami Nowego Czasu. Dokonali oni wielkich rzeczy. W róznych epokach po Moim ziemskim zyciu przybierali wciaz na nowo szate ziemska, aby stwarzac i coraz bardziej powiekszac duchowy potencjal Królestwa Bozego na ziemi. Najpierw byl to niewidoczny duchowy potencjal, który potem powoli zaczal manifestowac sie na ziemi, a przede wszystkim w atmosferze. Od czasu do czasu niejedno z tego potencjalu wprowadzane bylo w czyn, a wiec stawalo sie widoczne: tam gdzie ludzie zaczynali zyc i pracowac zgodnie z Kazaniem na Górze.
Potem nastapil przelom, czas (1989r.), w którym Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa ujawnilo sie we wszystkich szczególach. Znowu przyszli na swiat pionierzy. Byly to istoty duchowe w szacie ziemskiej, które objely misje zbawienia, pochodzace z rodu Dawida i z innych rodów. Wtedy (1989r.) ci pionierzy uczynili widocznym to, co przygotowali w poprzednich pokoleniach.
Tu i tam wielka rodzina Boga na ziemi stala sie widoczna. Wielu zylo skupionych w chrzescijanskich pragminach. Centralnym praswiatlem wsród nich byla Gmina Przymierza "Nowa Jerozolima", która juz wtedy ponosila odpowiedzialnosc za wszystkie powstajace pragminy i za rodzace sie Królestwo Boze na ziemi. W Królestwie Pokoju o swietlistej substancji tworzy ona teraz jako miasto Jerozolima centrum, z którego prowadzone sa wszystkie pragminy.
Pragminy w Zyciu Uniwersalnym, które powstaly w jeszcze grzesznym swiecie, skladaly sie przede wszystkim z ludzi Ducha, którzy zyli coraz bardziej we Mnie, w Chrystusie, a tym samym w prawie Bozym. Oni stworzyli dla wspólnoty wszystko to, czego potrzeba ludziom do zycia. Nabywali i budowali domy, w których zyli we wspólnotach mieszkaniowych. Tworzyli zaklady rzemieslnicze, w których urzeczywistniali prawo "Módl sie i pracuj"; wspólnie zakladali i budowali sanatoria, domy starców, przedszkola, szkoly, domy Ojca-Matki, jadlodajnie i wszystko to, co czlowiekowi potrzebne jest do zycia na tej ziemi.
Wsród nich nie bylo ani przelozonych, ani podwladnych. Wszyscy swiadomie czuli sie dziecmi Boga i potwierdzali, ze sa synami i córkami w naszym odwiecznym Ojcu. Zaleznie od swoich zdolnosci i umiejetnosci dzialali dla wielkiej calosci, dla dobra ogólu.
Wsród tych pionierów Nowego Czasu we Mnie, w Chrystusie, zyla, jak juz objawiono, niewiasta, wcielony serafin boskiej Madrosci. Dzialala ona dla Mnie jako prorokini i oredowniczka i kroczyla na czele wszystkich, swiecac przykladem w spelnianiu odwiecznych praw. Przez nia, przez inkarnowany promien czesciowy boskiej Madrosci, i przez jej duchowego duala, meska zasade boskiej Madrosci - oglosilem i zapoczatkowalem Nowy Czas. Milosc i Madrosc dzialaja bowiem w Dziele Zbawienia, a z nimi wszystkie istoty, wszyscy synowie i wszystkie córki, wszyscy ci, którzy wzieli sobie za zadanie przyczynic sie do nadejscia Nowego Czasu tym, co zostalo im przez Boga darowane: Sila, Miloscia i Madroscia, Porzadkiem, Wola, Powaga, Cierpliwoscia i Milosierdziem.
Wszystkie wcielone istoty swiatla dzialaly zgodnie ze swoim duchowym pochodzeniem, ze swoja duchowa mentalnoscia, która uksztaltowala ich ziemskie umiejetnosci dla Królestwa Bozego na ziemi. Ci pionierzy swietlistego czasu równiez byli zniewazani, wyszydzani i uragano im. Mówiono o nich równiez wiele zlego. Starali sie jednak zyc we Mnie i Ja bylem z nimi.
Powtarzam i mówie wam, którzy zyjecie teraz w Nowym Czasie, abyscie zachowali to w waszych sercach: Faryzeusze, uczeni w Pismie i zwierzchnicy koscielni tamtego czasu (1989r.) wciaz na nowo zwalczali pionierów. Przez oszczerstwa podjudzali ludzi przeciwko nim. Ale tak, jak bylo juz za Moich ziemskich lat, tak bylo tez w tamtej epoce (1989r.): zwyciezyla Prawda. Niezaleznie od tego, co oszczercy im przypisywali, pionierzy - niezachwiani - dzialali dalej, aby Mnie, Chrystusowi, przygotowac drogi do swietlistego czasu. Coraz bardziej stawalo sie przez nich widoczne to, co jest pozyteczne dla Nowego Czasu.
Cieszcie sie wy, którzy teraz zyjecie w pokoju - i spelniajcie z wdziecznoscia prawa milosci! Pamietajcie o waszych braciach i siostrach, którzy jako pionierzy utorowali Mi drogi do Nowego Czasu, nabywajac, zakladajac i budujac dla was to, co w promieniowaniu ciagle przeksztalcalo sie dla swietlistego czasu - i co wy teraz posiadacie w Moim imieniu.
Ale nie zapominajcie: Za mglistym murem jeszcze nie panuje zycie we Mnie! Tam toczy sie jeszcze walka swiatla z ciemnoscia. Was jednak chroni przed tymi silami atmosfera ziemi, zebyscie mogli na niej zyc w pokoju.
Dzieki Moim slowom mozecie sie dowiedziec i rozpoznac, ze zbawienie nie jest jeszcze dokonane we wszystkich obszarach. Za mglistym murem, w niskich krainach dusz, wielu z was znajdzie podobne rzeczy, jakie dzialy sie niegdys na ziemi - tak jak to wam tutaj objawilem i jak jest w historycznej formie spisane w ksiazce "To jest Moje Slowo". Wielu z was przypomni to sobie, po odlozeniu szaty ziemskiej i przekroczeniu swoim duchowym cialem mglistego muru, poniewaz po smierci waszego ciala powinniscie wejsc w te krainy przygotowani i przyczynic sie do tego, zeby wszystko, co jeszcze nie odpowiada boskiemu Porzadkowi, zostalo uporzadkowane, a wszystko, co jest jeszcze zwiazane, zostalo rozwiazane.
9. I obchodzil Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczal w ich synagogach, zwiastowal ewangelie o Królestwie Bozym i uzdrawial lud od wszelkich chorób i zarazy. (Rozdzial 24, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Uzdrawialem od wielu chorób i zarazy, jednak nie kazda zaraze i nie kazda chorobe moglem usunac, gdyz wielu ludzi myslalo tylko o swoim ciele. Nie byli oni gotowi myslec najpierw o duszy. Wielu cierpiacych dbalo tylko o uratowanie swojego ciala. Ten, kto tak myslal, nie mógl niczego otrzymac. Nie osiagnal ani pomocy, ani uzdrowienia - ani dla swojego ciala, ani dla swojej duszy. Dlatego wielu odeszlo rozczarowanych, gdyz w nich i na nich nic sie nie dokonalo. Wypowiadali sie potem przeciwko Mnie i jednoczesnie pochlebiali faryzeuszom i uczonym w Pismie. Równiez i takie wypowiedzi rozczarowanych dodawaly faryzeuszom i uczonym w Pismie odwagi do wystepowania przeciwko Mnie, Chrystusowi w Jezusie.
10. A kiedy ujrzal tlumy, ogarnelo Go wspólczucie, gdyz byli oni gnusni i rozproszeni jak owce, które nie maja pasterza. (Rozdzial 24, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Wspólczucie" oznacza odczuwanie razem z bliznim: Ja ujrzalem ich cierpienie i niedole i cierpialem razem z nimi. Ujrzec cierpienie z Milosierdzia oznacza, miec litosc i pomagac tam, gdzie pomoc jest potrzebna.
11. Wtedy rzekl uczniom swoim: "Zniwa zaprawde sa ponad miare wielkie, ale robotników malo. Proscie wiec Pana, aby wyprawil robotników na zniwa swoje".
12. A uczniowie Jego przyniesli Mu dwa male kosze pelne chleba i owoców i dzban pelen wody. A Jezus polozyl chleb i owoce przed nimi, i równiez dzban wody. I wszyscy oni jedli i pili, i byli nasyceni.
13. I dziwili sie, ze kazdy z nich mial dosyc i jeszcze cos pozostalo, a bylo ich przeciez cztery tysiace. I odeszli stamtad, i chwalili Boga za wszystko, co slyszeli i widzieli. (Rozdzial 24, 11-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bylo wielu ludzi, prawie cztery tysiace. Wszyscy slyszeli slowa Wszechmogacego przeze Mnie, Jezusa. Slowo Boze jest substancja i sila. Wielu z nich przyjelo slowo Boze jako pozywienie z niebios. Postanowili sobie, ze beda spozywac codziennie wiecej tego chleba i tych owoców - to znaczy poswieca swoje zycie Bogu, prawu zycia. Dzieki temu zostaly wyzwolone pozytywne energie.
Ja pobralem i zagescilem czesc tych pozytywnych duchowych energii, jakie wtedy powstaly, poniewaz wielu obecnych pragnelo i postanowilo dzien po dniu coraz bardziej urzeczywistniac w sobie duchowy chleb i duchowe owoce. Wtedy staly sie one dla zglodnialych tlumów chlebem, owocem, woda i równiez ryba, glównym pozywieniem ówczesnych ludzi. Zageszczenie duchowej energii bylo swietlna manifestacja z Ducha Bozego. Zawierala ona jedynie duchowe zycie, tak w chlebie, jak i w owocach, wodzie i rybach. To co manifestuje sie z Ducha, nie jest czysto materialna substancja. Nie nosi ono w sobie ziemskiego zycia ani ziemskiego wzrastania. Manifestowanej duchowej substancji nie mozna usmiercic.
Obecni tam ludzie znajdowali sie w podwyzszonej wibracji. Widzieli pelne kosze i pelne dzbany, widzieli przed soba chleb, owoce i wode i brali dary zycia z koszy i dzbanów - a jednak wszystko dokonalo sie w nich i z nich. Czerpali te dary z siebie, gdyz rozwineli wyzsze energii dzieki dobrej woli poswiecenia swojego zycia Bogu, Prawu, i pomnazania sil Boga w sobie. Byli nasyceni, a ich pragnienie bylo ugaszone.
Ja, Chrystus w Jezusie, moglem dokonac manifestacji swietlnej dlatego, ze tlumy znajdowaly sie w podwyzszonej swiadomosci.
***
ROZDZIAL 25

Kazanie na Górze
(Czesc 1)


Kazanie na Górze, Wewnetrzna Droga do doskonalosci 
- Blogoslawieni - "Ubodzy" - Znos swoje cierpienie we wlasciwy sposób - Lagodnosc, cecha ofiarnie kochajacych - Dziesiec Przykazan i Kazanie na Górze jako droga do prawdy i sprawiedliwosci - Milosierdzie, wrota do odwiecznego bytu - Czyste dusze w Absolutnym Prawie Bozym - Czyniacy pokój maja pokój w sobie - Walka pionierów na róznych frontach - Dygnitarze koscielni, faryzeusze, wilki w owczej skórze - Pole walki za mglistym murem - Módlcie sie za nieoswiecone dusze (2-4). Ziemskie bogactwo jako zobowiazanie i zadanie - Niewlasciwe uzywanie bogactwa ma powazne skutki - Ostrzezenie dla szyderców - Panstwa, mocarze, falszywi prorocy, obludnicy, pozorni chrzescijanie narzedziami szatana (5). Sprawiedliwi sa sola ziemi i rzuca swiatlo na niesprawiedliwosc (6). Powolanie i misja prorokini i oredowniczki Boga - Dzialanie pionierów bezposrednio szkolonych i kierowanych - Nowa Jerozolima (7). Uwolnienie od prawa siewu i zbioru przez Chrystusa; zwiazanie w prawie upadku przez wyznania i dogmaty - Chrystus wprowadza dzisiaj w cala Prawde (8). Falszywi i prawdziwi nauczyciele (9). Ocalenie tylko przez wiare i urzeczywistnianie (10). Chrystus przeksztalca dobrowlnie przekazane Mu grzechy (11). Oczyszczanie przed powstanie ciezka karma - Pozorny wróg twoim zwierciadlem (12-13). Kazdy otrzymuje to, co sam zasial (14). Darujcie bezinteresownie milosc (15). Osobiste zyczenia prowadza do zwiazania z ludzmi i rzeczami - "Zycie w bagnie" (16). Lotne nasiona wpadajace w glebe duszy blizniego - Pionierzy na drodze oczyszczania do Królestwa Pokoju (17-18)

1. Tedy Jezus, widzac lud, wstapil na góre. A gdy usiadl, przystapilo do Niego dwunastu. Skierowal oczy na uczniów swoich i rzekl:
2. "Blogoslawieni w Duchu sa ubodzy, albowiem ich jest królestwo niebianskie. Blogoslawieni, którzy cierpia, albowiem oni beda pocieszeni. Blogoslawieni cisi, albowiem oni odziedzicza ziemie. Blogoslawieni, którzy lakna i pragna sprawiedliwosci, albowiem oni beda nasyceni.
3. Blogoslawieni milosierni, albowiem oni milosierdzia dostapia. Blogoslawieni czystego serca, albowiem oni Boga ogladac beda. Blogoslawieni pokój czyniacy, albowiem oni beda nazwani dziecmi Bozymi. Blogoslawieni, którzy cierpia przesladowanie z powodu sprawiedliwosci, albowiem ich jest Królestwo Boze.
4. Tak, blogoslawieni jestescie, gdy was ludzie nienawidzic beda i wytracac ze swojej wspólnoty, i wszystko zlo na was mówic, i imie wasze znieslawiac z powodu Syna Czlowieczego. Radujcie sie tego dnia i skaczcie z radosci, gdyz oto wielka bedzie zaplata wasza w niebiosach. Albowiem to samo czynili ich ojcowie prorokom. (Rozdzial 25, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kazanie na Górze jest Wewnetrzna Droga do serca Boga, która prowadzi do doskonalosci.
Blogoslawieni beda ogladac Chrystusa i ze Mna, z Chrystusem, beda posiadac ziemie we wszelkiej lagodnosci i pokorze. Szczesliwy ten, kto we wszystkim widzi wspanialosc Boga Ojca-Matki! Staje sie on zywym przykladem dla wielu.
Ja prowadze Moich do rozpoznania Prawdy.
Kto jest z Prawdy, slyszy Mój glos, gdyz sam jest Prawda i dlatego slyszy i widzi Prawde.
Blogoslawieni sa bez trwogi i sa radosni, gdyz widza i slysza to, czego nie widza i nie slysza ci, którzy kryja sie jeszcze za swoim ludzkim ja i kurczowo sie go trzymaja, aby nikt ich nie rozpoznal.
Jednak blogoslawieni maja wglad w wiezienie ludzkiego ja i rozpoznaja najbardziej utajone mysli swoich wspólbraci. Sila swojej swiatlej swiadomosci oswietlaja te mysli i wolaja do wspólbraci:
"Blogoslawieni w Duchu sa ubodzy, albowiem ich jest królestwo niebianskie!"
Slowo "ubodzy" nie okreslaja materialnego ubóstwa. To nie ono przynosi stan blogoslawiony w Duchu, ale pokora w Bogu, w której czlowiek spelnia to, co jest wola Boza. Ona jest wewnetrznym bogactwem.
Slowo "ubodzy" dotyczy wszystkich tych, którzy nie daza do wlasnych posiadlosci i nie gromadza dóbr. Ich dazenia i starania skierowane sa na zycie we wspólnocie, w którym gospodaruja dobrami, darowanymi wszystkim przez Boga, w sposób zgodny z Prawem. Nie pragna oni i nie pozadaja tego, co jest z tego swiata, lecz sluza dla dobra ogólu, wznosza swoje ramiona do Boga i krocza swiadomie droga do Wewnetrznego Zycia. Ich celem jest Królestwo Boze w ich wnetrzu, które pragna zwiastowac i przyniesc wszystkim ludziom dobrej woli. Ich wewnetrznym bogactwem jest zycie w Bogu, dla Boga i dla bliznich. Zyja oni zgodnie z prawem "Módl sie i pracuj".
Podazaja do Ducha Bozego i otrzymuja od Boga dla swojego ziemskiego zycia to, czego im potrzeba i ponadto. Ci sa blogoslawieni w Duchu Bozym.
"Blogoslawieni, którzy cierpia, albowiem oni pocieszeni beda".
Cierpienie czlowieka nie jest dane przez Boga, lecz cierpiacy albo sam je spowodowal, albo jego dusza w krainie dusz objela czesc winy braterskiej lub siostrzanej duszy, by odcierpiec za nia w zyciu ziemskim tak, aby braterska lub siostrzana dusza mogla wejsc w wyzsze obszary Wewnetrznego Zycia.
Temu, kto znosi swoje cierpienie, nie winiac blizniego, i w cierpieniu rozpoznaje swoje bledy i slabosci, zaluje za nie, prosi o przebaczenie i przebacza, przypadnie w udziale Boze milosierdzie. Bóg, Odwieczny, pragnie bowiem pocieszyc swoje dzieci i odebrac im to, co nie jest dobre i zbawienne dla ich duszy. Kiedy bowiem cierpienie opuszcza dusze, a wiec przyczyny, które w duszy zadzialaly, sa zmazane, czlowiek zbliza sie do Boga.
"Znos swoje cierpienie" oznacza: Nie skarz sie; nie oskarzaj Boga ani bliznich. Znajdz w cierpieniu swoje grzeszne postepowanie, które do tego cierpienia doprowadzilo.
Pozaluj, przebacz i pros o przebaczenie, i nie czyn wiecej tego, co rozpoznales jako grzech. Wtedy wina duszy moze byc przez Boga zmazana, a ty otrzymasz z Niego wiecej sily, milosci i madrosci.
Jezeli spotkasz czlowieka obarczonego i doswiadczonego cierpieniem i on poprosi cie o pomoc, to wspieraj go i pomagaj mu, w miare swoich mozliwosci i o ile to jest dobre dla jego duszy. A jesli rozpoznasz, ze twój blizni z wdziecznoscia przyjmuje pomoc i jest nia podbudowany, to daj mu jeszcze wiecej, o ile masz taka mozliwosc.
Ale ty, który te pomoc niesiesz, czyn to bezinteresownie. Jezeli czynisz to tylko z zewnetrznego zobowiazania, nie otrzymasz za to duchowego wynagrodzenia - i nie uczynisz tez niczego dobrego dla duszy obarczonego i doswiadczonego cierpieniem, lecz tylko dla jego ciala, pojazdu duszy.
"Blogoslawieni cisi, albowiem oni odziedzicza ziemie".
Lagodnosc, pokora, milosc i dobroc dzialaja reka w reke. Ten, kto stal sie ofiarna miloscia, jest lagodny, pokorny i dobry. Jest on wypelniony madroscia i sila.
Ludzie w Moim Duchu, ofiarnie kochajacy, beda posiadac ziemie. Zrozumcie, droga do serca Boga jest droga do serca ofiarnej milosci. Z ofiarnej milosci plynie pokój Bozy.
Ludzie, którzy wedruja do serca Boga i ludzie, którzy juz w Bogu zyja, dzialaja dla Nowego Czasu, wskazujac wszystkim chetnym droge do Boga. Dzieki temu coraz bardziej biora w posiadanie królestwo ziemi.
Ofiarnie kochajacy to ci, którzy beda zyli w Królestwie Bozym na ziemi, w Królestwie Pokoju. Cieszcie sie wy, którzy juz dzisiaj (1989r.) idziecie droga do serca Boga! Jestescie we Mnie pionierami torujacymi drogi do Nowego Czasu. Wielu z was urodzi sie w Nowym Czasie, w królestwie swiatla, i przyniesie ze soba wypelnienie w Bogu, gdyz juz dzisiaj podazacie ta droga. Cieszcie sie i badzcie wdzieczni za uszlachetnienie i oczyszczenie waszych dusz, gdyz wtedy bedziecie Mnie ogladac i swiadomie zyc i byc we Mnie i ze Mna.
"Blogoslawieni, którzy lakna i pragna sprawiedliwosci, albowiem oni beda nasyceni".
Ten, kto laknie i pragnie sprawiedliwosci Bozej, jest poszukiwaczem Prawdy, który teskni za zyciem w Bogu i z Bogiem. On bedzie nasycony.
Moja siostro, Mój bracie, wy, którzy tesknicie za sprawiedliwoscia, za zyciem w Bogu i z Bogiem, badzcie ufni i wzniescie sie ponad grzeszne ludzkie ja! Radujcie sie, gdyz nastal czas, w którym Królestwo Boze zbliza sie do ludzi, starajacych sie przestrzegac przykazan zycia.
Oto Ja, twój Zbawiciel, jestem Prawda w tobie samym. W tobie samym Ja Jestem wiec Droga, Prawda i Zyciem.
Prawda jest prawem milosci i zycia. W Dziesieciu Przykazaniach, które sa wyciagiem z wszechobejmujacego prawa Boga, znajdziecie wytyczne na droge do Prawdy. Przestrzegajcie Dziesieciu Przykazan, a wejdziecie coraz bardziej na droge Kazania na Górze, w którym droga do Prawdy jest przedstawiona w sposób zasadniczy.
Droga do Prawdy jest droga do serca Boga, do odwiecznego zycia, które jest ofiarna miloscia. Kazanie na Górze jest droga do Królestwa Bozego, wprowadzajaca w prawa Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Jezeli sie w nie zaglebicie i spelnicie je, to osiagniecie boska madrosc.
Czytales juz o tym, ze czesciowy promien boskiej Madrosci znajduje sie (1989r.) w szacie ziemskiej, aby przekazywac slowo Boze i wykladac boskie prawa. Poprzez ten Mój instrument objawiam teraz Kazanie na Górze we wszystkich szczególach, prowadze chetnych i towarzysze im na Wewnetrznej Drodze poprzez nauki i lekcje, które - jezeli sie je urzeczywistnia - prowadza do Ojca, odwiecznego swiatla. Poza tym poprzez Mój instrument nauczam Prawa Absolutnego, prawa wiecznosci.
Rozpoznaj: Zaden z was nie bedzie na prózno laknal lub pragnal sprawiedliwosci. Uczyn pierwszy krok do królestwa milosci, bedac najpierw sprawiedliwym dla siebie samego. Cwicz sie w pozytywnym zyciu i mysleniu, a staniesz sie stopniowo sprawiedliwym czlowiekiem. Wtedy wniesiesz sprawiedliwosc Boga w ten swiat i bedziesz jej bronic, gdyz spelniasz wole Boga, Pana, z Jego milosci i madrosci.
Rozpoznaj: Nadchodzi czas, w którym dokona sie to, co jest objawione. Lew bedzie lezal przy jagnieciu, gdyz ludzie odniesli zwyciestwo nad soba - przeze Mnie, swojego Zbawiciela. Beda oni tworzyc jedna wielka rodzine w Bogu i beda zyc w jednosci ze wszystkimi zwierzetami i z cala przyroda.
Cieszcie sie, Królestwo Boze jest juz blisko - a z Królestwem Bozym i Ja, wasz Zbawiciel i nosiciel pokoju, wladca Królestwa Pokoju, Królestwa Jezusa Chrystusa na calym swiecie.
"Blogoslawieni milosierni, albowiem oni milosierdzia dostapia".
Milosierdzie Boze odpowiada lagodnosci i dobroci Boga i tworzy dla wszystkich dusz wrota do doskonalosci zycia. Ludzie, którzy przeze Mnie, Chrystusa zyjacego w Bogu Ojcu-Matce, rozwineli w swoich duszach wszystkie siedem podstawowych sil zycia - Prawo od Porzadku do Milosierdzia - wejda znowu jako czyste istoty duchowe poprzez wrota Milosierdzia do ofiarnej milosci, do Królestwa Bozego, w niebiosa, i beda zyli w pokoju. Wrota do odwiecznego bytu tworzy siódma podstawowa sila, Milosierdzie - w Duchu Bozym zwana Dobrocia i Lagodnoscia. Wszyscy ludzie, którzy cwicza sie w milosierdziu, osiagna tez milosierdzie i beda pomagali tym, którzy znajduja sie na drodze do niego.
Rozpoznajcie: Droga do serca Boga jest droga jednostki we wspólnocie z tymi, którzy daza do tego samego celu. Bóg jest bowiem jednoscia, a jednosc w Bogu jest wspólnota w Bogu, z Bogiem i z bliznim.
Ten, kto postawil pierwsze kroki na drodze do doskonalosci, bedzie spelniac przykazanie jednosci: Jeden dla wszystkich, Chrystus - i wszyscy dla Jednego, Chrystusa.
Jak juz objawiono, Kazanie na Górze jest droga ewolucji, prowadzaca do Wewnetrznego Zycia. Wszyscy, którzy na tej drodze rozwoju do serca Boga posuneli sie juz naprzód, pomagaja z kolei tym, którzy stoja dopiero na poczatku tej drogi. We wszystkich i ponad wszystkimi promieniuje Chrystus, którym Ja Jestem.
"Blogoslawieni czystego serca, albowiem oni Boga ogladac beda".
Czystym sercem jest czysta dusza, która przeze Mnie, Chrystusa w Bogu Ojcu-Matce, wzniosla sie znowu do absolutnej istoty duchowej.
Czyste dusze, które ponownie staly sie istotami niebios, sa znowu podobienstwem odwiecznego Ojca i ogladaja Odwiecznego twarza w twarz. One jednoczesnie widza i slysza Prawo wiecznego Ojca oraz wedlug niego zyja, gdyz staly sie znowu Duchem z Jego Ducha - samym odwiecznym Prawem.
Dopóki ludzie i dusze musza w sobie jeszcze nasluchiwac Ducha Bozego, nie sa jeszcze Duchem z Jego Ducha, nie sa jeszcze samym prawem milosci i zycia.
Natomiast ten, kto stal sie znowu prawem milosci i zycia, oglada odwiecznego Ojca twarza w twarz i jest z Nim w ciaglej, swiadomej komunikacji. On widzi równiez prawo Boze, zycie z Boga, jako calosc, gdyz sam jest zyciem i miloscia i w nich sie porusza. Kto porusza sie w Absolutnym Prawie Bozym, ten rozwinal je calkowicie - od Porzadku az do Milosierdzia. Wszystkie siedem podstawowych sil nieskonczonosci sluzy mu, gdyz jest on w absolutnej jednosci i harmonii z wszelkim bytem.
"Blogoslawieni pokój czyniacy, albowiem oni beda nazwani dziecmi Bozymi".
Slowa te wedlug ich sensu oznaczaja: Blogoslawieni ci, którzy zachowuja pokój. Oni przyniosa tez prawdziwy pokój na ziemie, gdyz sami w sobie stali sie gotowi do pokoju. Sa oni swiadomie dziecmi Boga.
Wielu synów i wiele córek Boga, którzy maja w sobie pokój i wnosza go w ten swiat, sa wcielonymi istotami, które przyjely to zadanie od Boga i walcza dla Nowego Czasu, aby powstalo duchowe czlowieczenstwo, które bedzie zylo w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, w swietlistym czasie.
Slowa wladcy Królestwa Pokoju na ziemi do ludzi Nowego Czasu:
Wy ludzie Nowego Czasu, w coraz bardziej swietlistym Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, którzy czytacie ksiazke "To jest Moje Slowo", rozpoznajcie, ze pionierzy Chrystusa musieli walczyc przeciwko silom szatanskim na wielu frontach jednoczesnie, aby zapowiedziane Królestwo Boze na ziemi moglo uwidocznic sie na zewnatrz.
Zyjecie wiec w pokoju, we Mnie, w Chrystusie, waszym boskim bracie, wladcy Królestwa Pokoju. Ale za mglistym murem zyja i dzialaja te dusze, które nie daly sie natchnac Kazaniem na Górze, droga do Wewnetrznego Zycia, które ciagle jeszcze zyja w wiezieniu swojego ludzkiego ja. Jako ludzie nie chcialy slyszec wezwania wedrowców do serca Boga. Mialy uszy i serca zamkniete dla Prawdy i kryly sie za swoim ludzkim ja, za swoimi wyobrazeniami, pogladami i teologicznymi opiniami. Równiez i w okresie przygotowania przemiany ze starego do nowego, swietlistego czasu, pozostaly faryzeuszami, obludnikami, przesladowcami i oszczercami.
Wiedzcie, we wszystkich duszach az do czwartego obszaru oczyszczania plonie swiatlo zbawienia. Tak wiec i one nie sa stracone. Za mglistym murem dziala w imieniu Pana wiele czystych istot duchowych - a posród nich wielu synów i wiele córek Boga, którzy na ziemi w róznych szatach ziemskich i w róznych epokach, Mnie, Chrystusowi, utorowali drogi do coraz bardziej swietlistego Królestwa Pokoju. Tam w krainach dusz dzialaja oni nadal w ofiarnej sluzbie dla bliznich. Sprawiedliwym mezom i niewiastom, którzy wniesli w ten swiat prawo milosci i zycia, bylo w tej epoce (1989r.) bardzo ciezko.
Rozpoznajcie, bracia i siostry, którzy teraz zyjecie w Królestwie Bozym na ziemi: Pionierzy Chrystusa Nowego Czasu na tym wielkim przelomie starego, materialistycznego i nowego, swietlistego czasu stawiali czolo równiez temu, co bylo szatanskie i demoniczne.
"Blogoslawieni, którzy cierpia przesladowanie z powodu sprawiedliwosci, albowiem ich jest Królestwo Boze".
Co dzialo sie dalej w owym przygotowawczym czasie (1989r.)? Pionierzy Chrystusowi Nowego Czasu byli przesladowani z powodu Królestwa Bozego na ziemi. Byli zniewazani i znieslawiani przez faryzeuszy i uczonych w Pismie, przez zwierzchników koscielnych i wszystkich tych, którzy byli im posluszni. Prawda przedstawiana byla w falszywym swietle i znieksztalcana. Ci, którzy wiernie walczyli dla Prawdy, byli z powodu Prawdy osmieszani. Ludzie, którzy Mnie, Chrystusa, nosili tylko na ustach, a nie w sercach, prawili przeciwko nim kazania w swoich kosciolach, a takze poza murami koscielnymi, oczerniali ich i dyskryminowali. Wyzywali ich i oskarzali o to, ze ich nauka jest falszywa.
Pozorni chrzescijanie nie przyznawali prawdziwym nastepcom Chrystusa prawa do nazywania siebie chrzescijanami, poniewaz sami nie zyli wedlug tego, co Ja jako Jezus z Nazaretu im przykazalem. Wprawdzie tak jak za Moich czasów, kiedy bylem Jezusem, glosili ze swoich Biblii i swiatobliwie wykazywali sie przed ludzmi wiara we Mnie - to jednak byli wilkami w owczej skórze. Nie czynili bowiem tego, co przykazalem ludziom: aby kochali sie nawzajem ofiarnie, jak Ja ich kocham. Dlatego sa faryzeuszami i obludnikami. A kto zniewaza przykazanie milosci do wrogów, zniewaza Chrystusa, którym Ja Jestem.
Ten, kto pózniej bedzie to czytal, niech pamieta o pionierach Chrystusa, którzy przygotowali ziemie i atmosfere ziemi dla Nowego Czasu. Oni wniesli czesc odwiecznego promienistego prawa na te ziemie i w jej atmosfere. Pamietajcie o nich z miloscia, gdyz wielu z nich juz nie przybierze szaty ziemskiej, aby zyc i dzialac w Królestwie Pokoju na ziemi. Oni walcza dalej w obszarach oczyszczania. Walcza o dusze, aby równiez one uwolnily sie od swoich grzechów i mogly wejsc we wspanialosc, która Ja Jestem w Ojcu.
Rozpoznajcie: To, czego dusze na ziemi nie oczyscily, zabieraja ze soba za mglisty mur. Tam musza rozpoznac i odcierpiec to, co spowodowaly w szacie ziemskiej. Ten, kto jako czlowiek nie osiagnal samorozpoznania i dlatego tez nie zawrócil, wegetuje jako dusza za mglistym murem jak gdyby we snie, nie inaczej jak przedtem w szacie ziemskiej - kiedy nazywal to zyciem. Wielu z tych, którzy niegdys w szacie ziemskiej byli faryzeuszami i obludnikami, znieslawia swoich wspólbraci na nowo w krainie dusz i równiez tam osmiesza ich, nie uznajac za chrzescijan i chcac przedstawic siebie samych w dobrym swietle. Tak bedzie dopóki pod wplywem wielkiego cierpienia i bólu nie rozpoznaja tego, co spowodowali i w jakich sercach Chrystus naprawde zmartwychwstal.
Zgodnie z kosmicznym prawem przyciagania dusza dozna na swoim duchowym ciele tego, co uczynila swoim wspólbraciom w szacie ziemskiej, a czego nie oczyscila. Dusza widzi swoje grzechy w obrazach i jednoczesnie sama przezywa na swoim duchowym ciele cierpienia i meki bliznich, które jako czlowiek im zadala. Uaktywnione w niej grzechy oddzialuja na nia tak dlugo, az dusza z calego serca pozaluje, poprosi o przebaczenie i bedzie gotowa przebaczyc blizniemu. Wtedy dopiero grzeszna energia przeksztalci sie w boska sile, a dusza stanie sie bardziej swietlista i czysta.
Módlcie sie za tych, którzy za mglistym murem postepuja podobnie jak niegdys postepowali na ziemi w szacie ziemskiej! Módlcie sie, aby sie rozpoznali i zawrócili. Wielu oszczerców bedzie musialo rozpoznac, doznac i ewentualnie przecierpiec w swoich duszach udreke i cierpienie pionierów, az osiagna pewnosc, ze Ja, Chrystus, bylem z pionierami, z Moimi bracmi i siostrami, i teraz jestem z nimi jako ich boski brat.
Módlcie sie, aby zawczasu rozpoznali i odczuli, ze w swiecie sprzecznym z Prawem i zadnym wladzy byli posluszni mocom ciemnosci! Ciemnosc naduzywala nawet Mojego imienia, aby zwodzic ludzi i utrudniac pionierom, synom i córkom Boga na ziemi, ich prace w winnicy Pana.
Rozpoznajcie: Ten, kto szedl w Moje slady, nie byl powazany przez ludzi skierowanych na ten swiat, gdyz i Ja jako Jezus bylem przez nich zniewazany. We wszystkich czasach ludzie, którzy naprawde szli w slady Nazarenczyka, musieli wiele zniesc i przecierpiec.
Wielu pionierów Nowego Czasu kroczylo jednak niezachwianie naprzód i szlo za Mna. Pamietajcie o tych dzielnych mezach i niewiastach, których wiara we Mnie byla niezachwiana i którzy prowadzili sprawiedliwa walke dla Nowego Czasu.
Cieszcie sie wy, którzy zyjecie w Nowym Czasie, w Królestwie Pokoju, którego substancja staje sie coraz bardziej swietlista. Jestescie z nimi polaczeni. Niejeden z was na wielkim przelomie czasów byl pionierem w szacie ziemskiej, aby osiagnac zwyciestwo dla Królestwa Bozego. Walka i zwyciestwo dla Mnie, Chrystusa, pozostaly w waszych duszach jako wspomnienie. Intuicyjnie niektórzy z was odczuwaja, ze razem z innymi dzialali w owych czasach jako pionierzy. Odczuwaja tez, ze w owych czasach przyczyny coraz szybciej przynosily skutki, a to co pozytywne, swietlisty czas, czas Chrystusowy, w którym teraz znowu zyjecie - w szacie z subtelniejszej materii - poteznie sie wylanial.
5. Biada wam bogacze! Albowiem w tym zyciu otrzymaliscie pocieche. Biada wam, którzy jestescie nasyceni, albowiem glód cierpiec bedziecie. Biada wam, którzy teraz smiejecie sie, albowiem bedziecie smucic sie i plakac. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówia, tak samo bowiem czynili ich ojcowie falszywym prorokom. (Rozdzial 25, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Biada wam bogacze! Albowiem w tym zyciu otrzymaliscie pocieche".
Ludzie, którzy uwazaja swoje bogactwo za swoja wlasnosc, sa ubodzy w Duchu. Wielu ludziom, posiadajacym ziemskie dobra, zostalo wlozone do kolyski zadanie ich ziemskiego zycia, aby byli wzorem dla tych bogaczy, którzy twardym, nieugietym sercem przywiazuja sie do swoich posiadlosci i których jedynym dazeniem i staraniem jest powiekszenie tego bogactwa dla siebie. Czlowiek, który posiada ziemskie dobra i rozpoznaje, ze jego bogactwo jest darem otrzymanym od Boga jedynie po to, aby je wniósl dla dobra wszystkich w wielka calosc i gospodarowal nim dla wszystkich w sposób zgodny z Prawem, urzeczywistnia prawo równosci, wolnosci, jednosci i braterstwa. Jako ofiarnie darujacy czlowiek, przyczynia sie do tego, ze ubodzy nie zyja w potrzebie, a bogacze - w przepychu.
W ten sposób powstanie powoli równowaga, stan sredni na wyzszym poziomie dla wszystkich, którzy sa gotowi bezinteresownie spelniac przykazanie "Módl sie i pracuj". Tak wzrasta stopniowo prawdziwe czlowieczenstwo we wspólnocie, w której ziemskie bogactwa nie sa gromadzone przez jedna osobe, lecz wszystko uwazane jest za wspólna wlasnosc dana od Boga.
Jezeli bogacz uwaza pieniadze i mienie za swoja wlasnosc i ma w swiecie uznanie ze wzgledu na swoje bogactwo, to - na skutek stworzonych przez siebie przyczyn - bedzie w kolejnych wcieleniach zyl w ubogich krajach i tam zebral o chleb, którego niegdys - bedac bogaczem - odmawial ubogim. Tak bedzie, dopóki tego rodzaju wcielenia beda jeszcze mozliwe.
Dusza takiego bogacza nie zazna spokoju nawet w obszarach oczyszczania. Ubogie w swiatlo dusze, które z jego powodu musialy w szacie ziemskiej cierpiec i glodowac, rozpoznaja go jako tego, który nie dal im mozliwosci wydobycia sie z zawiklan ich ludzkiego ja. Wielu bedzie go oskarzac, a wtedy jego dusza sama poczuje, jak oni cierpieli i glodowali. W ten sposób dusza, która w szacie ziemskiej, byla jako czlowiek, bogata i powazana, bedzie cierpiala wielka udreke - duzo wieksza od tej, której doznalaby, gdyby w szacie ziemskiej musiala zebrac o chleb.
Rozpoznajcie: Zgodnie z prawami Odwiecznego kazdemu, kto bezinsteresownie przestrzega przykazania "Módl sie i pracuj" nalezy sie to samo; bowiem Bóg daje kazdemu to, czego mu potrzeba, i ponadto. Dopóki jednak nie wszyscy ludzie przestrzegaja tego przykazania, beda istniec na ziemi tak zwani bogacze. Ich zadaniem jest rozdawanie nagromadzonych bogactw i zycie tak samo, jak ci, którzy ofiarnie spelniaja przykazanie "Módl sie i pracuj". Jezeli wiec nie beda mysleli o swoim dobrobycie, lecz o dobrobycie wszystkich, to wewnetrzne bogactwo ujawni sie stopniowo na zewnatrz i nikt nie dozna glodu ani biedy.
Biada wam, bogacze, którzy swoje pieniadze i mienie nazywacie swoja wlasnoscia i wykorzystujecie prace blizniego, aby pomnazac swój majatek! Powiadam wam: Nie ujrzycie tronu Boga, lecz bedziecie zyc dalej tam, gdzie sa stopy Boga - na ziemi, wciaz na nowo w szatach ziemskich, dopóki to jeszcze bedzie mozliwe. Nawet jezeli popieracie instytucje spoleczne, ale sami macie jeszcze o wiele wiecej, niz ci, którzy z nich dostaja zapomogi, to i tak nadal jestescie poddani szatanowi zmyslów, który chce podzialu na biednych i bogatych.
Te róznice stwarzaja wladze i sluzalczosc, zazdrosc i zawisc. Z tego powstaja spory i wojny. Dlatego ci, którzy zatrzymuja swoje bogactwo, mimo ze od czasu do czasu udzielaja sie spolecznie, sluza szatanowi zmyslów i wykraczaja przeciwko prawu zycia - przeciwko równosci, wolnosci, jednosci i braterstwu.
Ten, kto uwaza pieniadze i mienie za swoja wlasnosc i gromadzi je, zamiast popierac przeplyw tych materialnych energii jest - wedlug prawa zycia - zlodziejem, poniewaz nie udziela blizniemu czesci jego duchowego dziedzictwa. Wszystko bowiem jest energia. Kto zwiazuje sie pojeciami "moje" i "dla mnie", wykracza przeciwko Prawu, które jest plynaca energia.
"Biada wam, którzy jestescie nasyceni, albowiem glód cierpiec bedziecie".
Bogaty, syty czlowiek, który napelnia tylko "swoje" stodoly, ma puste serce. Zna on tylko "moje" i "twoje". Jego starania i mysli kraza wokól "mojej" wlasnosci, "mojej" posiadlosci, "mojego" chleba, "mojego" pokarmu. "Wszystko nalezy do mnie" - to jest jego swiat. Taki czlowiek dozna kiedys glodu i biedy, az pojmie, ze wszystko jest bytem, ze wszystko nalezy do Boga i do wszystkich ludzi, którzy staraja sie czynic dziela Boze, to jest spelniac ofiarna milosc i prawo zycia dane ziemi - prawo "Módl sie i pracuj".
Ludzie, którzy mówia tylko o "moim" i "twoim", sa ludzmi ubogimi w swiatlo i juz w tym wcieleniu przygotowuja dla siebie kolejna ziemska droge lub tez dluga wedrówke swojej duszy w krainie dusz, za kazdym razem w szacie zebraka.
Dusza zaslepiona tym, co materialne, nieswiadomie laknie swiatla, gdyz jest w swiatlo uboga. Za wszelka cene stara sie to wyrównac przez zewnetrzne srodki: ziemskie bogactwo, chciwosc, obzarstwo, pijanstwo lub inne pozadania i rozkosze. Jest nienasycona.
"Biada wam, którzy sie teraz smiejecie, albowiem bedziecie smucic sie i plakac".
Ten, kto wysmiewa i wyszydza bliznich, bedzie kiedys bardzo smutny i bedzie plakal nad soba - gdyz nie docenil tych, których wysmiewal i wyszydzal. Bedzie musial rozpoznac, ze ostatecznie wysmiewal, wyszydzal i wykpiwal samego siebie, gdyz ten, kto sadzi i potepia blizniego, wysmiewa go, wyszydza i wykpiwa, sadzi, potepia, wysmiewa, wyszydza i wykpiwa Mnie, Chrystusa.
Rozpoznajcie: Kto zgrzeszy przeciwko najmniejszemu z Moich braci, zgrzeszyl przeciwko prawu zycia i bedzie musial za to cierpiec. Jednoczesnie zwiazal sie z tymi, których zniewazal. Dlatego wystrzegajcie sie tego i cwiczcie sie w samokontroli. Nie to, co wchodzi w usta, zanieczyszcza wasza dusze, lecz to, co z waszych ust wychodzi; to obciaza dusze i czlowieka.
"Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówia, tak samo bowiem czynili ich ojcowie falszywym prorokom".
Kiedy schlebiacie waszym wspólbraciom, aby was chwalili i darzyli was uznaniem, to jestescie równi falszerzom pieniedzy, którzy dla swojej korzysci placa falszywa moneta.
Podobnie sprawa przedstawiala sie i przedstawia z falszywymi prorokami. Byli oni i sa przez lud powazani, gdyz schlebiali mu, a ci, którzy sa przez lud powazani, trzymaja jego strone, obiecujac sobie dzieki temu osobiste korzysci i przywileje.
Ludzie w Królestwie Pokoju, rozpoznajcie: W tym grzesznym swiecie wielu prawych proroków, a takze oswieconych mezów i niewiast bylo znieslawianych i przesladowanych przez ziemskich bogaczy i wladców tego swiata, przez zwierzchników koscielnych i ich zwolenników i wielu z nich poddawano torturom i zabijano. We wszystkich czasach szatanskie sily poslugiwaly sie jako narzedziami tymi ludzmi, którzy chcieli zatrzymac dla siebie swoje ziemskie bogactwo i pomnazac je i którzy dazyli do wladzy. Poslugiwaly sie tez tymi, którzy byli poddani bogaczom i rzadzacym.
Musicie o tym wiedziec, zeby zrozumiec, dlaczego stary, grzeszny swiat zginal w okrutny sposób.
Falszywymi prorokami byli miedzy innymi równiez i ci, którzy wprawdzie glosili ewangelie milosci, lecz sami wedlug niej nie zyli. I byli nimi tez wszyscy ci, którzy nazywali sie "chrzescijanami", ale w swoim zyciu nie postepowali po chrzescijansku. Slawiono ich czesto za krasomówstwo, czczono ich i chwalono z powodu bogactwa i znaczenia.
Zrozumcie, mimo to wszyscy prawi prorocy i oswieceni przyczynili sie z biegiem czasu do tego, ze krysztal Wewnetrznego Zycia ze swoimi wieloma aspektami odwiecznej Prawdy coraz bardziej iskrzyl sie i swiecil. W ten sposób wzrastalo powoli Królestwo Boze na ziemi.
Drodzy bracia i drogie siostry w Królestwie Pokoju, waszym zadaniem jest teraz, ten doskonaly, iskrzacy sie i swiecacy krysztal - Wewnetrzne Zycie - pielegnowac, cenic, chronic i zachowywac jak cenny kwiat. Jest to prawo milosci i madrosci Bozej, Jego Porzadek, Jego Wola, Jego Madrosc, Jego Powaga, Jego Dobroc, Jego bezgraniczne promieniowanie Milosci i Jego Lagodnosc.
6. Wy jestescie sola ziemi, gdyz kazda ofiara musi byc osolona, jesli jednak sól zwietrzeje, czymze solic? Na nic sie juz wiecej nie przyda, tylko aby byla precz wyrzucona i rozdeptana. (Rozdzial 25, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Sprawiedliwi sa sola ziemi.
Beda oni wciaz na nowo zwracac uwage na niedomagania w tym swiecie i wkladac palec w rane grzechu. Wiele bowiem nieszczesc zdarzalo sie i zdarza w tym jeszcze grzesznym swiecie i wielu ludzi padlo ofiara z powodu ewangelii.
Sprawiedliwi, którzy padli ofiara, maja byc zrehabilitowani przez prawych mezów i prawe niewiasty, gdyz wszystko ma wyjsc na jaw przez tych, którzy sa sola ziemi. Teraz, na przelomie starego, grzesznego swiata i Nowego Czasu, czasu swietlistego, sprawiedliwi wydobeda krzywde na jaw i stanie sie ona widoczna, aby ci, którzy krzywde uczynili, sami sie rozpoznali i zawrócili.
Wystrzegajcie sie jednak i wy, sprawiedliwi, którzy jestescie sola ziemi, aby sól nie zwietrzala, zebyscie wiec wytrwali w sprawiedliwosci i nie pozwolili sie zwiesc. Kto bowiem ma przyniesc sprawiedliwosc na ten swiat i kto ma ujawnic zlo i grzechy popelnione przez ludzi? Przeciez tylko ci, którzy znaja Moje imie i którzy zapisani sa w Ksiedze Baranka.
Ten, kto nie jest juz sola ziemi, dostaje sie pomiedzy tych, którzy naduzywali i naduzywaja Mojego imienia dla swoich celów i przesladowali, znieslawiali i zabijali sprawiedliwych.
Kiedy sól ziemi zwietrzeje i czlowiek zniewaza bliznich, to ulegnie swoim przyczynom; mówiac obrazowo: sam sie zdepcze. Jego nie oczyszczone przyczyny wywolaja wtedy chorobe, ulomnosc i cierpienie. Uboga w swiatlo dusza bedzie cierpiala niedostatek i odczuje na swoim wlasnym duchowym ciele to, co uczynila blizniemu.
7. Wy jestescie swiatloscia swiata. Nie moze sie ukryc miasto na górze zbudowane. Nie zapalaja tez swiecy i nie stawiaja jej pod korcem, lecz na swieczniku, by swiecila wszystkim, którzy sa w domu. Tak niechaj swieci wasza swiatlosc przed ludzmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca w niebie. (Rozdzial 25, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja Jestem swiatlem swiata.
Przez Moich wiernych, przez mezów i niewiasty, którzy spelniaja wole Odwiecznego, promieniuje ono teraz ze wzmozona sila w ten swiat.
Moje swiatlo postawilem na swieczniku boskiej madrosci i sprawiedliwosci, zeby swiecilo wszystkim, którzy sa dobrej woli.
Moi bracia i siostry w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, waznym jest, abyscie wiedzieli, ze we wcielonym czesciowym promieniu boskiej Madrosci stopniowo rozzarzylem Moje swiatlo. Wezwalem dziecko ludzkie, w które wcielona byla zenska zasada cherubina boskiej Madrosci, i oznajmilem mu jego duchowe zadanie, które potem ujawnialo sie coraz bardziej w jego duszy.
Wiedzcie, kiedy duchowe zadanie zaczyna pulsowac w inkarnowanej duszy, to Prawo wymaga, aby czlowiekowi zwrócono na to uwage i zapytano go, czy przyjmuje to, co dziala w jego duszy.
Ludzkie dziecko przytaknelo tymi w przyblizeniu slowami: Odwieczny, jestem Twoja sluzebnica, niech mi sie stanie wedlug Twojej woli.
Po tych slowach rozpoczelo sie dla niej wielkie, wszechobejmujace duchowe zadanie bycia Moja prorokinia i oredowniczka dla calej ziemi. Coraz jasniej i silniej swiecilo Moje swiatlo w jej duszy, az przeniknelo swoimi promieniami calego czlowieka. Kiedy i czlowiek byl na tyle wzmocniony, zeby przekazywac Moje swiete, odwieczne Slowo, poslalem ja w ten swiat: Prowadzona Moim Duchem odwiedzala kraje i miasta na róznych kontynentach. W niezliczonych objawieniach dawalem przez nia Moje swiete Slowo.
W wielu aspektach odwiecznej Prawdy promieniowalo Moje swiatlo w ten swiat, na te ziemie. To jest madrosc z Boga.
Moim swiatlem zaplonelo na poteznym przelomie czasów coraz wiecej serc. Ludzie rozpoznawali odwieczna Prawde w Moim slowie. Coraz wiecej ludzi kroczylo Wewnetrzna Droga i przyjmowalo dar zycia, nauki i lekcje z odwiecznej madrosci, aby zblizyc sie do Boga, do odwiecznego bytu.
Wielu mezów i wiele niewiast stalo sie Moimi wiernymi, gdyz spelniali oni wole Boza. Laczyli sie w braterstwie w Moim Duchu i byli pionierami Nowego Czasu, którzy polozyli fundament Królestwa Bozego na ziemi i zaczeli na nim budowac.
Coraz wiecej ludzi zaczelo szukac swiatla. Na drodze do Wewnetrznego Zycia coraz bardziej rozniecali swój wewnetrzny plomien Moim swiatlem i laczyli sie z pionierami, aby razem z nimi dzialac dla Nowego Czasu.
Rozpoznajcie dalej: Z glebokich pouczen, które dawalem poprzez wcielona boska Madrosc, rozpoznawali oni odwieczne prawa i umacniali sie coraz bardziej w sprawiedliwosci Bozej.
Pionierzy we wszystkich czasach doznawali tez niejednej porazki. Ale w kazdej porazce rozpoznawali swoja wlasna slabosc i przezwyciezali ja ze Mna, z Chrystusem. Zalowali za swoje sprzeczne z Prawem postepowanie, chwalili i czcili Boga za Jego niestrudzone prowadzenie i za podnoszenie z upadku. W ten sposób mezowie i niewiasty wzmacniali sie we Mnie, w Chrystusie.
Zwyciestw we Mnie, w Chrystusie, nie poczytywali sobie za swoje zwyciestwo. Dziekowali, chwalili i czcili odwieczne imie, i cieszyli sie, ze Odwieczny przeze Mnie, a Ja przez nich i z nimi moglem dokonac tego, co bylo potrzebne dla swietlistego czasu, w którym wy teraz zyjecie.
Przez urzeczywistnianie odwiecznych praw wierni mezowie i wierne niewiasty zblizali sie coraz bardziej do Mnie i uswiadamiali sobie Moje prowadzenie. Poprzez wcielony czesciowy promien boskiej Madrosci Odwieczny, Bóg, Ojciec nas wszystkich, i Ja, Chrystus, rozmawialismy z nimi. Upominalismy pionierów wciaz na nowo, aby odkladali swoje jeszcze istniejace bledy. Jednoczesnie Mój Ojciec i Ja, Chrystus, prowadzilismy ich do samorozpoznania i - uwzgledniajac prawo wolnej woli - zwracalismy im uwage, kiedy tylko wykraczali przeciwko odwiecznemu Prawu. Wyjasnialismy im, jak moga naprawic swoje bledy. We wszystkich istotnych sprawach i sytuacjach Odwieczny i Ja, Chrystus, objawialismy sie i prowadzilismy ich do zgodnych z Prawem odpowiedzi i rozwiazan. Natychmiast oczyszczali oni to, co rozpoznawali, tak ze to, co nie odpowiadalo odwiecznemu Prawu, moglo byc zniesione.
Pionierski czas byl wielkim czasem, gdyz pionierzy rozmawiali z Bogiem, który objawial sie im poprzez wielkie swiatlo boskiej Madrosci. Dzieki tej glebokiej lacznosci z Bogiem Ojcem-Matka i ze Mna, Chrystusem, ich Zbawicielem i boskim bratem, wzmacniali sie oni w swoim wnetrzu i byli coraz bardziej wypelnieni miloscia i madroscia.
To, co Ja objawiam tutaj w ksiazce "To jest Moje Slowo", dokonalo sie w procesie ewolucji poprzez wiele pokolen. Pierwsi z pionierów Nowego Czasu nie rozpoznali jeszcze wielkiego swiatla, które zylo pomiedzy nimi, gdyz wcielony czesciowy promien boskiej Madrosci zachowywal sie jak siostra pomiedzy rodzenstwem, niczym sie nie wyrózniajac. To skromne, siostrzane podejscie, które bylo wyrazem wielkiej pokory i czci dla Boga, sprawilo, ze i u niektórych pionierów powstalo poczucie prawdziwego braterstwa. Dla nich wzniosla nosicielka swiatla byla siostra, która mogla im w kazdym polozeniu i w kazdej sytuacji zycia sluzyc rada, poniewaz jej duchowe cialo bylo jednym z Bogiem, z Zyciem.
Wy, którzy zyjecie w Nowym Czasie, rozpoznajcie: To wszystko - i wiele wiecej, niz zostalo zapisane - musialo sie stac, aby Moje swiatlo moglo promieniowac coraz mocniej w tym swiecie. Promieniowalo ono poteznie na przelomie czasów i przygotowywalo przez Moich wiernych Nowy Czas.
Pionierzy we Mnie byli walczacym zastepem duchowym, który dzialal zgodnie z prawem zycia, milosci i wolnej woli.
Po zawarciu przymierza z Bogiem, z Odwiecznym, pionierzy zyli i dzialali z centralnego praswiatla Gminy Przymierza Nowa Jerozolima w powstajacym Nowym Izraelu. Z Gminy Przymierza Nowa Jerozolima, na coraz bardziej wysubtelniajacej sie materii ziemi, powstalo w nastepnych pokoleniach potezne miasto Nowa Jerozolima.
Miasto Nowa Jerozolima, zbudowane na wzgórzach, nie moze byc ukryte. Ono swieci i promieniuje jako centralne praswiatlo na cala ziemie.
Z tego zbudowanego na wzgórzach miasta, z Nowej Jerozolimy, dawane sa impulsy dla Królestwa Jezusa Chrystusa, obejmujacego caly swiat. Miasto Nowa Jerozolima jest centrum wiodacym dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Tak bylo objawione - i tak jest.
8. Nie mniemajcie, ze przyszedlem zniesc Prawo albo proroków; nie przyszedlem zniesc, ale wypelnic. Bo zaprawde powiadam wam: Dopóki nie przemina niebiosa i ziemia, nawet najmniejsza litera ani chocby jedna kreska nie przemina z Prawa i z proroków, az wszystko bedzie wypelnione. Ale oto tu wiekszy jest niz Mojzesz i ten da wam wyzsze Prawo, nawet doskonale Prawo, i temu Prawu bedziecie posluszni. (Rozdzial 25, 8) 
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus z Nazaretu uczylem mezów i niewiasty, którzy szli w Moje slady, i wszystkich, którzy Mnie sluchali, niektórych aspektów doskonalego prawa, Prawa Absolutnego. Wyjasnilem im tez, ze absolutne prawo milosci promieniuje w prawo siewu i zbioru, gdyz Duch jest wszechobecny i dziala równiez w prawie siewu i zbioru, w prawie upadku.
Przeze Mnie, Jezusa z Nazaretu, wcielonego Chrystusa, i przez wszystkich kolejnych prawdziwych Bozych proroków, Odwieczny pouczal i upominal swoje dzieci w niedoskonalych obszarach o tym, ze prawo upadku, prawo siewu i zbioru, jest bezustannie aktywne. Ten, kto nie zastanowi sie i nie zawróci zawczasu, bedzie musial odcierpiec skutki stworzonych przez siebie przyczyn. Odwieczny pragnal i pragnie poprowadzic równiez dzisiaj (1989r.) swoje ludzkie dzieci i wszystkie dusze do swojego serca, do prawa odwiecznej milosci, zanim nadejda zniwa - skutki stworzonych przyczyn. Odwieczny prowadzil i prowadzi ich do samorozpoznania przeze Mnie, Chrystusa. On dawal i daje im sile do oczyszczenia tego, co rozpoznali i rozpoznaja jako grzech i blad.
Chrystus, którym Ja Jestem, przyszedl w Jezusie z Nazaretu na ziemie, na ten swiat, by jako Syn Czlowieczy nauczac ludzi odwiecznego Prawa i swoim zyciem dawac im przyklad, zeby rozpoznali droge do odwiecznego Ojca i spelnili Jego Prawo, tak aby mogli znowu wejsc do wiekuistych mieszkan, które On przygotowal dla wszystkich swoich dzieci.
Ludzie, którzy podczas Mojej ziemskiej wedrówki szli w Moje slady i spelniali odwieczne prawa, byli Moimi prawdziwymi nastepcami.
W kolejnych pokoleniach nastalo potem chrzescijanstwo i pozorne chrzescijanstwo: prawdziwi nastepcy, którzy dobrowolnie szli za Mna, za Chrystusem, przestrzegajac praw Kazania na Górze - i pozorni chrzescijanie, którzy tylko mówili o Mnie, o Chrystusie, a mimo to wykraczali przeciw prawom. Poza tym istnialo tez przymusowe nastepstwo (czy nie lepiej: wymuszone chrzescijanstwo?), które bylo wynikiem przymusowej chrystianizacji mas przeprowadzanej przez kosciól.
Rozpoznajcie: W odwiecznym Prawie nie ma przymusu. Bóg, Odwieczny, dal wszystkim swoim dzieciom wolna wole. Ten, kto dobrowolnie decyduje sie, osiaga wolna decyzja sile do tego, co cechuje prawdziwe chrzescijanstwo: do równosci, wolnosci, jednosci, braterstwa i sprawiedliwosci. Wszelkie przymusy pochodza z prawa siewu i zbioru, zwanego tez prawem upadku. Czlowiekowi przykazano wybierac swoja duchowa droge w wolnosci. Ja, Chrystus, ofiarowalem i ofiaruje droge do serca Boga, ale nie zmuszam zadnego czlowieka do pójscia ta droga. Ten, kto przymusza blizniego, sam zyje pod przymusem prawa upadku i jest uosobieniem mysli upadku.
Niejedno z tak zwanych chrzescijanskich wyznan przymusza swoich wiernych do chrztu woda. Juz male dzieci, których wolna wola nie jest jeszcze rozwinieta i które z tego powodu nie moga jeszcze same podjac decyzji, przymuszane sa przez chrzest woda do czlonkostwa w jakims kosciele, a tym samym do brania udzialu równiez w innych jego rytualach.
To jest wkraczanie w wolna wole jednostki, równoznaczne z przymusowa chrystianizacja. Tak dzieje sie w prawie upadku.
Ludziom, którzy Mnie, Chrystusa, nie przyjeli dobrowolnie - z glebokiego wewnetrznego przekonania - jest czesto bardzo trudno poprawnie zrozumiec i przyjac Dziesiec Przykazan, wyciag z odwiecznego Prawa, gdyz zostaly one zepchniete na dalszy plan przez pozbawienie ich wewnetrznych tresci i przez wiele dogmatycznych form, rytualów, obyczajów i kultów. W kosciolach te zewnetrzne formy wysunely sie na pierwszy plan; z wewnetrznym chrzescijanstwem, z wewnetrzna religia, nie maja one jednak nic wspólnego; pochodza one po czesci bezposrednio z czasów wielobóstwa i balwochwalstwa, a tym samym z obszarów upadku.
Dopiero kiedy ludzie dobrowolnie odstapia od narzuconych im dogmatów i skostnialych form, od rytualów i kultów, jak i od swoich wlasnych wyobrazen o Bogu, beda mogli byc stopniowo prowadzeni do swojego wnetrza, do swojej prawdziwej istoty. Tam, w ich wewnetrznym bycie, odnajda sie wtedy jako prawdziwe istoty w Bogu i jako mieszkancy Królestwa Bozego, które jest we wnetrzu kazdego czlowieka. To Wewnetrzne Zycie jest prawdziwa religia, wewnetrzna religia.
Rozpoznajcie: Odwieczne, wszechobejmujace, uniwersalne Prawo, Prawo niebios, jest niezlomne. Jest to Prawo wszelkiego czystego bytu. Przez upadek powstalo prawo siewu i zbioru i moze byc rozwiazane jedynie przez urzeczywistnienie odwiecznych praw. Nie moze byc jednak ominiete. Prawo siewu i zbioru dziala w kazdej duszy tak dlugo, az grzechy zostana rozpoznane, oczyszczone, zadoscuczynione i przekazane Mnie, Chrystusowi Bozemu. Wtedy Prawo upadku jest w duszy zniesione, a dusza - w znacznej mierze uwolniona od swoich obciazen. Staje sie ona na nowo czysta istota w Bogu, która zyje zgodnie z Absolutnym Prawem, gdyz podaza znowu do absolutnego, wszechwladnego prawa milosci i zycia.
Prawo siewu i zbioru obowiazuje tak dlugo, az wszystko, co jest sprzeczne z Prawem, bedzie oczyszczone i przeksztalcone w pozytywna energie i az kazda istota bedzie znowu zyla w Bogu, z którego sie wywodzi. W takiej mierze, w jakiej wszystkie istoty z Boga wejda w serce Boga, w Prawo Absolutne, wszystkie obszary oczyszczania - wszystkie czesciowo materialne i materialne obszary, lacznie z ziemia - przeksztalca sie w kosmiczna energie i beda znowu wibrowac w Prawie Absolutnym. Wtedy prawo upadku bedzie zniesione i milosc Boga bedzie istniala swiadomie i wszechwladnie we wszelkim bycie, w kazdej istocie.
Ani jedna "kreska" nie bedzie usunieta z odwiecznego Prawa, które przyniesli przede Mna i po Mnie prawdziwi prorocy i którego Ja jako Jezus z Nazaretu nauczalem przykladem Mojego zycia.
Slowa "nawet najmniejsza litera" dotycza pojedynczego aspektu odwiecznej Prawdy, a nie litery i ludzkiego slowa. Ludzkie slowa sa czesto tylko symbolami, które zakrywaja to, co jest w glebi wnetrza. Dopiero kiedy czlowiek zdola wczuc sie w mowe symboliczna, rozpozna Prawde i sens zycia, ukryty gleboko w ludzkich slowach.
"Wyzsze Prawo" jest krokiem ku doskonalemu Prawu. Tego Prawa nauczane sa w obszarach przygotowawczych, znajdujacych sie przed wrotami niebios, oczyszczone juz w znacznym stopniu istoty, które przychodza z ziemi i z krain dusz. Wyzsze Prawo jest ostatnim stopniem nauczania przed wrotami niebios. Ono pokazuje tym istotom, w jaki sposób zgodne z Prawem promieniowanie moze byc znowu uaktywnione w duchowym ciele, aby mozna je bylo zastosowac w nieskonczonosci.
Jako Jezus z Nazaretu uczylem niektórych aspektów doskonalego Prawa, Prawa Absolutnego. Jednak calkowita Prawda musiala pozostac zakryta dla ówczesnych ludzi, gdyz byli oni jeszcze za bardzo przywiazani do wielobóstwa i zorientowani na rózne religijne kierunki owego czasu. Dlatego powiedzialem, ze kiedy nadejdzie czas, Ja, Duch Prawdy, wprowadze was w cala Prawde.
Na Golgocie - co oznacza: miejsce czaszek - zostalem ukrzyzowany przez Rzymian, poniewaz naród zydowski nie przyjal i nie ugoscil Mnie jako Mesjasza. Mimo ze chodzilem wzdluz i wszerz doliny Jordanu gloszac, nauczajac, uzdrawiajac i dajac wiele znaków Mojej boskosci, krnabrny naród zydowski pozostal ulegly uczonym w Pismie i dlatego jest wspólwinny smierci Jezusa z Nazaretu.
Przy slowach: "Dokonalo sie", we wszystkie obciazone i upadle dusze wniknely Iskry Zbawcze. Dzieki temu stalem sie i jestem Zbawicielem wszystkich ludzi i dusz.
Jako Chrystus Bozy dzialalem i dzialam nadal. We wszystkich pokoleniach az do dzisiejszego dnia (1989r.) objawialem sie i objawiam przez prawdziwe instrumenty Boga, przez ludzi, których dusze sa w znacznym stopniu oczyszczone.
Na tym poteznym przelomie czasów, kiedy swietlisty czas coraz bardziej zbliza sie do ludzi, nauczam odwiecznego Prawa we wszystkich jego aspektach i coraz wiecej ludzi kroczy sciezka do wnetrza, do milosci Boga.
Teraz nastal czas, który Ja jako Jezus z Nazaretu zapowiedzialem: "Dzisiaj nie mozecie tego jeszcze zniesc, a wiec pojac, ale kiedy przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was w cala Prawde". Teraz Ja Jestem w Duchu wsród Moich, wiernych wedrowców do odwiecznego bytu, do swiadomosci Mojego Ojca, i nauczam ich absolutnego, odwiecznego Prawa, zeby i ci, którzy zyc beda w Królestwie Pokoju, spelniali je i dzieki temu zyli we Mnie, a Ja przez nich.
Moje slowa sa zyciem, sa wiecznym Prawem. One zachowaja sie w wedrowcach do odwiecznego bytu i w licznych swiadectwach na pismie - jak równiez w tej ksiazce przeznaczonej dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Rozpoznajcie: Jedynie odwieczne prawo milosci czyni czlowieka wolnym - a nie prawo siewu i zbioru, które przynosi mu tylko cierpienie, chorobe, nedze i ulomnosc.
9. Ktokolwiek by tedy zlamal jedno z tych przykazan, które On da i bedzie ludzi nauczal, aby tak samo czynili, najmniejszym zwany bedzie w Królestwie Niebios. Kto ich jednak przestrzega i naucza, ten bedzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. (Rozdzial 25, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dziesiec Przykazan, które Bóg dal swoim ludzkim dzieciom przez Mojzesza, jest wyciagiem z odwiecznego prawa zycia i milosci. Ten, kto wykracza przeciwko tym przykazaniom, swoich wspólbraci tylko ich naucza, ale sam ich nie przestrzega, jest falszywym nauczycielem. Grzeszy on przeciw Duchowi Swietemu. To jest najwiekszy grzech. Ten falszerz uzywa Bozej milosci, prawa zycia, dla wlasnych celów, a zatem naduzywa odwiecznego Prawa. Kazde naduzywanie jest grabieza, a kazdy grabiezca jest czlowiekiem sciganym i popedzanym przez swoje wlasne przyczyny, które go wczesniej czy pózniej dogonia i zdemaskuja. Bóg bowiem jest Bogiem sprawiedliwym; przez Niego wszystko wychodzi na jaw, zarówno dobre, mniej dobre, jak i zle.
Natomiast ten, kto przestrzega prawa milosci i zycia, to znaczy spelnia je w zyciu codziennym i naucza ludzi tego, co sam urzeczywistnil, jest prawdziwym duchowym nauczycielem. On podaje ludziom chleb niebios i wielu nim nasyci. Ten, kto daje z wlasnego wypelnienia, jest wypelniony boska madroscia i sila i bedzie potem, kiedy nadejdzie czas, swiecil jak gwiazda na niebie. Wypelniony Bogiem czlowiek czerpie bowiem ze strumienia zbawienia i daje bezinteresownie tym, którzy pragna i lakna sprawiedliwosci.
Rozpoznajcie: Dzieki takim sprawiedliwym mezom i niewiastom odwieczne prawo milosci i zycia przyjdzie na ten swiat. Kto wiec przestrzega i naucza odwiecznego Prawa, bedzie zwany wielkim w Królestwie Niebios, a to oznacza, ze w niebie otrzyma hojna nagrode.
10. Zaprawde, ci, którzy wierza i sluchaja, uratuja swoje dusze, ale ci, którzy nie sluchaja, utraca dusze swoje. Albowiem powiadam wam: Jesli sprawiedliwosc wasza nie bedzie wieksza niz sprawiedliwosc uczonych w Pismie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (Rozdzial 25, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wypowiedz: "[...] którzy wierza i sluchaja, uratuja swoje dusze, ale ci którzy nie sluchaja, utraca dusze swoje" oznacza: Ten, kto wierzy i spelnia prawa Boze, uratuje swoja dusze z kola ponownych wcielen, które wciaga ja w cialo tak dlugo, az bedzie oczyszczone to wszystko, co wciaz na nowo wciaga ja w szate ziemska.
Rozpoznajcie: Sama wiara w prawo zycia nie wystarcza. Jedynie wiara w zycie i urzeczywistnianie praw zycia wyprowadzaja czlowieka i dusze z kola ponownych wcielen.
Ten, kto nie przestrzega praw Bozych, zdradza Boga i zaprzedaje swoja dusze ciemnosci. Na skutek tego zakrywa swiatlo swojej duszy, swoje prawdziwe zycie. Taki czlowiek zyje potem w grzechu, a dusza - w uludzie tego swiata. Prawo reinkarnacji, kolo ponownych wcielen, które pociaga dusze do inkarnacji, bedzie jeszcze dzialac przez dluzszy czas po to, zeby wcielona dusza rozpoznala, ze nie jest z tego swiata, lecz przebywa w szacie ziemskiej, aby odlozyc to co ludzkie i odslonic to co boskie - jej prawdziwe, wieczne zycie.
Nie wszyscy, którzy znaja pismo, wykladaja to co napisane tylko wedlug litery - lecz wedlug sensu. Dlatego jest powiedziane: Jesli sprawiedliwosc wasza nie bedzie wieksza niz sprawiedliwosc wielu uczonych w Pismie, którzy udaja, ze sa sprawiedliwi, i ucza Mojego Prawa, sami jednak go nie przestrzegaja - to nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Dlatego nie przywiazujcie sie do mnieman i pogladów ludzi. Urzeczywistniajcie to, co rozpoznaliscie z praw zycia; wtedy rozpoznacie dalsze kroki do wyzszych prawidlowosci.
Rozpoznajcie: Sprawiedliwosc Boga jest Boza miloscia i madroscia. Ten, kto ich w sobie nie rozwinie, nie promieniuje tez nimi, nie osiaga wgladu w glebiny odwiecznego bytu i nie moze zglebic swojego prawdziwego zycia. Jego ziemskie zycie jest tylko wegetowaniem. Wegetuje on, nie zaznawszy prawdziwego zycia. Zarówno w zyciu doczesnym, jak i w zaswiatach bedzie duchowo martwy. On nie bedzie mial prawidlowej orientacji ani w tym ziemskim zyciu, ani w zyciu pozaziemskim, gdyz nie zyl zgodnie z prawami zycia. Nie jest on madry, tylko przekazuje swoja nagromadzona wiedze. Na skutek tego staje sie zwolennikiem grzechu, a ostatecznie - grzesznikiem. Wykracza przeciw odwiecznemu Prawu i przez to popada coraz glebiej w prawo siewu i zbioru.
11. Dlatego, jeslibys skladal dar twój na oltarzu i tam wspomnialbys, ze brat twój ma cos przeciwko tobie, zostaw dar twój przed oltarzem, odejdz i najpierw pojednaj sie z bratem twoim, a potem przyszedlszy zlóz dar swój. (Rozdzial 25, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"[...] jeslibys skladal dar twój na oltarzu i tam wspomnialbys, ze brat twój ma cos przeciwko tobie, zostaw dar twój przed oltarzem, odejdz i najpierw pojednaj sie z bratem twoim, a potem przyszedlszy zlóz dar swój" oznacza: Jezeli pragniesz Mnie, Chrystusowi, poswiecic swoje zycie i przekazac Mi swoje bledy i grzechy, a rozpoznasz, ze z twoim bliznim jeszcze sie nie pojednales, to pozostaw swój grzech przed wewnetrznym oltarzem, pójdz do blizniego, pojednaj sie z nim, a potem - jezeli tego samego lub podobnego, co doprowadzilo do grzechu, juz wiecej nie chcesz czynic - zlóz twój grzech na oltarzu. Oltarz ten znajduje sie w glebi twojej swiatyni z krwi i kosci. Duch milosci i zycia przeksztalci wtedy grzech w sile i w zycie, bowiem to, co przekazesz Mi chetnie, dobrowolnie i bez przymusu, a wiec tego samego lub podobnego juz wiecej nie uczynisz, od tego bedziesz uwolniony. Twoja dusza otrzyma wtedy wzmozone swiatlo ze Mnie.
Przestrzegajcie nastepujacej prawidlowosci: Jezeli zgrzeszyliscie przeciwko waszemu blizniemu jedynie w myslach - przez okrutne, zawistne, msciwe, zazdrosne lub wrogie myslenie - to nie idzcie do niego, aby mu o tym powiedziec. Wiedzcie, wasz blizni nie zna swiata waszych mysli. Jezeli ujawnicie mu je slowami, bedzie nad nimi rozmyslal. Przyjdzcie jedynie do Mnie, do Chrystusa, którym Ja Jestem w waszym wnetrzu, pozalujcie za wasze mysli i jednoczesnie posylajcie duszy blizniego pozytywne, ofiarne mysli - mysli, w których prosicie go o przebaczenie i mysli wewnetrznej lacznosci. Wtedy Ja rozwiaze to, co w myslach zostalo spowodowane. I skoro potem tych samych lub podobnych mysli wiecej miec nie bedziecie, to juz zostalo wam przebaczone.
Rozpoznajcie: Jezeli bedziecie mówic blizniemu o waszych ludzkich myslach, to mozecie poruszyc w nim ludzkie aspekty, znajdujace sie wlasnie w procesie przeistoczenia. Moglyby one wtedy ponownie uaktywnic sie w waszym bliznim, który na skutek tego zacznie znowu negatywnie myslec i mówic, obciazajac sie na nowo.
Prawo mówi: Obciaza sie nie tylko ten, kto przez wasze bledne postepowanie zostal ponownie pobudzony do rozmyslania, lecz równiez i wy, poprzez wypowiadanie waszych mysli i pobudzanie w bliznim ludzkich aspektów, które wlasnie znajdowaly sie w procesie przeistoczenia.
Jezeli jednak z waszych ust wyszlo cos sprzecznego z Prawem, na przyklad oskarzaliscie, obrzucaliscie wyzwiskami lub oczernialiscie waszego blizniego, to nawet wtedy, gdy on dowiedzial sie o tym poprzez innych ludzi, pójdzcie do niego i proscie go o przebaczenie. Jezeli wam przebaczy, to i odwieczny, niebianski Ojciec we Mnie, w Chrystusie, wam przebaczy. Jezeli wam jednak nie przebaczy, to i wasz niebianski Ojciec we Mnie, w Chrystusie, nie bedzie mógl wam przebaczyc. Jednak milosc Boga Ojca-Matki bedzie coraz bardziej poruszac to twarde jeszcze serce, aby czlowiek szybciej sie nawrócil i wam przebaczyl, zeby równiez Bóg we Mnie, w Chrystusie, mógl wam przebaczyc, aby potem wszystko, co kiedys bylo sprzeczne z Prawem, zostalo oczyszczone i przeistoczone.
Wystrzegajcie sie wlasnego jezyka! To bowiem, co wychodzi z waszych ust i jest sprzeczne z Prawem, moze waszemu blizniemu i wam samym uczynic wieksza szkode, niz wasze mysli, które zawczasu - zanim spowoduja skutki - rozpoznacie i przekazecie Mnie, Chrystusowi w was.
Rozpoznajcie nastepna prawidlowosc: Mysli nie widac i nie slychac - a jednak sa one obecne. Wibruja w atmosferze i moga wplywac na tego, kto mysli tak samo lub tez podobnie. Jesli zawczasu Mi je przekazecie, beda one zmazane - chyba ze dusza waszego blizniego juz je w sobie zakodowala. Wtedy tak bedziecie prowadzeni, ze dana wam bedzie mozliwosc uczynienia czegos dobrego temu czlowiekowi, o którym mysleliscie negatywnie. I skoro bezinteresownie to dobre uczynicie, nie wypowiadajac waszych dawnych mysli, to w duszy tego, o którym negatywnie mysleliscie, bedzie zgaszone to, co on juz w niej zakodowal. Wtedy równiez i w was bedzie oczyszczone to, co z waszej duszy wypromieniowalo.
12. Pogódz sie jak najpredzej z przeciwnikiem swoim, póki jestes z nim w drodze, aby przeciwnik nie oddal cie kiedys sedziemu, a sedzia oprawcy, bo nie wydostaniesz sie predzej, az splacisz wszystko do ostatniego grosza.
13. Slyszeliscie, ze powiedziano: Bedziesz milowal blizniego swego, a nienawidzil nieprzyjaciela swego. A Ja powiadam wam, którzy sluchacie: Milujcie nieprzyjaciól swoich, dobrze czyncie tym, którzy was nienawidza. (Rozdzial 25, 12-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Pogódz sie jak najpredzej z przeciwnikiem swoim, póki jestes z nim w drodze" oznacza: Nie dopuszczaj, aby grzech, jaki popelniles wobec twojego blizniego, zalegal! Oczysc go jak najpredzej, gdy twój blizni jest jeszcze z toba na drodze zycia w ziemskim bycie. Kiedy jego dusza odejdzie z tej ziemi, bedziesz musial moze dlugo czekac, zeby go znowu spotkac i móc prosic o przebaczenie.
Rozpoznajcie: Sedzia jest prawo siewu i zbioru. Kiedy ono zadziala, to czlowiek tak dlugo nie wydostanie sie z niego, dopóki nie splaci wszystkiego "do ostatniego grosza" - dopóki wiec wszystko, co spowodowal i za co zawczasu nie pozalowal, nie bedzie oczyszczone.
Dlatego korzystajcie z mozliwosci proszenia waszego blizniego o przebaczenie i przebaczenia mu, dopóki jeszcze jestescie z nim w drodze na tej ziemi i dopóki grzech nie jest jeszcze wryty w dusze i nie stal sie przyczyna. Ten, kto nie przebacza i nie prosi o przebaczenie, bedzie musial ponosic skutki, az zaplaci wszystko "do ostatniego grosza".
Pojednajcie sie wiec jak najszybciej z waszym bliznim. Jezeli przyczyny - na przyklad spory, zawisc lub zazdrosc - zakorzenily sie juz w waszej duszy i to samo stalo sie w bliznim, przeciw któremu jestescie, to jest mozliwe, ze blizni nie tak predko wam przebaczy - nawet wtedy, kiedy rozpoznaliscie wasz grzech i odczuliscie skruche. W jego duszy bowiem kompleks winy mógl sie wzmocnic poprzez ten sam lub podobny sposób myslenia, który w nim wywolaliscie. Przez wasze grzeszne postepowanie, które podtrzymywaliscie przez dluzszy czas, równiez i on zywil uraze przeciwko wam w swojej duszy i tak jak wy stworzyl wielkie pole negatywnej energii, kompleks winy, który teraz musi byc przepracowany przez was obu. Oczyszczenie moze nastapic jeszcze w tym ziemskim zyciu lub dopiero w krainach dusz albo w kolejnych inkarnacjach.
Rozpoznajcie: Zanim ciosy losu dosiegna czlowieka, jest on upominany przez Ducha zycia, który jest tez zyciem duszy, a takze przez ducha opiekunczego albo przez ludzi. Upomnienia z Ducha sa najsubtelniejszymi odczuciami wyplywajacymi z duszy lub odczuciami, którym duch opiekunczy pozwala wplynac w swiat odczuc i mysli czlowieka. One upominaja czlowieka, aby zawrócil lub oczyscil to, co spowodowal. Odwieczny Duch zycia i duch opiekunczy moga tez pobudzic ludzi do odszukania czlowieka, którego ma trafic cios losu. Ida oni wtedy do niego i zaczynaja rozmowe, która - jakby sama z siebie - kieruje sie na dana sprawe. W nastepstwie tej rozmowy moze byc rozpoznana i oczyszczona przyczyna bliskiego nieszczescia.
Widzicie wiec, ze odwieczne swiatlo na rózne sposoby upomina i daje wskazówki - tak blizniemu, z którym stworzyliscie przyczyny, jak i wam samym. 
Równiez przez impulsy z wydarzen dnia czlowiek upominany jest zawczasu, zanim to, co spowodowal, spadnie na niego w postaci ciosów losu.
Ten, kto takie wskazówki traktuje powaznie i to, co rozpoznal jako grzeszne, oczyszcza poprzez skruche, przebaczenie, prosbe o przebaczenie i zadoscuczynienie, nie musi znosic tego, co spowodowal. Jezeli grzech jest wielki, to moze sie zdarzyc, ze bedzie on musial zniesc jego czesc, a nie calosc tego, co chcialoby w duszy wybuchnac. Ten jednak, kto wszelkie upomnienia ignoruje i pomija, gdyz odurza sie ludzkimi sprawami, bedzie musial zaplacic za stworzone przez siebie przyczyny az "do ostatniego grosza".
Przykazanie zycia glosi: "Milujcie nieprzyjaciól waszych, czyncie dobrze tym, którzy was nienawidza".
Kazdy czlowiek powinien widziec w drugim czlowieku swojego brata lub swoja siostre. Równiez w pozornych wrogach powinniscie rozpoznac waszych bliznich i starac sie bezinteresownie ich kochac. 
Pozorny wróg moze byc dla ciebie nawet dobrym zwierciadlem i sluzyc ci do samorozpoznania, jezeli ty reagujesz oburzeniem na jego wrogosc, która moze miec wiele aspektów. Jezeli bowiem w bliznim cos ciebie denerwuje, to to samo lub podobne tkwi w tobie.
Jezeli natomiast mozesz bez wiekszych emocji przebaczyc blizniemu, który ciebie obwinial i oskarzal, to nie istnieje w tobie odpowiednik; nie masz wiec w sobie tego samego lub podobnego i dlatego nie ma w twojej duszy rezonansu. Moze byc tak, ze to, o co zostales oskarzony, oczysciles juz lub naprawiles w poprzednich wcieleniach albo tez nigdy tego w swojej duszy nie nagromadziles. Bylo to tylko w duszy tego, kto przeciw tobie myslal, mówil i oskarzal ciebie. Jezeli wiec w tobie nie odzywa sie wzburzenie, nie powraca z twojej duszy zadne echo, to wtedy ty jestes dla niego zwierciadlem. Czy on spojrzy w to zwierciadlo swojego ludzkiego ja czy tez nie - pozostaw Bogu i jemu, Jego dziecku.
Rozpoznaj: Juz przez samo twoje pojawienie sie odezwalo sie jego sumienie i odzwierciedlilo mu, ze kiedys o tobie na przyklad negatywnie myslal i mówil. Teraz ma on mozliwosc to oczyscic. Jezeli tak uczyni, zalujac i juz wiecej tego samego lub podobnego nie myslac i nie czyniac, to w jego duszy bedzie to zmazane, a wiec przeksztalcone. Dopiero wtedy ujrzy ciebie oczami wewnetrznego swiatla.
Znakiem przeksztalcenia tego, co w duszy bylo negatywne, w pozytywne, jest zyczliwosc i wyrozumialosc dla blizniego.
14. Blogoslawcie tych, którzy was przeklinaja i módlcie sie za tych, którzy was ze zlosliwosci zniewazaja. Abyscie byli dziecmi waszego Ojca, który jest w niebie i który pozwala, aby slonce wschodzilo nad zlym i dobrym i aby deszcz padal na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (Rozdzial 25, 14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto przestrzega tych przykazan, bedzie wobec swoich wspólbraci sprawiedliwy i przykladem swojego zycia poprowadzi wielu ludzi do zycia w Bogu. Bóg nie karze i nie chloszcze swoich dzieci. Wynika to juz ze slów: "[...] który pozwala, aby slonce wschodzilo nad zlym i dobrym i aby deszcz padal na sprawiedliwych i niesprawiedliwych".
Bóg jest dawca zycia, gdyz sam jest zyciem. Z odwiecznych praw zycia Bóg dal ludziom wolna wole do samodzielnej decyzji: z Nim lub przeciw Niemu. Ten, kto jest z Nim, przestrzega odwiecznych praw milosci i zycia i bedzie odbieral dary milosci i zycia z odwiecznego Prawa. Kto zas w swoich odczuciach, myslach i czynach wykracza przeciwko odwiecznemu Prawu, zbiera to, co zasial, a wiec to, co odczuwal, myslal i czynil.
Zatem kazdy otrzymuje to, co sam zasial. Ten, kto sieje dobre ziarno, a wiec spelnia prawa Boze, bedzie zbieral dobre owoce. A kto sieje ziarno ludzkiego ja, to znaczy wklada w glebe swojej duszy ludzkie odczucia, mysli, slowa i czyny, bedzie zbieral odpowiednie owoce.
Rozpoznajecie z tego, ze Bóg nie wkracza w wole czlowieka. On daje, wspiera, upomina, prowadzi i chroni tych, którzy staraja sie spelniac Jego wole, gdyz kieruja sie ku Niemu. Kto zas odwraca sie od Niego tworzac swoje wlasne, ludzkie prawo, bedzie sterowany przez swoje wlasne prawo ludzkiego ja.
Bóg nie wkracza wiec w prawo siewu i zbioru. Bóg sklania sie ku swoim dzieciom na rózne sposoby i ci, którzy prosza Go z calego serca i spelniaja to, co Ja, Chrystus w Bogu, Moim Ojcu, im przykazalem - aby kochali sie nawzajem ofiarnie - sa w Bogu, gdyz Bóg dziala przez nich.
15. Bo jeslibyscie milowali tylko tych, którzy was miluja, jakaz miec bedziecie zaplate? Albowiem grzesznicy tez miluja tych, którzy ich miluja. A jeslibyscie czynili dobrze tym, którzy wam dobrze czynia, jakaz miec bedziecie zaplate? Wszak grzesznicy tez tak czynia. A jeslibyscie pozdrawiali tylko braci waszych, cóz osobliwego czynicie? Czyz i celnicy tego nie czynia? (Rozdzial 25, 15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przyjmij wiec i ugosc blizniego w swoim sercu nawet wtedy, kiedy on ciebie nie kocha, nawet wtedy, kiedy nie wspiera cie i zniewaza, odmawiajac ci pozdrowienia. Ty go kochaj! Wspieraj go bezinteresownie i pozdrawiaj chocby tylko w myslach, jesli slowem nie chce byc pozdrowiony. Równiez i pozdrowienie serca przekazane w myslach wnika w dusze i we wlasciwym czasie przynosi dobre owoce.
Zwazajcie wiec na to, zebyscie byli jak slonce, które swieci niezaleznie od tego, czy czlowiek chce je widziec czy nie, czy zyczy sobie deszczu lub wichury czy tez pragnie ciepla lub chlodu. 
Darujcie ofiarna milosc, tak jak slonce daruje sie ziemi, i powazajcie wszystkich ludzi, wszelki byt. Wtedy otrzymacie zaplate w niebie.
Nie starajcie sie ludziom przypodobac. Nie róbcie róznic jak ludzie zadajacy sie tylko z tymi, którzy mysla i postepuja podobnie jak oni, a potepiaja tych, którzy mysla i postepuja inaczej.
16. A jesli czegos pozadasz tak, jak twojego zycia, ale odwodzi cie to od Prawdy, odrzuc swoje pozadanie, gdyz lepiej jest wejsc w zycie i posiasc Prawde, niz ja utracic i byc wtraconym do najglebszej ciemnosci. (Rozdzial 25, 16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, czego czlowiek pozada dla siebie samego, dotyczy tego, co w nim ludzkie, jego niskiego ja. Wszystko to jest zwiazaniem, co oznacza, ze jest sie przywiazanym do ludzi i rzeczy. Ten, kto sie przywiazuje do ludzi i rzeczy, kto wiec jest do czegos przywiazany, zmniejsza przeplyw kosmicznych energii.
Jezeli przywiazujesz do siebie czlowieka jedynie dla wlasnych korzysci, to swoim samolubstwem dazysz do celów, które odwodza cie od zycia we Mnie, w Chrystusie. Na skutek tego wystepujesz z bezosobowego, ofiarnego zycia, wiklajac sie w zadze posiadania i uznania, a wtedy duchowe zycie twojego wnetrza ubozeje. Jezeli nie odstapisz zawczasu od zadzy posiadania i uznania, to kiedys wszystko utracisz.
Jezeli w skutkach swojego postepowania - w utracie mienia, w chorobie lub tez w niedoli i cierpieniu - sam siebie nie rozpoznasz, a potem nie pozalujesz i nie zadoscuczynisz, to jako dusza i jako czlowiek bedziesz wedrowal w ciemnosci, gdyz dbales tylko o siebie, o swój wlasny dobrobyt.
Dlatego rozpoznawaj sie kazdego dnia na nowo, urzeczywistniaj codziennie prawa Boze i odstap od pozadania czegokolwiek dla twojego wlasnego ja. Pozostan prawy - a zatem wierny prawu Boga. Wtedy wejdziesz w zycie, które jest twoim prawdziwym bytem i bedziesz bogaty w swoim wnetrzu, gdyz odsloniles w sobie niebo.
W tego, kto nie jest naczyniem Prawdy, Prawda, która jest bezosobowa, nie moze wplynac. Taki czlowiek uwzglednia tylko siebie i zbiera tylko dla siebie samego. Takie postepowanie sprawia, ze odwraca sie on od wiecznie plynacej sily Bozej i prowadzi "zycie w bajorze": Do bajora wplywa tylko brud i niewiele z niego odplywa. Oznacza to, ze czlowiek na wlasnym ciele odczuje to, co nagromadzil w swoim "bajorze".
Odwieczna Prawda plynie natomiast i przeplywa poprzez tego czlowieka, który jest naczyniem Prawdy. On odbiera od Boga i daje z Boga, a zatem staje sie zdrojem zycia dla wielu. Kosmiczna zyciodajna energia, zródlo wszelkiego bytu, przeplywa przez wszystkie jego formy i poprzez tych ludzi i te dusze, którzy skierowali sie ku Bogu, a wiec stali sie Bozym naczyniem.
Rozpoznajcie: Odwiecznie plynaca sila przeplywa tylko przez tego czlowieka i te dusze, którzy nie gromadza dla samolubnych celów, lecz bezinteresownie daja. Jedynie przez ofiarnie darujacego plynie bezustannie strumien Bozy! Jezeli Bóg moze bez przeszkód przeplywac przez czlowieka, to taki czlowiek zyje w Prawdzie, w Bogu, w Zyciu, które trwa wiecznie. Jedynie tacy ludzie daja ze Mnie, z Zycia, gdyz stoja we Mnie, w Zyciu i Prawdzie.
17. A jeslibys czegos pozadal, co przyniosloby innym ból i troske, wyrwij to z serca swego. Tylko tak dojdziesz do pokoju. Lepiej jest bowiem znosic troske, niz przynosic ja tym, którzy slabsi sa od was.
18. Badzcie tedy doskonali, jak wasz Ojciec w niebiosach doskonaly jest". (Rozdzial 25, 17-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszystko, co wywodzi sie z ciebie, a nie jest boskie - jak na przyklad negatywne mysli, slowa i czyny - moze przyniesc ból i troske nie tylko twojemu blizniemu, ale równiez i tobie samemu. Co czlowiek bowiem sieje, to zbiera.
Plony sa takie, jaki byl siew. Zbiera je zawsze ten, kto zasial - a nie jego blizni. Twój blizni nie zasial twojego ziarna, a wiec nie zbierze twoich plonów.
Twoje nasiona moga byc jednak nasionami lotnymi, tak jak nasiona róznego rodzaju kwiatów, które wiatr unosi po okresie kwitnienia i które tam zapuszczaja korzenie, gdzie moga sie utrzymac. Tak i twoje mysli, slowa i czyny moga, jak lotne nasiona, wpasc w glebe duszy twojego blizniego i wzejsc, jezeli znajda tam te same lub podobne warunki.
To samo co w tobie lub podobne jest tez w nim, kiedy na skutek twoich slów i czynów wzburza sie i zlosci i kiedy ty sprawiasz mu nimi zmartwienie, a on - dotkniety twoim lotnym nasieniem - to samo lub podobne mysli, mówi i czyni. To jednak ty to wywolales i mozesz byc pociagniety do odpowiedzialnosci w prawie siewu i zbioru. Tobie przykazano kochac blizniego bezinteresownie, sluzyc mu i pomagac - a nie przynosic mu ból i troske swoim postepowaniem.
Jezeli twój blizni obciazy sie na skutek twojego sprzecznego z Prawem postepowania, gdyz wtargnales w glebe jego duszy i wprowadziles w wibracje przyczyny, z powodu których bedzie musial potem znosic wielkie cierpienia, to jestes z nim zwiazany. A jezeli on wobec twojego postepowania równiez negatywnie zareaguje, to i on bedzie z toba zwiazany. W tym lub w jakims innym zyciu bedziecie musieli to ze soba oczyscic.
Rozpoznajcie: Male, niepozorne, lotne nasionko ludzkiego ja moze stworzyc wielka przyczyne, która juz niesie w sobie skutki.
Rozpoznajcie wiec: Kazda przyczyna musi byc usunieta!
Inny przyklad: Kiedy wysylasz swoje negatywne mysli, slowa i czyny jak lotne nasiona, a twój blizni slyszy, co o nim mówisz, ale nie reaguje, gdyz nie ma odpowiedników w glebie swojej duszy, to tylko ty sie obciazasz i bedziesz z nim zwiazany - a on z toba nie. Twój blizni moze wstapic do nieba, poniewaz nie przyjal i nie odebral twoich negatywnych nasion, a to dlatego, ze nie myslal i nie mówil tak samo lub podobnie jak ty. Jezeli jednak przez twoje bledne postepowanie poruszyles w twoim bliznim przyczyny, które nie musialyby dojsc w nim do skutku, gdyz w pózniejszym czasie móglby je bez bólu i troski oczyscic, to ty ponosisz wieksza wine i bedziesz odpowiadal za te czesc, która spowodowales u twojego blizniego.
Skoro wiec musisz cierpiec z bólu i troski, to nie przypisuj winy blizniemu za to, w jakim jestes stanie. Sam jestes sprawca - a nie twój blizni. Twój ból i twoja troska sa owocem nasienia, które wzeszlo w twojej duszy i plonem, który ukazal sie równiez na twoim ciele.
Jedynie Ja, Chrystus, twój Zbawiciel, moge cie od tego uwolnic - i to tylko wtedy, kiedy pozalujesz i tego samego lub podobnego juz wiecej nie uczynisz. Wtedy bedzie zdjety ciezar z twojej duszy i odczujesz poprawe twojej sytuacji.
Wiedzcie: Kto rozpoznaje ból i troske jako swój wlasny siew i przyjmuje swoje cierpienie, tego cechuje prawdziwa wewnetrzna wielkodusznosc. Jest ona znakiem duchowego rozwoju, a duchowy rozwój prowadzi stopniowo do doskonalosci.
Czysta istota jest doskonala, jest podobienstwem Boga Ojca-Matki. Zyje ona w Bogu, a Bóg zyje poprzez czysta istote.
Blogoslawieni czystego serca, albowiem oni Boga ogladac beda - gdyz stali sie znowu podobienstwem niebianskiego Ojca. Z czystego, oddanego Bogu serca plynie lagodnosc i pokora.
Ja, Chrystus, Zbawiciel ludzkosci, prowadze powiekszajacy sie lud Bozy na ziemi do wewnetrznej czystosci. Lud Bozy (1989r.) sklada sie z mezów i niewiast, którzy swiadomi celu krocza droga milosci do wnetrza i dzieki temu ida za Mna, Chrystusem, jedynym pasterzem. Nie kazdy z nich bedzie sie wcielal w kolejnych pokoleniach, natomiast wielu bedzie zyc w Duchu milosci i dzialac w Duchu dla wielkiej calosci i dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Wy, którzy zyjecie w Królestwie Pokoju, rozpoznajcie: Wielu z was bylo juz w szacie ziemskiej w pionierskich czasach. I niejeden z was jako pionier w tych czasach zachowal jednosc w Bogu z innymi pionierami i kroczyl razem z nimi droga do wnetrza. Przy tym odlozyliscie wiele z tego co ludzkie, tak ze swiatlo Prawdy moglo coraz bardziej przenikac wasze dusze. Przy wyjsciu z ciala wasze dusze zabraly to swiatlo Prawdy ze soba w wyzsze swietliste obszary. Stamtad przyszliscie ponownie ze swiatlem Prawdy, aby w szacie ziemskiej zyc i dzialac w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa.
Swiatlo Prawdy promieniuje teraz znowu poprzez wasze ziemskie ciala. Obecnie wypelniacie w tym ziemskim bycie prawo zycia dzieki temu, ze w poprzednich wcieleniach rozwineliscie swiatlo z Mojego swiatla i sile z Mojej sily. Wypelniona Duchem Bozym dusza dziala teraz poprzez swoja nowa szate ziemska w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, w którym Ja Jestem wladca i zyciem.
***
ROZDZIAL 26

Kazanie na Górze 
(Czesc 2)


Pierwsze kroki na Wewnetrznej Drodze, proces ewolucji
prowadzacy do ofiarnosci (2). Modlitwa na pokaz a modlitwa uduchowiona (4). Prawdziwi medrcy spoczywaja w sobie i nie dyskutuja (5). O modlitwie "Ojcze nasz" (6). Przebaczanie i prosba o przebaczenie; sprawiedliwosc i laska Boza (7-9). Ziemska smierc - Swiadomosc duszy po smierci - Zalobnicy - Ponowne wcielenie - Wiezy pomiedzy ludzmi a duszami - Wlasciwa postawa (10-11). Gromadzenie skarbów - Koniec wcielen w Nowym Czasie (12-14). Dbanie o samego siebie, planowanie w ufnosci do Boga - Wlasciwa modlitwa i praca - Wszelki byt jest pod opieka Boga (15-18)

1. "Baczcie, zebyscie nie dawali waszej jalmuzny na oczach ludzi, aby was widziano. Inaczej nie bedziecie mieli zaplaty u waszego Ojca w niebie. Gdy wiec dajesz jalmuzne, nie rozglaszaj tego, jak to czynia obludnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawde, powiadam wam, oni juz odebrali swoja zaplate.
2. A kiedy ty dajesz jalmuzne, niechaj nie wie twoja lewa reka, co czyni prawa, aby jalmuzna twoja pozostala w ukryciu; a Ten, który widzi to, co jest ukryte, odplaci tobie jawnie. (Rozdzial 26, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Urzeczywistnianie Kazania na Górze w zyciu codziennym jest Wewnetrzna Droga do serca Boga. To, czego czlowiek nie czyni bezinteresownie, czyni dla siebie samego. Bezinteresownosc jest Boza miloscia. Interesownosc jest ludzka miloscia. Ten, kto czyni dobrze blizniemu tylko wtedy, kiedy mu za to dziekuje i chwali jego dobre czyny, ten nie robi tego dla blizniego, tylko dla siebie samego. Podziekowanie i pochwala sa wtedy jego zaplata. Ten jest juz wynagrodzony i od Boga nie otrzyma zadnej zaplaty. Jedynie bezinteresownosc wynagrodzona bedzie przez Boga. Bezinteresownosc rosnie i dojrzewa tylko w tym czlowieku, który uczynil, a wiec urzeczywistnil pierwsze kroki do królestwa wnetrza.
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest kontrola mysli: Zastap samolubne, negatywne, ponure lub pelne namietnosci mysli myslami pozytywnymi, wspierajacymi, radosnymi, szlachetnymi oraz myslami o tym, co jest dobre w czlowieku i we wszystkim, co ciebie spotyka. Wtedy stopniowo uzyskasz kontrole nad swoimi zmyslami. Nie bedziesz juz pozadal niczego, co nalezy do twojego blizniego ani niczego od niego oczekiwal. W dalszym przebiegu Wewnetrznej Drogi bedziesz wypowiadal tylko to, co pozytywne i istotne. Dzieki temu opanujesz twoje ludzkie ja, gdyz nauczyles sie spoczywac w sobie. Wtedy twoja dusza rozswietli sie coraz bardziej i znajdziesz we wszystkim, co cie spotyka, strone pozytywna, która bedziesz tez w stanie okreslic slowami i wypowiedziec. Jezeli sie tego nauczysz, to bedziesz mógl w sposób zgodny z Prawem zwrócic uwage równiez i na to, co jest negatywne. W ten sposób rozbudza sie w tobie szczerosc i otwartosc i we wszystkim bedziesz mógl byc wierny Bogu.
Ten duchowy proces ewolucji, prowadzacy do bezinteresownosci, jest Wewnetrzna Droga do serca Boga. Wszystko, co czynisz bezinteresownie, przynosi obfite owoce.
Jezeli wiec twoje odczucia nie zawieraja oczekiwan, a twoje mysli sa dobre i szlachetne, to w twoich slowach i czynach bedzie moc z Boga. Ta moc jest Moja zyciodajna energia. Ona wnika w dusze twojego blizniego i sprawia, ze blizni stanie sie równiez bezinteresowny. To bowiem, co wyplywa z twojej swietlistej duszy, wczesniej czy pózniej wniknie w dusze i w serce twojego blizniego, zaleznie od tego, kiedy blizni sie na to otworzy.
Ten, kto ofiarnie daje, nie pyta, czy blizni dowiedzial sie o tym, co on dal. Ofiarny czlowiek daje! On wie, ze Bóg, odwieczny Ojciec, ma wglad w serca wszystkich swoich dzieci i ze Odwieczny, którego Duch zamieszkuje w kazdym czlowieku, wynagrodzi ofiarnego wtedy, kiedy nadejdzie czas. Jedynie to ma znaczenie.
Rozpoznajcie: Wszystkie dobre, a wiec ofiarne czyny ujawnia sie na czas, zeby rozpoznali je ci, którzy maja je zobaczyc, by równiez oni stali sie bezinteresowni, by przyjmujac zycie we Mnie i do niego dazac, spelniali to, co im przykazalem: ofiarnie kochac sie nawzajem, tak jak Ja, Chrystus, ich kocham.
3. A gdy sie modlisz, nie badz jak obludnicy, którzy lubia modlic sie w synagogach i na rogach ulic, aby pokazac sie ludziom. Zaprawde, powiadam wam: oni otrzymali juz zaplate swoja.
4. Gdy ty sie modlisz, wejdz do izdebki swojej, a zamknawszy drzwi za soba, módl sie do twojego niebianskiego Ojca, który jest w tym, co ukryte; a ukryty Jedyny, który ma wglad w to, co jest ukryte, odplaci tobie jawnie. (Rozdzial 26, 3-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kiedy sie modlisz, to udaj sie do spokojnego miejsca i zanurz sie w glab swojego wnetrza, gdyz w tobie mieszka Duch Ojca, którego swiatynia ty jestes.
Jezeli modlisz sie tylko na pokaz, aby twoi blizni mysleli, ze jestes pobozny i bogobojny, to powiadam ci: To nie jest poboznosc, lecz dewocja; to jest obluda. Takie uzewnetrznione modlitwy nie maja sily. Ten, kto modli sie tylko ustami lub na pokaz, popelnia grzech wobec Ducha Swietego, gdyz naduzywa swietych slów dla wlasnej korzysci.
Rozpoznaj: Jezeli w modlitwie mówisz do Boga, a w twoim zyciu nie urzeczywistniasz tego, o co prosiles, jezeli wiec twoje modlitwy sa tylko wystawianiem na pokaz twojego ja, a nie wynikaja z glebi twojej duszy i nie sa natchnione miloscia do Boga, to grzeszysz przeciwko Duchowi Swietemu. To jest najwiekszy grzech.
Jezeli twoje modlitwy nie plyna ofiarnie z glebi serca, to byloby lepiej, zebys sie nie modlil, lecz najpierw uswiadomil sobie swoje mysli i ludzkie zyczenia i stopniowo Mi je przekazywal - aby ofiarna milosc, która jest w tobie, mogla rosnac i abys mógl sie modlic z calego serca. Wtedy twoje modlitwy beda coraz bardziej natchnione i przepojone miloscia do Boga i do blizniego.
"[...] a ukryty Jedyny, który ma wglad w to, co jest ukryte, odplaci tobie jawnie" oznacza: Twoje swietliste mysli i pelne sily, natchnione miloscia do Boga modlitwy, wydadza owoce jeszcze na tym swiecie. Bedziesz mógl rozpoznac swój siew milosci, a i ciebie wielu rozpozna jako zródlo milosci.
5. A gdy sie wspólnie modlicie, unikajcie próznych powtórzen jak poganie, albowiem oni mniemaja, ze z powodu swej wielomównosci beda wysluchani. Nie badzcie tedy do nich podobni, gdyz wasz Ojciec w niebie wie, czego potrzebujecie, pierwej nizbyscie o to prosili... (Rozdzial 26, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jedynie ten czlowiek, który malo urzeczywistnil z prawa prawdy, uzywa w modlitwie i w zyciu codziennym wielu slów i próznych, nie natchnionych powtórzen.
Ten, kto duzo mówi o prawie prawdy i zycia, kto wiec wyglasza szumne frazesy, nie moze wypelnic slów moca i zyciem, gdyz sam nie jest wypelniony prawem Bozym. Takie slowa sa samolubne i dlatego zimne nawet wtedy, kiedy sa tak ulozone, jak gdyby ozywione byly miloscia. Slowa bez natchnienia nie docieraja do glebi duszy blizniego i na skutek tego nie maja oddzwieku w czlowieku, który pozwala Bozej milosci dzialac w sobie i przez siebie. Ten, kto bez natchnienia mówi o prawie prawdy i zycia, którego sam nie urzeczywistnia, pobudzi tylko do dyskusji czlowieka, który tego slucha i takze orientuje sie jeszcze na zewnatrz.
Rozpoznajcie: Kto dyskutuje na temat duchowych prawidlowosci, nie zna praw Bozych. Kazdy, kto chce dyskutowac, jest przekonany, ze wie wszystko lepiej niz jego blizni i pragnie sie w tym utwierdzic. Ten, kto dyskutuje, sam sobie wystawia swiadectwo, ze nic nie wie i ze jest niepewny. Dlatego dyskutuje.
Kto jednak znalazl Prawde, nie dyskutuje o Prawdzie ani o tym, co jest wiara. Slowo "wiara" zawiera tez niewiedze: Czlowiek wierzy w to, czego ostatecznie nie wie i nie moze udowodnic. Kto wierzy w Prawde, Prawdy jeszcze nie odnalazl. On nie porusza sie jeszcze w strumieniu odwiecznej Prawdy. Wiara jest wiec jeszcze slepota.
Natomiast ten, kto odnalazl wieczna Prawde, nie musi juz w nia wierzyc - on zna Prawde, gdyz porusza sie w strumieniu Prawdy. Prawdziwym medrcem jest ten, kto ten skarb - Prawde - z siebie wydobyl. Prawdziwi medrcy spoczywaja w sobie. To jest wewnetrzna pewnosc i stanowczosc. Oni nie dyskutuja na temat wiary, gdyz znalezli droge od wiary do Prawdy, która jest madroscia.
Ten wiec, kto tylko wierzy w Boga, nie znajac odwiecznej Prawdy, odwiecznego Prawa, ten uzywa wielu slów mówiac o swojej wierze. Podobnie bedzie postepowal w swoich modlitwach uzywajac wielu slów, gdyz nie potrafi natchnac ich ofiarna miloscia. Uwaza, ze moze wieloma slowami przekonac Boga lub nawet Go do czegos naklonic. On chce byc dla Boga zrozumialy, gdyz przypuszcza, ze Bóg móglby jego modlitwy zrozumiec inaczej, niz on tego pragnie. Podobnie mysla i modla sie poganie.
Rozpoznajcie: Im glebiej czlowiek zanurza sie w boska Prawde, tym mniej slów potrzeba mu w modlitwie. Jego modlitwy sa krótkie, ale pelne mocy, gdyz slowa promieniuja moca urzeczywistnienia.
[...] Dlatego, gdy jestescie razem, módlcie sie tak:
6. Ojcze nasz, którys jest w niebie, swiec sie imie Twoje. Przyjdz królestwo Twoje. Badz wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam na kazdy dzien i owocu zywej latorosli winnej. I tak jak Ty odpuszczasz nam nasze winy, abysmy i my tez odpuszczali wszystkim, którzy przeciw nam zawinili. Nie opuszczaj nas w pokuszeniu. Zbaw nas ode zlego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwala na wiecznosc cala. Amen. (Rozdzial 26, 5-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wspólna modlitwa "Ojcze nasz" wypowiadana jest róznymi slowami o róznej tresci, gdyz sposób odmawiania tej modlitwy odzwierciedla potencjal milosci danej wspólnoty.
Jako Jezus z Nazaretu uczylem wspólnej modlitwy "Ojcze nasz" w Moim jezyku ojczystym, a wiec innymi slowami i pojeciami niz te, którymi modlono sie w pózniejszych czasach i w innych jezykach.
Slowa jako takie sa nieistotne. Wazne jest, aby czlowiek urzeczywistnial to, o co sie modli! Wtedy kazde slowo wychodzace z jego ust, natchnione jest miloscia, sila i madroscia.
Nie powinniscie sie modlic wedlug litery lub starac sie o to, zeby doslownie odmawiac "Ojcze nasz", modlitwe, której uczylem Moich. Chodzi o to, byscie sie starali natchnac slowa waszej modlitwy miloscia do Odwiecznego i do blizniego i zeby tresc waszej modlitwy byla zgodna z waszym zyciem.
Ludzie wypelnieni wieczna Prawda, miloscia i madroscia Boga, beda modlic sie inaczej niz ci, którzy modla sie tylko dlatego, ze tak ich nauczono, albo dlatego, ze naleza do pewnego wyznania, w którym modlitwy odmawiane sa odpowiednio do swiadomosci tego wyznania.
Ludzie na drodze do swojego boskiego prapoczatku modla sie spontanicznie, to znaczy wlasnymi slowami, które sa natchnione miloscia i sila.
Ludzie, którzy zyja w Moim Duchu i sa przeniknieci boska miloscia i madroscia, którzy wiec urzeczywistniaja prawa Boze w zyciu codziennym, beda przede wszystkim dziekowac Bogu za swoje zycie i za wszystko inne, czcic Go i chwalic i coraz bardziej poswiecac Mu swoje zycie w odczuciach, myslach, slowach i czynach, gdyz stali sie zyciem z Jego zycia.
Ludzie w Duchu Pana urzeczywistniaja modlitwe swoim zyciem. Oznacza to, ze spelniaja coraz bardziej prawa Odwiecznego i sami staja sie modlitwa, która jest uwielbieniem Boga.
Ten wiec, kto spelnia Boza wole, coraz bardziej w uwielbieniu Boga. Taki czlowiek nie tylko przestrzega praw Bozych, lecz w wysokim stopniu sam stal sie prawem milosci i madrosci.
W dojrzewajacym Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, w którym Ja Jestem wladca i zyciem, ludzie beda coraz bardziej przestrzegac prawa Bozego. Wielu z nich stalo sie Prawem, a tym samym ludzmi boskimi, którzy uosabiaja Zycie, Boga, we wszystkim, co mysla, mówia i czynia. Ich modlitwy sa zyciem we Mnie, spelnieniem odwiecznego Prawa. swoim zyciem, które jest prawem Bozym, dziekuja Bogu za zycie.
Wdziecznosc dla Boga jest wiec zyciem w Bogu. Ich zycie, które jest jednym jedynym dziekczynieniem, wplywa w Królestwo Pokoju.
Oni modla sie takimi mniej wiecej slowami, które urzeczywistniaja w zyciu codziennym:
Ojcze nasz, Twój Duch jest w nas,
a my jestesmy w Twoim Duchu.
Uswiecone jest Twoje wieczne imie w nas
i przez nas.
Ty jestes Duchem zycia,
Ty jestes Pra-Ojcem.
Z Ciebie wywodza sie nasze wieczne imiona.
Ty, Odwieczny, nam je nadales
i w nasze imiona wlozyles
cala pelnie nieskonczonosci. 
Nasze imiona, które tchnales w nas,
sa miloscia i madroscia,
pelnia z Ciebie,
Prawem w nas i przez nas.
Naszym odwiecznym królestwem 
jest nieskonczonosc,
moc i wspanialosc w Tobie i z Ciebie.
Jestesmy dziedzicami odwiecznego królestwa.
Dlatego jestesmy samym królestwem,
odwieczna ojczyzna.
Ona jest w nas i dziala przez nas.
Twoja nieskonczona, wspaniala wola jest w nas
i dziala przez nas.
Sila Twojej woli jest sila naszej woli.
Ona dziala w nas i przez nas,
gdyz jestesmy Duchem z Twojego Ducha.
Niebo nie jest czasem ani przestrzenia;
niebo i ziemia - to jedno,
bo my jestesmy w Tobie zjednoczeni.
Milosc i moc w nas i przez nas
jest naszym chlebem powszednim.
Odwieczny, wspanialy Ojcze,
Ty stworzyles w nas wszystko,
co wibruje w nieskonczonosci.
Ty tworzysz przez nas w niebie i na ziemi.
My jestesmy w Tobie, a Ty wladasz w nas
i przez nas.
Jestesmy wypelnieni Twoim Duchem,
gdyz jestesmy Duchem z Twojego Ducha.
W Tobie jestesmy bogaci,
gdyz zyjemy naszym dziedzictwem,
nieskonczonoscia z Ciebie.
Nasze wieczne dziedzictwo, 
Duch z Twojego Ducha,
stwarza dla nas to,
czego my, jako ludzie w Królestwie Pokoju,
potrzebujemy.
Zyjemy w Tobie i z Ciebie.
Zycie rozprzestrzenia sie i daruje.
Zyjemy w pelni z Boga,
gdyz sami jestesmy pelnia.
Ziemia jest niebem,
a Królestwo Pokoju bogactwem ziemi,
w którym zyjemy
i jestesmy Duchem z Twojego Ducha.
Zyjemy w wewnetrznym królestwie,
a jednak jestesmy ludzmi,
którzy odzwierciedlaja na zewnatrz to,
co promieniuje w ich wnetrzu.
Imie Pana jest slawione,
On jest zyciem w nas i przez nas.
Imie Boga jest spelnionym prawem milosci
i wolnosci.
Grzech jest przeistoczony
- nastalo swiatlo.
Zyjemy z Jego swiatla
i zyjemy w Jego Duchu i z Jego Ducha,
gdyz jestesmy Duchem z Jego Ducha.
W Bogu wszystko jest odkupione.
Jego imie uczynilo wszystko czystym.
Chwala wspanialosci Bozej!
Boza wola, milosc i madrosc przenikaja
ziemie i kraine.
My sami jestesmy ziemia i kraina
- wola, miloscia i madroscia.
W nas jest Boza dobroc - dobro z Boga.
Jestesmy w Bogu i dzialamy z Boga.
Ziemia jest Pana - jest ona królestwem milosci.
Ono dziala w nas i przez nas.
Zycie, wspanialosc Ojca,
dziala w nas i przez nas
- od wiecznosci po wiecznosc.
To uwielbienie jest zyciem tych, którzy zyja w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa. Oni zyja we Mnie, w Chrystusie, a Ja zyje przez nich; i razem zyjemy w Bogu Ojcu-Matce, a Ojciec zyje przez nas od wiecznosci po wiecznosc.
7. Bo jesli odpuscicie ludziom ich przewinienia, odpusci wam i wasz niebianski Ojciec. Ale jesli nie odpuscicie ludziom ich przewinien, to i wasz Ojciec w niebie nie odpusci wam przewinien waszych.
8. A gdy poscicie, nie badzcie smetni jak obludnicy. Szpeca bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazac, ze poszcza. Zaprawde, powiadam wam, odebrali juz zaplate swoja.
9. I powiadam wam: Jesli nie bedziecie sie strzegli swiata i jego zgubnych wplywów, nigdy nie znajdziecie Królestwa niebianskiego. I jesli nie bedziecie przestrzegac szabatu i nie poskromicie swojej zadzy zbierania bogactw, nigdy nie bedziecie ogladac Ojca w niebie. A ty, gdy poscisz, namasc glowe swoja i umyj twarz swoja, abys sie nie wykazywal przed ludzmi swoim postem. A swiety Jedyny, który ma wglad w to, co jest ukryte, odplaci tobie jawnie. (Rozdzial 26, 7-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przykazanie przebaczania i proszenia o przebaczenie bedzie obowiazywac tak dlugo, az wszystko, co nie odpowiada wiecznym prawom, bedzie odkupione i oczyszczone. Przykazanie przebaczania i proszenia o przebaczenie nalezy do prawa siewu i zbioru. Bedzie ono zniesione wtedy, kiedy wszystko co ludzkie bedzie juz zmazane i kiedy kazda dusza stanie sie czysta, nieskazitelna istota duchowa.
Az do tego czasu obowiazuje przykazanie: Przebaczcie, a doznacie przebaczenia. Jezeli prosicie o przebaczenie i blizni wam przebaczy, to i wasz Ojciec w niebie wam przebaczy. Gdy jednak prosicie o przebaczenie, a blizni wam jeszcze nie moze przebaczyc, bo nie jest jeszcze do tego gotowy, to i wasz Ojciec w niebie wam nie przebaczy. Ten, kto zgrzeszyl wobec blizniego, musi od niego otrzymac przebaczenie. Dopiero wtedy Bóg odejmuje grzech.
Odwiecznie Sprawiedliwy kocha wszystkie swoje dzieci - równiez i te, które jeszcze nie maja sily do przebaczenia. Gdyby On przebaczyl tylko temu, kto byl przyczyna grzechu, a nie przebaczyl temu, kto przez tamtego zostal do grzechu nakloniony, a sam jeszcze przebaczyc nie moze - gdzie bylaby wtedy sprawiedliwosc Boga? Obaj moga wejsc do nieba dopiero wtedy, kiedy grzechy ich beda odkupione.
Dlatego baczcie na to, co wychodzi z waszych ust, i zwazajcie na to, czy wasze czyny odpowiadaja wiecznemu Prawu, a wiec czy sa bezinteresowne! Bardzo latwo wypowiada sie lub czyni cos, co jest sprzeczne z Prawem - ale dlugo moze potrwac, zanim zostanie to przebaczone.
Jezeli prosiliscie blizniego o przebaczenie, a on nie jest jeszcze gotów wam przebaczyc, to laska Boga w was wzmocni sie, otuli was i uniesie - On jednak nie odejmie wam tego, co jeszcze nie jest oczyszczone. Boskie milosierdzie wzmocni sie potem równiez i w waszym bliznim i bedzie - uwzgledniajac jego wolna wole - prowadzic go tak, by szybciej rozpoznal swoje bledy, pozalowal za nie i wam wybaczyl. Dopiero wtedy, kiedy wszyscy, wobec których zgrzeszyliscie, przebacza wam, kiedy wiec wszystko bedzie odkupione, bedziecie mogli wejsc w niebiosa, gdyz wtedy Bóg przeistoczy wszystko co ludzkie w boska sile.
Bóg jest wszechobecny, dziala wiec takze w prawie siewu i zbioru. Równiez we wszystkim negatywnym jest to co pozytywne, Bóg, odwieczne Prawo. Jezeli czlowiek rozpozna swoje grzechy i bledy i pozaluje za nie, to uaktywnia sie w nich pozytywne sily. Beda one wspierac czlowieka, który rozpoznal swoja wine, w jego staraniach o oczyszczenie grzechów moca Chrystusa. 
Rozpoznajcie prawo Boze; jest to wieczne zycie od wiecznosci po wiecznosc - wszystko we wszystkim: Wszystko jest zawarte we wszystkim - w wielkim najmniejsze i w najmniejszym wielkie, w grzechu sila do przebaczenia i w sile, wyzwolonej przebaczeniem, wzlot do Wewnetrznego Zycia, do wiecznego bytu.
Dlatego równiez w negatywnym moze dzialac to, co boskie - wtedy, kiedy czlowiek z calego serca prosi o przebaczenie, przebacza i juz wiecej nie grzeszy. Czlowiek musi jednak uczynic pierwszy krok ku Wewnetrznemu Zyciu.
Rozpoznajcie: Jezeli wszystko, co czynicie - czy to modlicie sie, czy poscicie, czy rozdajecie jalmuzne - nie jest czynione bezinteresownie, lecz po to, aby wykazac sie przed ludzmi, to zaplate otrzymaliscie juz od ludzi. Bóg was wtedy nie wynagrodzi. I jezeli poscicie jedynie ze wzgledu na swoja tusze, to nie pomnozycie Ducha waszego Ojca w was. Ten jednak, kto przyjmuje pozywienie w imie Najwyzszego i jest umiarkowany, a od czasu do czasu posci, odciazajac i oczyszczajac swoje cialo, aby sila Boza mogla nalezycie zaopatrywac wszystkie komórki i narzady, cwiczy sie w rzetelny sposób przyjmowac w sercu zycie z Boga, aby w Nim zyc. Taki czlowiek bedzie jednoczesnie poswiecal w modlitwie swoje zycie Bogu, Odwiecznemu, aby powoli stac sie urzeczywistniona modlitwa.
10. Podobnie czyncie, gdy zalicie sie z powodu umarlych i oplakujecie ich, albowiem wasza strata jest ich zyskiem. Nie czyncie tak jak ci, którzy ich oplakuja przed ludzmi, glosno zala sie i rozdzieraja szaty swoje, aby inni widzieli ich zalosc. Albowiem wszystkie dusze znajduja sie w reku Boga, a wszyscy ci, którzy dobrze czynili, beda spoczywali z przodkami swoimi na lonie Wiekuistego.
11. Módlcie sie raczej za ich pokój i wzlot i pamietajcie, ze oni znajduja sie w krainie spokoju, która Wiekuisty dla nich przygotowal, i ze sprawiedliwa zaplate za uczynki swoje otrzymaja - a nie szemrajcie jak ci, którzy nadziei nie maja. (Rozdzial 26, 10-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto oplakuje zmarlych, jest jeszcze daleki od wiecznego zycia, gdyz widzi smierc jako koniec zycia. On nie osiagnal jeszcze zmartwychwstania we Mnie, w Chrystusie. Zalicza sie wiec do duchowo martwych.
Nie oplakujcie waszych umarlych! Ten, kto oplakuje strate czlowieka, nie mysli o zysku duszy, która - jezeli zyla we Mnie, w Chrystusie - wchodzi do obszarów zycia o wyzszej swiadomosci. Jezeli bowiem w bycie ziemskim zyla w Bogu, to bedzie w Nim zyc i w innej formie bytu.
Rozpoznajcie: Doczesne zycie w ciele nie jest zyciem duszy. Dusza przybiera cialo tylko na krótki okres, aby w swiecie doczesnym oczyscic i odkupic to, co nalozyla sobie w róznych szatach ziemskich. Ziemie powinno sie widziec tylko jako stacje przejsciowa, na której dusze w szacie ziemskiej oczyszczaja w krótkim czasie to, czego po drugiej stronie zaslony swiadomosci - zwanej tez mglistym murem - tak szybko przezwyciezyc nie moga.
Kiedy dusza opuszcza swoja ziemska szate, ludzie oplakuja tylko te szate, a nie mysla o duszy, która uwolnila sie z ciala.
Swietlista dusze zaraz po odlozeniu ziemskiego ciala prowadza swietliste, dla ludzi niewidoczne istoty na taki poziom swiadomosci, jaki odpowiada mysleniu i zyciu czlowieka, w którego ta dusza byla wcielona.
Rozpoznajcie: Kazda dusze, która opuscila cialo, jeszcze przez pewien czas cos przyciaga do ludzi, z którymi zyla. Jest to dla niej bardzo bolesne, gdy dowiaduje sie, ze jej dawna ziemska rodzina oplakuje jej powloke. Dusza bliska jeszcze ziemi bardzo dobrze rozpoznaje, dlaczego jej krewni oplakuja tylko jej ludzka powloke i dlaczego zalobnicy nie zwazaja na nia jako na dusze. Dusza, która musi to rozpoznac, odczuwa pierwszy gleboki ból po odlozeniu fizycznego ciala; dowiaduje sie bowiem, dlaczego czlowiek rozpacza i nie mysli o niej w milosci i lacznosci. Ma ona wtedy wglad w niejedna samolubna mysl swoich dawnych ziemskich krewnych. Nie moze ona zwrócic na siebie ich uwagi, bo oni jej nie widza. Czlowiek nie slyszy tego, co ona mówi, i nie widzi tego, co ona moze ujrzec. Dusza jednak odbiera wiele.
Pobudzam was do namyslu: Czy uzalacie sie nad wezem, kiedy zrzuca skóre i pozostawiajac ja za soba pelznie dalej?
Podobnie ma sie rzecz z dusza, która opuszcza swoje podlegajace rozkladowi cialo, swoja powloke i wedruje dalej. Oplakujecie wiec strate powloki i nie pamietacie o duszy! Ten, kto ma na wzgledzie dusze, dziekuje Bogu, który wzywa ja z powrotem na swoje lono, jezeli ona w szacie ziemskiej docenila zycie w Bogu i dzieki temu zblizyla sie do Niego. Pamietajcie o tym, ze dla swietlistej duszy odlozenie ciala jest korzystne.
I jezeli tylko przed ludzmi oplakujecie strate czlowieka, to udajecie przed nimi zalobników. W rzeczywistosci nie pamietacie ani o czlowieku, ani o duszy. Myslicie tylko o sobie. Dusza, która to odbiera, rozpoznaje, ze nie byla bezinteresownie kochana, ze sluzyla tylko samolubnym celom swoich bliznich.
Wiele dusz musi rozpoznac, ze dopóki byly w szacie ziemskiej, ich krewni i znajomi zyli przez nie. To znaczy, ze dusza jako czlowiek nie mogla sie sama rozwijac i zyc zgodnie z natura swojej istoty, gdyz musiala czynic wole tych, którzy wymagali od niej tego, co dla nich bylo pozyteczne. Wiele z tych dusz widzi, co je w zyciu ziemskim ominelo, i powraca z tego powodu do ziemskiego bytu. Przekraczaja one znowu zaslony swiadomosci, schodzac na ziemie, i jako dusze przebywaja ponownie wsród tych, którzy zyli przez nie. Inne znowu dusze staraja sie przezyc na ziemi to, czego jako ludzie nie mogly rozwinac.
Dopóki ludzie przywiazani sa do ludzi lub spraw materialnych - jak posiadanie, zamoznosc i wladza - ich dusze beda powracac na ziemie i przybierac nowe szaty ziemskie. Istnieja róznorodne przyczyny i powody ponownego wcielania sie dusz. Jezeli na przyklad dusza rozpozna, ze jest zwiazana lancuchem grzechu ze swoimi krewnymi, to czesto traci otuche i dopuszcza zyczenie przybrania nowego ciala. Wiedziona tym zyczeniem, zyje na poziomie swiadomosci, odpowiadajacym stopniowi jej rozwoju, i tam jest pouczana. Miedzy innymi wyjasnia sie jej wszelkie "za i przeciw" ponownego wcielenia. Dusza podaza do wcielenia wtedy, kiedy planety, w których zakodowane jest to, co przemawia za i przeciw jej wcieleniu - a wiec jej ziemskie losy - wskazuja droge do materii i kiedy na ziemi splodzone jest ziemskie cialo, które odpowiada poziomowi jej duchowej swiadomosci. Te ludzka powloke przyobleka przy porodzie.
Mezczyzna, który splodzil cialo, i kobieta, w której embrion sie rozwijal, przyciagneli dusze, z która maja wspólnie jeszcze niejedno do oczyszczenia - lub tez po to, aby razem z nia podazac droga Pana w ofiarnej sluzbie dla blizniego.
Czlowiek powinien spogladac nie tylko na swoje cialo, lecz przede wszystkim na istote w nie wcielona; powinien starac sie spelniac wole Boza i nie pozwalac na to, aby inne osoby narzucaly mu swoja ludzka wole.
Rozpoznajcie: Nawet kiedy mówicie: "Spelniam wole mojego blizniego, aby zachowac zewnetrzny pokój", to powstrzymujecie wasza dusze i równiez dusze blizniego od rozwijania sie i dojrzewania w taki sposób, jaki jest dobry dla was obojga. Przeszkadzacie sobie i blizniemu w spelnianiu zadan, które wasze dusze przyniosly ze soba w ziemski byt: w oczyszczaniu i uwalnianiu sie od ciezaru grzechów, które ewentualnie jeszcze z poprzednich inkarnacji zostaly przyniesione w to wcielenie. Ten, kto pozwala bliznim wodzic sie na postronku, czyni wiec to, co inni mu kaza, mimo iz rozpoznaje, ze to nie jest jego droga, jest sterowany i mija sie z wlasciwym celem swojego ziemskiego zycia. On nie korzysta ze swoich dni, bo jest wykorzystywany przez tych, którym jest posluszny, i dlatego nie zna drogi, która jako czlowiek ma podazac na ziemi.
Czlowieka, który zniewala swoich wspólbraci, narzucajac im swoja wole, mozna przyrównac do wampira, wysysajacego energie ze wspólbraci. Taki czlowiek nie zna siebie samego i jednoczesnie zwiazuje sie ze swoja ofiara. I na odwrót: równiez ofiara, która pozwala sie wysysac, zwiazuje sie z nim. W jednym z okresów zycia, w szacie ziemskiej lub tez jako dusze w zaswiatach, oboje beda znowu sprowadzeni razem i bedzie sie to powtarzac tak dlugo, az jeden drugiemu przebaczy.
Jezeli dwoje ludzi zwiazuje sie ze soba - obojetnie kto zwiazal, a kto pozwolil sie zwiazac - to oboje obciazaja sie i oboje musza to wspólnie oczyscic, aby milosc i jednosc znowu nastaly pomiedzy nimi.
Nikt nie moze powiedziec: "Ja nic nie wiedzialem o prawach zycia". A Ja powiadam wam: Mojzesz przyniósl wam wyciag z odwiecznych praw, Dziesiec Przykazan. I skoro bedziecie ich przestrzegac, to nie zwiazecie sie nawzajem, lecz bedziecie zyc ze soba w pokoju.
Rozpoznajcie: Jedynie wzajemna milosc i jednosc toruje duszom i ludziom drogi do wyzszego zycia.
Bóg, odwiecznie dobrotliwy, podaje kazdej duszy i kazdemu czlowiekowi swoja reke. Ten, kto ja uchwyci, korzysta ze swojego ziemskiego zycia. On docenia dni i potrafi tez zyc w nich wedlug przykazan, oczyszczajac to, co dzien mu pokazuje. Kiedys jako dusza bedzie wedrowal i spoczywal w Bogu z tymi wszystkimi, którzy równiez korzystali ze swojego ziemskiego bytu, rozpoznajac dzien w dzien i przezwyciezajac ze Mna, z Chrystusem, to, co dzien im przynosil i pokazywal - radosc i cierpienie.
I skoro nie rozpaczacie nad swoim losem z powodu tego, ze wasz blizni odlozyl ziemska powloke, lecz w duchu cieszycie sie, ze jego dusza w szacie ziemskiej rozpoznala swoje duchowe zycie i przygotowala sie do niego, to bedziecie radosnie modlic sie przeze Mnie, Chrystusa, do Ojca za waszego blizniego. Duszy, która teraz jest blizej Boga, bedziecie posylac sily milosci, aby podazala dalej do wyzszych obszarów i coraz bardziej jednoczyla sie z Bogiem.
Dusza odczuwa radosc i smutek swoich krewnych. Dusze ludzi, którzy zamkneli oczy we Mnie, Chrystusie, czuja sie - przeze Mnie, przez Chrystusa, polaczone ze wszystkimi, którzy jeszcze wedruja w szacie ziemskiej. Radosc duszy z tego, ze jej krewni pamietaja o niej z miloscia, dodaje jej sily.
Rozpoznajcie: Ofiarne, pelne milosci modlitwy daruja wedrujacej duszy sile i moc na jej drodze do boskosci. Poprzez wasze ofiarne modlitwy czuje ona lacznosc i odbiera wzmozone sily. Dzieki temu zdola szybciej odlozyc to, co ludzkie, co jeszcze do niej przylega i uwolnic sie dla Tego, który jest wolnoscia i miloscia - dla Boga, dla Zycia. Wynagrodzenie z Boga jest wielkie dla kazdej duszy, która powaznie stara sie spelniac Boza wole.
Rozpoznajcie: Jedynie ten jest bez nadziei, kto o swojej wierze tylko mówi, a nie zyje zgodnie z tym, w co na pozór wierzy. Niedowiarek nie wierzy w glebi duszy w to, co przedstawia jako swoja wiare, a z tego wynika beznadziejnosc.
12. Nie gromadzcie tez sobie skarbów na ziemi, gdzie jedza je mole i rdza niszczy i gdzie zlodzieje podkopuja sie i kradna. Ale gromadzcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mole, ani rdza nie niszcza i gdzie zlodzieje nie podkopuja sie i nie kradna. Albowiem gdzie skarb wasz, tam jest i serce wasze.
13. Swiatlami ciala sa oczy. Dlatego tez, kiedy widzisz jasno, to cale twoje cialo bedzie pelne swiatla. Jezeli jednak brak ci oczu lub sa one metne, to cale twoje cialo bedzie ciemne. Jesli tedy swiatlo, które jest w tobie, jest ciemnoscia, jakze wielka bedzie ciemnosc!
14. Nikt nie moze dwom panom sluzyc, gdyz albo jednego nienawidzic bedzie, a drugiego milowac; albo jednego trzymac sie bedzie, a drugim pogardzac. Nie mozecie sluzyc Bogu i mamonie. (Rozdzial 26, 12-14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Skarby na ziemi gromadzi tylko ten czlowiek, który nie wierzy w Boga, w Jego milosc, madrosc i dobroc. Wielu ludzi udaje, ze wierzy w Boga; po ich czynach jednak ich rozpoznacie! Wielu mówi o milosci i dzielach Bozych, lecz rozpoznacie ich jedynie po tym, co czynia!
Wielu ludzi mówi o wewnetrznym królestwie i o wewnetrznym bogactwie, a jednak napelniaja oni spichlerze tylko dla siebie i dla siebie gromadza ziemskie bogactwa, aby miec powazanie u ludzi.
Ten, kto dba tylko o swój dobrobyt, nie spostrzega jeszcze jastrzebia, który rozpostarl juz swoje skrzydla, aby zniszczyc gniazdo i porwac bogactwa, które bogacz, budujacy gniazdo, nazywa swoja wlasnoscia.
Ten jednak, kto dazy najpierw do Królestwa Bozego, gromadzi wewnetrzne wartosci, wewnetrzne skarby. On równiez w swiecie doczesnym otrzyma wszystko, czego mu potrzeba, i ponadto.
Ten, kto jest bogaty we wnetrzu, nie bedzie cierpial biedy na zewnatrz. Natomiast ten, kto na zewnatrz jest bogaty i bogactwo gromadzi, zazna potem biedy. Temu, kto gromadzi skarby na ziemi, beda one odebrane, aby pomyslal o skarbie wnetrza i mógl wejsc w zycie, w wewnetrzne bogactwo.
Duszy brakowac bedzie boskiego swiatla tak dlugo, az zacznie ona dazyc najpierw do Królestwa Bozego. I dopóki jest to jeszcze na ziemi mozliwe, uboga w swiatlo dusza bedzie znowu przybierala ubogie w swiatlo cialo i byc moze bedzie zyla w biedzie posród ludzi ubogich, az nastapi rozpoznanie, ze skarb - bogactwo - jest jedynie w Bogu.
Ten, którego serce jest u Boga, zazna bogactwa wewnetrznych wartosci i wejdzie do Królestwa Pokoju.
Ja, Chrystus, daje wam miare, byscie rozpoznali, gdzie stoicie - czy w swietle czy tez w cieniu: "Albowiem gdzie skarb wasz, tam jest i serce wasze" i tam bedzie kiedys wasza dusza.
Rozwazcie: Ten, kto czyta te slowa i stoi na przelomie starego i Nowego Czasu, powinien sie pospieszyc, aby zdazyc odnalezc swoje duchowe zycie! Kiedy bowiem Nowy Czas, czas Chrystusowy, nastanie jawnie na calej ziemi i Wewnetrzne Zycie bedzie urzeczywistniane, to nie bedzie juz zadnych wcielen dla tych, którzy dbaja o zewnetrzne wartosci. Nie beda tez juz mogli wcielac sie ziemscy bogacze po to, aby nawet jako najbiedniejsi posród ubogich mogli naprawic to, co zaniedbali jako bogacze.
Kiedy Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa poczyni dalsze kroki w swoim rozwoju, to nie bedzie juz ani biednych, ani bogatych. Wszyscy ludzie beda wtedy bogaci w Moim Duchu, gdyz otworzyli sobie wrota do wewnetrznego królestwa. Stosownie do tego beda tez zyc na nowej ziemi, pod innym niebem. 
Dlatego badzcie gotowi sluzyc Bogu i z milosci do Boga - równiez waszym bliznim.
Rozpoznajcie: Nikt nie moze sluzyc dwóm panom, Bogu i mamonie. Jedynie ofiarna milosc jednoczy wszystkich ludzi i wszystkie narody. Czlowiek na ziemi i dusza w obszarach oczyszczania beda kiedys doprowadzeni do podjecia decyzji: czy chca sluzyc Bogu czy mamonie; czy chca byc z Bogiem, czy przeciwko Niemu. Nie ma nic posredniego: albo z Bogiem - albo z tym, co szatanskie.
15. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie sie o zycie swoje, co jesc i pic bedziecie; ani o cialo swoje, czym je przyodziewac bedziecie. Czyz zycie nie jest czyms wiecej niz pokarm, a cialo - niz odzienie? Cóz pomoze czlowiekowi, chocby caly swiat pozyskal, a zycie swoje stracil?
16. Spójrzcie na ptaki w powietrzu: One nie sieja ani nie zbieraja, ani nie znosza do spichlerzy, a przeciez wasz niebianski Ojciec zywi je. Czyz wy nie jestescie o wiele lepiej strzezeni niz one? A któz z was moze dodac do wzrostu swego lokiec jeden, chocby pragnal tego? A czemuz troszczycie sie tak bardzo o odzienie? Przypatrzcie sie liliom na polu, jak rosna; nie pracuja ani nie przeda. A jednak, powiadam wam, nawet Salomon w calej chwale i wspanialosci swojej nie byl tak przyodziany jak one.
17. Jesli wiec Bóg tak przyodziewa trawe polna, która dzis rosnie, a jutro bedzie w piec wrzucona, czyz nie przyodzieje tym bardziej was, o malowierni?
18. Dlatego nie troszczcie sie i nie pytajcie (jak to czynia poganie): Co bedziemy jesc? Co bedziemy pic? lub: W co bedziemy sie przyodziewac? Albowiem wasz niebianski Ojciec wie, ze tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bozego i sprawiedliwosci Jego, a wszystko inne bedzie wam przydane. Dlatego nie troszczcie sie o dzien jutrzejszy. Dosyc ma kazdy dzien swego wlasnego utrapienia". (Rozdzial 26, 15-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto martwi sie o swoje wlasne zycie, o swój dobrobyt - na przyklad o to, co bedzie jutro jadl i pil lub w co sie ubierze - zle planuje; mysli on bowiem tylko o sobie, troszczy sie o swoje wlasne dobro i mienie, a tym samym planuje juz swoje utrapienia.
Natomiast ten, kto spelnia wole Boga, planuje dobrze. On bedzie planowal kazdy dzien, a takze przyszlosc. Bo ten czlowiek wie, ze jego planowanie jest tylko zalozeniem, które spoczywa w reku Boga.
On sklada swój plan w rece Boga, pracuje boskimi silami i w przebiegu dnia pozwala Bogu, aby go prowadzil. Wie bowiem, ze Bóg jest wszechwiedzacym Duchem i bogactwem jego duszy. Ten, kto powierza sie Bogu, stawia swoja prace codzienna w swiatlo Boze i spelnia prawo "Módl sie i pracuj", otrzyma sprawiedliwa zaplate. Bedzie on posiadal wszystko, czego mu potrzeba.
Skoro Bóg, Wiekuisty, ozdabia przyrode i odziewa lilie na polu, o ile bardziej bedzie On zywil i odziewal swoje dziecko, które spelnia Jego wole! Nie troszczcie sie wiec o jutro, ale planujcie i powierzcie wasz plan woli Bozej, a Bóg, który zna wasz plan, spelni to, co jest dla was dobre.
Daje wam przyklad: Dobry architekt sumiennie projektuje dom, uwzgledniajac wszystkie szczególy. Kiedy opracuje swój projekt, sprawdza go jeszcze raz i przedklada zleceniodawcy do zatwierdzenia. Jezeli zleceniodawca wyrazi zgode, to prace budowlane zostana wykonane przez rzemieslników wedlug projektu. Architekt wraz ze zleceniodawca beda dogladac wykonania i wkrocza tylko wtedy, kiedy cos przebiegac bedzie niezgodnie z projektem.
Podobnie powinniscie postepowac w waszym zyciu: Planujcie kazdy dzien, i to planujcie dobrze! Przeznaczcie sobie tez czas, na znalezienie wewnetrznego spokoju, zebyscie wciaz na nowo mogli zastanawiac sie nad waszym zyciem i waszym planowaniem. Starannie zaplanowany dzien, zlozony w wole Boza, Bóg przeniknie tez swoja wola. Ten. kto tak wykona swój plan, nie musi troszczyc sie o jutro. Jego wiara w prowadzenie Boga wyraza sie w pozytywych myslach; z nich powstaja pozytywne slowa i zgodne z Prawem czyny. Pozytywne mysli, slowa i czyny sa najlepszymi narzedziami, gdyz w nich dziala Boza wola. Oznacza to, ze w kazdej pozytywnej mysli, w kazdym ofiarnym slowie, w kazdym bezinteresownym odruchu i czynie dziala wola Boga, Jego Duch. Temu, kto dobrze planuje, Bóg da wszystko, czego mu potrzeba i ponadto.
Jedynie ten martwi sie o jutro, kto nie powierza sie Bogu i marnuje czas bez pozytku. Kto spedza dzien bezmyslnie, a potem wini blizniego, kiedy mu sie to lub owo nie udaje, kiedy choruje lub gloduje, kiedy brak mu rzeczy niezbednych do codziennego zycia - ten planuje zle. Jest on bojazliwym, samolubnym czlowiekiem, który przyciaga to, czego by nie chcial i czego sie boi. Tego, kto nie planuje godzin, dni i miesiecy z Boza pomoca i nie powierza swojego planu i siebie samego woli Bozej, Bóg nie bedzie mógl prowadzic. Jedynie ten czlowiek, który swoja codzienna prace powierza Bogu i sumiennie spelnia przykazanie "Módl sie i pracuj", moze byc prowadzony przez Boga; on jest Bogiem wypelniony - jest pelen milosci, madrosci i sily. Oznacza to, ze jego naczynie, jego zycie, wypelnione jest ufnoscia i wiara w Boga.
Ludzie, którzy zyja w Duchu Bozym, nie beda cierpiec biedy. Oni planuja dobrze, sa silnej wiary i pracuja silami Ducha. Tylko bojazliwy czlowiek dba o siebie, o swoje male ja. Martwi sie o jutro, gdyz nie jest umocniony w Bogu i nie wierzy w madrosc i milosc Boza. Nieswiadomie otwiera przez to spichlerze dla zlodziei, którzy przyjda i okradna go. Utraci on wszystko, co dla siebie zdobyl i nazbieral.
Z Bozej reki ludzie otrzymuja pozywienie, dach nad glowa i odziez. Ten, kto zlozy w rece Boga swoje zycie, swoje mysli i swoja prace, nie musi sie troszczyc o jutro. On bedzie posiadal dzisiaj, jutro i w przyszlosci to, czego mu potrzeba - a nawet ponadto.
Kto wiec zyje w wewnetrznym królestwie i na zewnatrz nie bedzie cierpial biedy. Jednak ten, kto jest wewnatrz ubogi, bedzie tez i na zewnatrz biedny. Jezeli dzisiaj zyje w swiecie zewnetrznym, pomnazajac i zatrzymujac dla siebie samego ziemskie bogactwa, to jest we wnetrzu ubogi i w innej szacie ziemskiej bedzie cierpial biede, a wiec bedzie ubogi.
Dlatego szukajcie najpierw Królestwa Bozego i Jego sprawiedliwosci, a bedzie wam dane od Boga wszystko to, czego wam potrzeba - i ponadto. "Spójrzcie na ptaki w powietrzu: One nie sieja ani nie zbieraja, ani nie znosza do spichlerzy, a jednak nasz niebianski Ojciec zywi je". "Przypatrzcie sie liliom na polu, jak rosna; nie pracuja ani nie przeda". Przyroda w swoim urozmaiceniu jest przyodziana piekniej niz najbogatszy z bogatych. Ten, kto mysli tylko o swoim dobrobycie i o swoich pelnych spichlerzach, bedzie w tym ziemskim zyciu albo w kolejnych wcieleniach - dopóki to bedzie jeszcze mozliwe - w pocie czola zarabiac na swój chleb.
Prawidlowo modli sie i pracuje ten, kto pracuje dla siebie i dla dobra ogólu. Rozpoznajcie: Lilie na polu - cala przyroda - istnieja dla wszystkich ludzi i daruja sie im w najróznorodniejszy sposób. Ten, kto zdola to pojac i ocenic, nie bedzie musial zarabiac na swój chleb w pocie czola. Bedzie on spelnial prawo "Módl sie i pracuj" - dla siebie i dla swoich bliznich.
A jezeli jest napisane "[...] nie pracuja ani nie przeda", to slowa te znacza: Czlowiek nie powinien myslec tylko o sobie i pracowac jedynie po to, by czerpac dla siebie korzysci, szczycic sie nimi i wykazywac.
Rozpoznajcie: Wszystko jest pod Boza opieka. Zwierzeta, drzewa, rosliny, trawy i kamienie znajduja sie pod opieka Boza. Podlegaja one ewolucji, która kieruje odwieczny Bóg-Stworzyciel. Poniewaz wszelkie zycie jest z Boga, to równiez i zwierzeta, drzewa, rosliny, trawy i kamienie odczuwaja. Doznaja one w sobie sily ewolucyjnej Stworzyciela, która je ozywia i prowadzi do dalszego rozwoju w cyklu boskich eonów. Sila stworzycielska, odwieczny byt, daruje królestwom przyrody to, czego im potrzeba. Dary zycia plyna do form zycia w miare ich duchowego rozwoju.
Odwieczny Ojciec pamieta o kazdym zdziebelku trawy. O ilez bardziej pamieta On o swoich dzieciach, które osiagnely juz w sobie stopnie rozwoju królestw mineralów, roslin i zwierzat! Dzieci Boga maja w sobie mikrokosmos z makrokosmosu, a zatem sa w lacznosci z cala nieskonczonoscia.
Jakze biedny jest czlowiek, który martwi sie o dzien jutrzejszy! On sam wskazuje na to, ze nie przezwyciezyl jeszcze dnia wczorajszego, gdyz nie potrafi zyc w dniu dzisiejszym, tu i teraz, a wiec w Bogu.
Wnetrze czlowieka, czysty byt, jest kwintesencja nieskonczonosci. Ten, kto jako czlowiek to pojmie, skieruje sie do wnetrza i rozwinie prawa zycia, tak ze bedzie mógl ujrzec wszystko, co jest na zewnatrz, w swietle Prawdy.
Rozpoznajcie: Czlowiekowi, który mysli i zyje uniwersalnie - a wiec bez ograniczen - sluzy nieskonczonosc. Ludzie zyjacy w Duchu milosci nie kraza wokól siebie, lecz sa wszechswiadomi i znajduja sie w stalej lacznosci z boskimi silami we wszelkim bycie. Cokolwiek czynia, czynia z wnetrza moca milosci. Oni planuja i dzialaja zgodnie z przykazaniem "Módl sie i pracuj" i nie marnotrawia dnia. Wiedza bowiem, jak cenne sa dni, godziny i minuty, i korzystaja z czasu.
Ten wiec, kto wiec prawdziwie zyje, nie martwi sie o jutro; on juz dzisiaj odbiera to, co jutro bedzie posiadal. Kto bowiem zyje w Bogu, nie bedzie dzisiaj ani jutro zyl w biedzie; kto jednak pozostaje bojazliwy i trzyma swoje mienie przy sobie, jutro bedzie ubogi.
Natomiast ten, kto natomiast widzi siebie jako kosmiczna istote, która bez ograniczen spelnia wole Boga, osiagnie madrosc i moc. Zycie tego, kto wypelniony jest miloscia i madroscia, przenikniete jest moca Boza; jemu tez niczego nie zabraknie. Kto jednak martwi sie o jutro i widzi przyszlosc w ponurym swietle, przyciaga nieszczescie i kazdy dzien bedzie dla niego ciezarem.
Nie myslcie wiec o dniu jutrzejszym! Planujcie sila Boza i pozwólcie Odwiecznemu przez was dzialac. Wtedy wasze mysli beda jak pozytywne magnesy, które przyciagaja tak samo pozytywne i budujace energie. Mysli, slowa i czyny sa bowiem magnesami, które zaleznie od swoich wlasciwosci przyciagaja to samo lub podobne.
***
ROZDZIAL 27

Kazanie na Górze
(Czesc 3) 


Wasze negatywne mysli, slowa i czyny sa waszymi sedziami (1). Zdzblo i belka - Koniecznosc samorozpoznania (2). Misjonowanie jest checia przekonywania - Zyjcie Prawda i badzcie przykladem (3). Proszenie, szukanie, kolatanie; wewnetrzne wrota nie otwieraja sie przed rozumem (4). Czego zadasz od blizniego, tego sam wsercu nie posiadasz; oczekiwania powoduja zwiazanie sie (6). Walka na waskiej sciezce do zycia (7). Rozróznianie dobrych i zlych owoców (8-9). Odbierajcie sercem slowo zycia - "To jest Moje Slowo": dzielem zycia i milosci (13)

1. "Nie sadzcie, abyscie nie byli sadzeni. Albowiem jakim sadem sadzicie, takim was osadza; i jaka miara mierzycie, taka i wam odmierza. I co czynicie innym, to i wam czynic beda. (Rozdzial 27, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Czytaliscie, ze mysli, slowa i czyny - to magnesy. Ten, kto w myslach i w slowach sadzi i potepia blizniego, dozna na sobie tego samego lub podobnego.
Rozpoznajcie: Wasze negatywne mysli i czyny sa waszymi sedziami. "Jaka miara mierzycie" - czy to w myslach czy w slowach i czynach - taka i wam odmierza. Tak jak ponizacie blizniego, aby siebie wywyzszyc, tak bedziecie i wy oceniani - i doznacie bolesnie, ile jestescie warci. A jesli mówicie: "Temu musi wystarczyc to, co ma - tamten powinien dostac wiecej", to bedziecie kiedys posiadac tylko tyle, ile ten, któremu mniej przyznaliscie - albo jeszcze mniej. Tak jak postepujecie wobec blizniego w myslach, slowach i czynach, tak i wam kiedys sie stanie.
2. A czemu widzisz zdzblo w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak smiesz mówic do brata swego: Pozwól, ze wyjme zdzblo z oka twego? A oto w oku twoim jest belka. Obludniku, wyjmij najpierw belke z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjac zdzblo z oka brata twego. (Rozdzial 27, 2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tylko ten czlowiek ciagle mówi o zdzble w oku blizniego, który nie dostrzega belki we wlasnym oku. Jedynie ten pilnie stara sie wyjac zdzblo z oka swego brata, kto nie zna wlasnego zycia i wlasnego sposobu myslenia. Ten, kto siebie nie zna i nie widzi belki - grzechów w duszy, które odzwierciedlaja sie w jego wlasnych oczach - jest slepy naprawde; jego wzrok jest zacmiony grzechem. Widzi on w bliznim tylko grzesznika, którym sam jeszcze jest. Tylko ten, kto obrabia belke we wlasnym oku, widzi coraz jasniej, a wtedy rozpoznaje coraz wyrazniej zdzblo w oku swego brata imoze mu pomóc usunac je zgodnie z prawem milosci blizniego.
Kto wiec zle mówi o wspólbraciach, poniza ich ioczernia, nie zna swoich wlasnych wad.
Po owocach bedziecie ich poznawac! Kazdy sam pokazuje, kim jest, a wiec jakim jest owocem. Kto oburza sie na swoich bliznich i ich osmiesza, pokazuje kim naprawde jest.
Ten, kto najpierw usunie swoje wlasne wady, bedzie w stanie pomóc blizniemu. Dlatego ten, kto wyraza sie ujemnie o bledach swojego brata, a nie dostrzega belki we wlasnym oku, jest obludnikiem.
3. Nie dawajcie psom tego, co swiete, i nie rzucajcie perel przed wieprze, by ich snadz nie podeptaly nogami swymi i obróciwszy sie, nie rozszarpaly was. (Rozdzial 27, 3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nie odpowiada to odwiecznemu prawu wolnej woli, zebyscie ze slowami Prawdy chodzili od jednej miejscowosci do drugiej, od jednego domu do drugiego, stosujac sztuki namawiania i perswazji i nawracajac kazdego, kto wam wpadnie w rece. Oznaczaloby to, ze nie uswiecacie Prawdy i ze czynicie tak, jak w przenosni jest napisane: "Nie dawajcie psom tego, co swiete, i nie rzucajcie perel przed wieprze". Nie powinniscie wiec narzucac blizniemu slowa Bozego. Ten, kto uwaza, ze blizni musi wierzyc i przyjac to, o czym on - jak mu sie wydaje - jest przekonany, sam jeszcze watpi, a jego wiara stoi pod znakiem zapytania.
Misjonowanie jest checia przekonywania. Ten, kto chcialby przekonywac, sam nie jest w swoim wnetrzu przekonany o tym, co zachwala.
Badzcie jednak dobrym przykladem w waszej wierze, a nie misjonarzami. Mozecie ofiarowac wasze dobro duchowe i pozostawic kazdemu do wyboru, czy pragnie w to wierzyc czy nie, czy pragnie sie do was przylaczyc czy tez nie.
Wolnosc w Bogu jest jednym z aspektów odwiecznego Prawa. Jezeli blizni przyjdzie do was z wolnej woli i zapyta o wasza wiare, to uczynil ku wam pierwszy krok; i ten kto jest mocny w wierze, zwróci sie wtedy do blizniego i odpowie mu.
Ten, kto jest w boskiej lacznosci z bliznim, nie bedzie go zwiazywal swoja wiara, lecz przekaze mu tyle, ile sam rozpoznal i urzeczywistnil. Przywiazac blizniego do swojej wiary pragnie jedynie ten, kto nie rozwinal ofiarnej milosci.
Wystrzegajcie sie zatem zbyt gorliwych, którzy chca was namówic na swoja wiare. Ofiarowujcie odwieczna Prawde w slowie i na pismie - i sami zyjcie wedlug niej; wtedy zbliza sie do was ci, którzy w sobie rozpoznali zycie.
4. Proscie, a bedzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kolaczcie, a otworza wam. Kazdy bowiem, kto prosi - otrzymuje, kto szuka - znajduje, a kto kolacze, temu otworza. (Rozdzial 27, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tylko ten czlowiek prosi, szuka i kolacze do drzwi Wewnetrznego Zycia, który jeszcze nie wkroczyl do swojego wnetrza, do królestwa milosci. Królestwo Boze jest w glebi duszy kazdego czlowieka.
Pierwszym krokiem na sciezce do Wewnetrznego Zycia, na drodze do wrót zbawienia, jest prosba do Boga o wsparcie i pomoc. Nastepnym krokiem jest szukanie Bozej milosci i sprawiedliwosci. Wedrowiec znajdzie zycie, Boza milosc i sprawiedliwosc w przykazaniach zycia, które sa drogowskazami na drodze do wnetrza.
Kolejnym krokiem jest kolatanie do wewnetrznych drzwi w glebi wlasnego serca. Te drzwi do serca Boga otworza sie tylko przed tym, kto szczerze prosil, szukal i kolatal. Przed ludzmi kierujacymi sie rozumem, dazacymi tylko do zewnetrznych wartosci i idealów, wewnetrzne drzwi nie otworza sie. Równiez niedowiarki nic nie otrzymaja.
Kto wiec prosi, szuka i kolacze, musi czynic to z milosci do Boga, a nie po to, by milosc Boza wystawic na próbe.
Rozpoznajcie: Ten, kto chcialby tylko sprawdzic, czy Boza milosc rzeczywiscie istnieje, bardzo szybko sam bedzie sprawdzony. Dla tego, kto zyje w Bogu, wrota serca stoja otworem. On nie musi wiecej prosic - on juz otrzymal; Bóg bowiem zna swoje dzieci. Ten, kto powraca do serca Boga, w swojej duszy juz otrzymal. Oznacza to, ze bogactwo z Boga mocniej rozswietla jego dusze i promieniuje przez niego - przez czlowieka. Kto wszedl do swojego wnetrza, nie musi juz wiecej szukac - on jest w królestwie wnetrza w domu. A kto swiadomie w nim zamieszkal, nie potrzebuje juz kolatac; on juz przekroczyl próg i zyje w Bogu, aBóg przez niego.
Jedynie ci beda prosic, szukac i kolatac, którzy stoja jeszcze na zewnatrz i jeszcze nie wiedza, ze w glebi duszy nosza to, co ich naprawde wzbogaca: Boza milosc i madrosc.
5. Czy jest miedzy wami taki czlowiek, który gdy go syn prosi o chleb, to da mu kamien? Albo gdy go bedzie prosil o rybe, da mu weza? Jesli tedy wy, bedac zlymi, potraficie dawac dobre dary dzieciom swoim, to ilez wiecej dobrego da wasz Ojciec w niebie tym, którzy Go prosza.
6. A wiec wszystko, co byscie chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyncie, a czego byscie nie chcieli, aby wam czynili i wy im nie czyncie; takie bowiem jest Prawo i prorocy. (Rozdzial 27, 5-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Nie powinniscie wymagac od waszych wspólbraci tego, czego sami dac nie chcecie.
Jezeli oczekujecie od blizniego, aby cos dla was zrobil, to postawcie sobie pytanie: Dlaczego wy sami tego nie czynicie? Kto na przyklad oczekuje od blizniego dóbr i pieniedzy, aby sam z powodu swego wygodnictwa nie musial pracowac, albo kto oczekuje od blizniego wiernosci, a sam nie jest wierny, lub tez kto chcialby, aby blizni przyjal go do serca, a sam swoich wspólbraci ani nie uznaje, ani do serca nie przyjmuje - ten jest samolubny i ubogi w Duchu.
Czegokolwiek wymagasz od swojego blizniego, tego sam w sercu nie posiadasz.
Nie jest zgodne z Prawem, gdy przez nasze oczekiwania przymuszamy wspólbraci do czynów, wypowiedzi lub sposobów postepowania, do których sami z siebie nie byliby gotowi.
Jezeli z twoich zyczen skierowanych do blizniego rozpoznales, ze znajdujesz sie w postawie oczekiwania, to szybko zawróc i sam uczyn najpierw to, czego zadasz od swojego blizniego.
Kazdy przymus jest presja, wywolujaca znowu przymus i presje. Przez takie wymuszanie czegos od swoich wspólbraci zwiazujesz sie z nimi i czynisz siebie, jak i tego, kto na takie wymuszanie pozwolil, niewolnikiem niskiej natury. Takie metody przymusu, jak: "Ja oczekuje od ciebie, a ty oczekujesz ode mnie - kazdy daje drugiemu to, czego ten oczekuje", prowadza do zwiazania.
Na to, co jest zwiazane, nie ma miejsca w niebie. Dwoje zwiazanych ze soba spotka sie znowu albo w zyciu niematerialnym, albo w kolejnych wcieleniach.
Ten rodzaj zwiazania nie dotyczy stosunków w zakresie pracy. Jezeli w swojej pracy zawodowej dobrowolnie wlaczyles sie w jakis zakres pracy i odpowiedzialny wspólpracownik daje ci zlecenia, które w ramach swoich czynnosci masz wykonac, to zgodziles sie na to juz przy podjeciu pracy w tym zakladzie. Dobrowolnie wlaczyles sie w zakres pracy i w zespól wspólpracowników, aby wykonac to, co zostanie ci zlecone. Jezeli wiec wybrales miejsce pracy, to powinienes tez wykonac to, co zgodnie z wybranym przez ciebie zakresem pracy jest ci zlecone. Zatem wypowiedz "A wiec wszystko, co byscie chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyncie[...]", nie dotyczy stosunków w obranym przez was samych zawodzie lub zakresie pracy.
"[...] a czego byscie nie chcieli, aby wam (ludzie) czynili, tego i wy im nie czyncie" oznacza: Jezeli nie chcecie, aby was wysmiano i wyszydzono lub okradziono i oklamano lub tez aby wam zabrano wasze mienie albo wodzono was na postronku i nie szanowano waszej wolnej woli albo aby was bito i zniewazano - to nie czyncie tego waszym wspólbraciom. Co bowiem czynicie najmniejszemu ze swoich braci, czynicie to Mnie - i sobie samym. Czego byscie nie chcieli, aby wam uczyniono, tego nie czyncie zadnemu z waszych bliznich, gdyz wszystko, co od was wychodzi, znowu do was powraca. Dlatego sprawdzajcie wasze mysli i pilnujcie swojego jezyka!
7. Wchodzcie przez ciasna brame. Albowiem waska jest droga i ciasna brama, która prowadzi do zycia i niewielu jest tych, którzy ja znajduja. A szeroka jest brama iprzestronna droga, która wiedzie na zatracenie, awielu jest takich, którzy nia krocza. (Rozdzial 27, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"[...] waska jest droga i ciasna brama, która prowadzi do zycia" oznacza: W kazdym, kto stara sie kroczyc waska droga do zycia, daje o sobie znac wyslannik ciemnosci i pokazuje mu - tak jak Mnie, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu - skarby i przyjemnosci tego swiata. Codziennie na nowo trzeba oprzec sie temu, co szatanskie, i odciac sie od tego. Ten, kto nie jest czujny, staje sie temu podporzadkowany.
Rozpoznajcie: Kazdy, kto stawia pierwsze kroki na drodze zycia, czuje sie z poczatku skrepowany i ograniczony, dopóki nie podejmie ostatecznej decyzji. Ma bowiem teraz zaniechac swoich dotychczasowych ludzkich mysli i uczynków.
Pierwsze kroki prowadza w niepewne - nazywaja sie one wiara i ufnosc. Jak dlugo czynimy pierwsze kroki, sciezka do zycia jest waska i ciasna. Oto pierwsza poprzeczka, która na drodze do serca Boga trzeba pokonac: Zawróc i zaniechaj starych, ludzkich nawyków! Pozaluj, przebacz, pros o przebaczenie i nie grzesz juz wiecej! To dla kazdego oznacza, ze sam musi sie wysilic aby zmienic wszystko to, co dotychczas praktykowal.
Ten jednak, kto przetrwa z Moja sila, opusci waska sciezke i wydostanie sie na wielka swietlista droge do królestwa wnetrza, na której razem z wedrujacymi ku swiatlu bedzie podazal w kierunku bramy do Absolutu, do zycia w Bogu.
Kazdego dnia czlowiek stoi przed decyzja: z Bogiem lub przeciw Bogu.
Ten, kto decyduje sie przeciwko Mnie, zatrzymujac wszystkie ludzkie przyjemnosci i wszystko to, co czyni go czlowiekiem - nie bedzie wodzony na pokuszenie na szerokiej, ciemnej drodze, gdyz zaprzedal sie kusicielowi. Po tej drodze ku zatraceniu wedruje wielu. Oni nie sa wystawiani na próbe tak jak ci, którzy krocza waska sciezka do zycia.
Ten, kto zaprzedal sie kusicielowi, zgadza sie bez ograniczen na to, co ze wzgledu na swój siew bedzie zbieral.
8. Strzezcie sie falszywych proroków, którzy przychodza do was w owczym odzieniu, wewnatrz zas sa drapieznymi wilkami. Po ich owocach rozpoznacie ich. Czyz mozna zbierac winogrona z cierni albo z ostu figi?
9. A przeto kazde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a zle drzewo rodzi zle owoce. Kazde drzewo, które nie przynosi dobrych owoców, wycina sie i wrzuca w ogien. Dlatego po ich owocach odróznicie dobre od zlego. (Rozdzial 27, 8-9)
Na koncu materialistycznych dni, czasu "chciwosci i grabiezy" pojawi sie wielu falszywych proroków. Beda oni duzo mówic o milosci Bozej - a jednak ich dziela beda ludzkie. Nie ten, kto mówi o milosci Bozej jest prawdziwym prorokiem i duchowym medrcem, lecz jedynie ten, którego uczynki sa dobre.
Ale tylko temu bedzie dane rozróznienie, kto najpierw sprawdzi wlasne nastawienie - to znaczy czy sam naprawde wierzy w ewangelie ofiarnej milosci i spelnia jej wskazania i co z ofiarnej milosci do blizniego juz urzeczywistnil.
Dopiero kiedy osiagniecie kilka stopni duchowej dojrzalosci, bedziecie mogli rozpoznac waszych wspólbraci i odczuc róznice pomiedzy dobrym, mniej dobrym i zlym.
Ten, kto bliznich jeszcze potepia i negatywnie o nich mysli i mówi, nie moze jeszcze sprawdzac swoich wspólbraci. Jemu brak jest daru rozrózniania. On jedynie potepia - a nie sprawdza.
Jezeli wy sami jestescie jeszcze zlym owocem, to jak mozecie rozpoznac dobre owoce? Temu, kto nie urzeczywistnia praw Bozych, brak daru rozrózniania pomiedzy tym, co jest dobre, mniej dobre i zle.
Kto chcialby sprawdzic swojego blizniego, niech sprawdzi najpierw, czy sam posiada dar rozrózniania pomiedzy tym, co jest sprawiedliwe a co niesprawiedliwe.
Bardzo szybko dobry owoc moze byc odrzucony, a zly przyjety - a to wtedy, kiedy zgnily owoc wykazuje sie krasomówstwem i dziala przez wiele pozornie przekonywajacych slów i gestów.
Rozpoznajcie: Podobne przyciaga podobne. Temu, kto sam jest jeszcze zlym owocem, zle owoce sa blizsze niz dobre. Kto jednak jest bezinteresowny, ten jest dobrym owocem i temu jest bliskie to, co dobre, ofiarne.
Ten, kto jest bezinteresowny, posiada dar rozrózniania pomiedzy dobrymi, mniej dobrymi i zlymi owocami. Kto wiec pragnie odróznic dobre owoce od zlych, ten musi najpierw sam stac sie dobrym owocem. Jedynie dobry owoc moze rozpoznac zly owoc. Zly owoc wciaz na nowo bedzie szukal innych, sobie przychylnych zlych owoców, aby wystepowac przeciw dobrym. Zle owoce osadzaja, potepiaja, odrzucaja i zwiazuja.
Dobre, dojrzale owoce sa wyrozumiale, zyczliwe, tolerancyjne i dobrotliwe. Zwracaja wprawdzie uwage na niedomagania, ale zachowuja blizniego w sercu. To oznacza, ze juz nie osadzaja, nie wyrokuja i nie potepiaja.
Powtarzam: Po ich owocach poznacie ich.
Dobry owoc zna zly owoc, ale zly owoc nie rozpoznaje dobrego owocu. Dobry owoc spoglada jedynie na to, co dobre, zly owoc jedynie na to, co zle. Odpowiednio do tego czlowiek mysli, mówi i dziala.
10. Nie wszyscy, którzy do Mnie mówia: "Panie! Panie!" wejda do królestwa niebios, lecz tylko ci, którzy czynia wole Mojego Ojca, który jest w niebie. Wowym dniu wielu powie Mi: Panie, Panie, czyz nie prorokowalismy w imieniu Twoim? Czyz w imieniu Twoim nie wypedzalismy diablów? Czyz w imieniu Twoim nie czynilismy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znalem, idzcie precz ode Mnie wy wszyscy, którzy czyniliscie bezprawie. (Rozdzial 27, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto tylko wzywa Mojego imienia, a nie spelnia woli Mojego Ojca, - mimo swoich pozornie duchowo brzmiacych wypowiedzi i swoich pozornie godnych zaufania slów - jest ubogi w duchu i nie wejdzie do Królestwa niebianskiego.
Natomiast ten, kto dokonuje ofiarnych czynów, nie oczekujac zaplaty i uznania, spelnia wole Mojego Ojca, gdyz tak jak czyni, tak tez mysli i mówi.
Ofiarne czyny powstaja jedynie z odczuc i mysli wypelnionych Bogiem. Jezeli mysli czlowieka sa nieszlachetne, to i slowa jego sa jalowe, a czyny samolubne.
Rozpoznajcie: Ten, kto na pozór przemawia z Jam Jest, a wiec na pozór wypowiada Moje slowo i na pozór wMoim imieniu dokonuje czynów i z tego dobrze zyje, otrzymal juz swoja zaplate. On w niebie nie dostanie juz zadnej zaplaty. Zas ten, kto bezinteresownie dokonuje dziel milosci i pracuje na swój ziemski chleb, otrzyma w niebie sprawiedliwa zaplate.
Rozpoznajcie: Duchowy chleb jest duchowym pozywieniem duszy. Na chleb dla ciala powinno sie zarabiac zgodnie z prawem "Módl sie i pracuj".
Duchowy chleb pochodzi z niebios; jest on darowany tym, którzy przestrzegaja prawa milosci i zycia i równiez spelniaja przykazanie "Módl sie i pracuj".
Ziemski pokarm Bóg daruje ludziom poprzez ziemie. Owoce ziemi wymagaja przygotowania przez prace rak. Tak wiec pracownik wart jest swojej zaplaty.
Rozpoznajcie róznice pomiedzy chlebem dla duszy, a chlebem dla ziemskiego ciala! Wprawdzie obydwa wywodza sie z jednego zródla, ale jeden jest duchowy i podawany zostaje duszy, a drugi jest zageszczona substancja, materia, i dawany jest fizycznemu cialu. To, co wielki Duch, Bóg, daruje ludziom dla ich fizycznego ciala, wymaga ludzkiej pracy; trzeba na przyklad zasiac, uprawiac role, zbierac plony i przetwarzac je. I za to tez czlowiek powinien byc wynagrodzony przez czlowieka.
Do Królestwa Bozego przyjety bedzie tylko ten, kto czyni wszystko z milosci do Boga i do ludzi.
11. Kazdy wiec, kto slucha slów Moich i wypelnia je, bedzie przyrównany do meza madrego, który zbudowal dom swój na opoce. I spadl deszcz ulewny, i wezbraly rzeki, i powialy wiatry, i uderzyly na ów dom, ale nie zapadl sie on, gdyz byl postawiony na opoce.
12. A kazdy, kto slucha slów Moich i nie wypelnia ich, przyrównany bedzie do meza glupiego, który zbudowal dom swój na piasku. I przyszedl deszcz ulewny, i wezbraly rzeki, i powialy wiatry, i uderzyly na ów dom, a on zapadl sie i wielki byl upadek jego. Lecz miasto mocno zbudowane, otoczone wokolo poteznym murem lub zalozone na szczycie góry i na opoce, nie moze nigdy upasc ani byc zasypane".
13. A gdy Jezus dokonczyl tej mowy, zdumiewaly sie tlumy nad nauka Jego. Albowiem, kiedy nauczal, przemawial On do rozumu i do serca, a nie tak jak uczeni w Pismie, którzy nauczali tylko z urzedu. (Rozdzial 27, 11-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto Moje slowa slyszy i wypelnia je, rozwija swoje duchowe zycie. On buduje swoje zycie na Mnie, na opoce, i wtedy zadna wichura ani powódz nim nie zachwieje. Po tym ziemskim zyciu jego dusza wejdzie swiadomie w duchowe zycie i nie bedzie czul sie tam obco, gdyz juz na ziemi jako czlowiek zyl w królestwie wnetrza.
Duch proroczy jest ogniem w proroku i we wszystkich oswieconych. Bóg przemawial i przemawia przez nich nie tak jak ci, "którzy nauczali tylko z urzedu". Prorocy i oswieceni glosili i glosza z pelnomocnictwa odwiecznego, przemawiajacego Boga bez wzgledu na to, czy ludzie chca to przyjac jako Prawde, czy tez nie.
Jest napisane: "[...] przemawial on do rozumu i do serca". O tym, co intelekt, czyli rozum odbiera, rozprawiaja i dyskutuja ludzie kierujacy sie rozumem. Mimo wszystko niejedno male nasionko wpada im do serca. Ten, kto slowo zycia odbiera sercem, porusza je tez wswoim sercu, tak ze dobre nasienie, zycie, natychmiast kielkuje.
Ten jednak, kto chce slowo Boze pojac tylko intelektem, bedzie musial pózniej - byc moze dopiero po kilku ciosach losu - rozpoznac, co przez swoje watpliwosci i intelektualna pyche odrzucil. Bedzie musial rozpoznac, ze to nasienie - slowo Boze darowane przez proroków i oswieconych z obfitosci zycia - wiele by mu zaoszczedzilo.
Ksiazka "To jest Moje Slowo" oddzialywac bedzie na Nowy Czas, na czas Chrystusowy. Moje zycie jako Jezusa z Nazaretu i Moje slowo, które daje dzisiaj (1989r.) jako Chrystus, sa podstawa.
Dla zycia i sposobu myslenia ludzi Nowego Czasu wKrólestwie Pokoju Jezusa Chrystusa miernikiem bedzie to, jak Ja jako Jezus z Nazaretu myslalem, nauczalem i zylem. W ten sposób Ja Jestem im bardzo bliski. Beda Mnie oni w Duchu pozdrawiac jako swojego brata i przyjmowac w swoich sercach jako wladce Królestwa Bozego na ziemi.
Ta ksiazka jest dzielem milosci i zycia. Ludzie wKrólestwie Pokoju dowiedza sie z niej tez, jak wprowadzilem i wznioslem na ziemi swietlisty czas. Dowiedza sie, ze dzialalem przez wielu wiernych, którzy ze Mna walczyli i cierpieli dla Nowego Czasu. Ksiazka, "To jest Moje Slowo" jest zatem historycznym dokumentem. Bedzie ona czytana teraz - u schylku starego swiata, jak i potem - w coraz bardziej wylaniajacym sie Nowym Czasie.
Dzieki niej ludzie rozpoznaja tez, ze dokonuje sie boska misja zbawienia, zapoczatkowana Moim dzialaniem jako Jezusa z Nazaretu, potem jako Zbawiciela, jako Chrystusa Bozego - a teraz jako budowniczego Nowego Czasu, w którym przygotowuje Moje przyjscie jako wladca Królestwa Pokoju, w którym Ja Jestem bratem tych, którzy zyja ze Mna i z liczna rzesza ludzi o czystych sercach, w braterstwie Chrystusowym.
***
ROZDZIAL 28

Jezus uwalnia zwierzeta i potwierdza tozsamosc
Jana Chrzciciela


Upadek: przez zageszczenie energii powstaje materia
- Cialo duchowe w ludzkim ciele - Zdziczenie czlowieka - Zniewazanie stworzen i Stworzenia - Czlowiek-pan - Zabobon, msciwi bogowie, krwawa ofiara - Upominajacy poslancy Boga wskazuja droge - Doswiadczenia na zwierzetach sa zgroza w oczach Boga (1-3). Czysty rozpoznaje czyste - Pozywienie darem Bozym (4). Ciemnosc zwalcza plan Boga i Jego sprawiedliwych proroków - Narzedzia ciemnosci - Falszywi prorocy nie sa zwalczani przez ciemnosc (16)

1. Dzien po tym, jak Jezus zakonczyl swoja mowe, zdarzylo sie, iz w pewnej miejscowosci w poblizu Tyberiady, gdzie znajduje sie siedem zródel, pewien mlodzieniec przyniósl Mu zywe króliki i golebie, aby spozyl je z uczniami swymi.
2. A Jezus, spojrzawszy przyjaznie na mlodzienca, rzekl do niego: "Ty masz dobre serce, Bóg cie oswieci; czy nie wiesz, ze na poczatku Bóg dal czlowiekowi owoce ziemi jako pozywienie i przez to uczynil go nie mniejszym od malpy albo wolu, albo konia, albo owcy nie po to, aby on zabijal wspólstworzenia, a ich mieso i krew spozywal?
3. Wy myslicie, ze Mojzesz slusznie rozkazal takie stworzenia skladac w ofierze i spozywac i tak tez czynicie w swiatyni, lecz oto tu wiekszy jest nizli Mojzesz i przychodzi, by zniesc ofiary zakonu i biesiady iaby znowu ustanowic czysty dar i bezkrwawa ofiare z ziarna i owoców ziemi, tak jak to bylo na poczatku. (Rozdzial 28, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przyszedlem na ten swiat jako Jezus z Nazaretu, by dac swiadectwo o Bogu, Moim Ojcu, i o tym wszystkim, co Bóg stworzyl.
Z pierwszej mysli upadku - pragnienia by byc jak Bóg - powstal upadek. Istoty upadku, a z nimi wszystkie dzieci Boze, które daly sie uwiesc przez pokusy iobietnice, otrzymaly z dobrotliwych rak Odwiecznego, który kocha wszystkie swoje dzieci i zawsze widzi je w sobie jako czyste istoty, czesci z duchowych slonc i duchowych planet. Te czesci duchowych slonc i planet upadaly razem z istotami upadku i w niewyobrazalnie dlugich okresach, w których zachodzila przemiana subtelnej substancji w coraz bardziej zageszczona, stawaly sie stopniowo materia. W nich byly tez zawarte duchowe królestwa mineralów, roslin i zwierzat, które równiez ulegly przemianie w materie. Oznacza to, ze swiatlo w duchowych formach coraz bardziej sie zmniejszalo. W tym samym stopniu zmniejszaly sie tez, kurczac sie coraz bardziej, duchowe ciala dzieci Bozych. Jednoczesnie formowal sie stopniowo czlowiek - zewnetrzna powloka, która wreszcie zamknela w sobie ubogie w swiatlo i zmniejszone duchowe cialo.
Wiedzcie, ze duchowe cialo sklada sie z duchowych czasteczek. W nich znajduja sie duchowe atomy, w których zakodowane sa sily duchowych wlasciwosci i przymiotów Boga. W miare zmniejszania sie swiatla, wiele czasteczek zaczelo sie w siebie wtlaczac w ten sposób, ze jedna czasteczka wniknela w druga.
Sprzeczne z Prawem odczucia, mysli i sposoby postepowania dzieci upadku i tych, których one uwiodly, sprawily wiec przeistoczenie kosmicznych energii z subtelnej substancji w substancje zageszczona. Im bardziej istoty upadku i istoty przez nie uwodzone odwracaly sie od Boga przez swoje sprzeczne z Prawem mysli, zyczenia i czyny, tym bardziej powiekszalo sie zageszczenie, tak ze cialo o subtelnej substancji ciagle malalo, a cialo o gestszej substancji coraz bardziej sie zageszczalo.
Upadek spowodowal wiec rodzaj mutacji: Czesc czystych duchowych sil ciala przemienila sie w energie o niskim poziomie wibracji, z których potem stopniowo powstalo ludzkie cialo. Z uplywem czasu duchowe cialo w ciele ludzkim stalo sie nosicielem duchowej energii dla ludzkiego organizmu. Skurczone, stloczone cialo duchowe pozostalo w ludzkiej powloce i jest transformatorem zyciodajnej sily dla czlowieka. Bez tego duchowego ciala, bez duszy, czlowiek nie moze wiec zyc.
Królestwa mineralów i roslin na ziemi otrzymuja zyciodajna energie z prasily, z Wszechducha, poprzez czesciowa planete duchowa zamknieta w materialnej powloce ziemi. Zwierzeta na ziemi, które równiez powstaly w procesie zageszczenia, przyczynily sie iprzyczyniaja do wyrównywania sil w przyrodzie. Niektóre gatunki zwierzat, nie majace jeszcze czesciowej duszy, odbieraja zyciodajna sile z czesciowej planety duchowej w ziemi. Te gatunki zwierzat, które juz maja dusze czesciowe, a wiec spotegowane duchowe czasteczki, ozywiane sa bezposrednio przez prasile, bez posrednictwa czesciowej planety duchowej w ziemi.
Bóg, Odwieczny, dal swoim ludzkim dzieciom wszystko - ziemie i jej rosliny, owoce, nasiona i wody zródlane - aby mogly zywic równiez swoje fizyczne ciala. Pierwotni ludzie spozywali rosliny, owoce, ziarna i pili wode ze zródel. Zwierzeta byly ich przyjaciólmi i pomocnikami. W tym procesie rozwoju doszlo tez do plodzenia ziemskich cial.
Z biegiem czasu ludzkie pokolenia coraz bardziej dziczaly. Wzrastalo pozadanie, zadza posiadania i wywyzszania sie, a jednoczesnie wzmagala sie zmyslowosc i pozadliwosc. Ludzie przetwarzali dary Boze coraz wiekszym nakladem pracy i tym podsycali jeszcze bardziej swoja pozadliwosc i chec jej zaspokojenia. Mezczyzna zaczal pozadac kobiety i bral sobie niejedna. Wzrastala pozadliwosc cielesna - pozadanie kobiety. Plodzenie dziecka bylo coraz czesciej poprzedzane pozadliwoscia cielesna i checia jej zaspokojenia.
W miare narastania tych zadz, kierowano je takze na zwierzeta. Polowano na nie, zarzynano je iprzyprawiano ich mieso do spozycia. Czlowiek stal sie krwiozerczy. Zwierzeta staly sie wrogiem czlowieka, gdyz gonil je i straszyl.
Na skutek tego ludzie kolejnych pokolen odwracali sie coraz bardziej od Boga. Uwazali teraz dary Boze - nie tylko rosliny i zwierzeta, ale tez ziemie i swoich wspólbraci - za swoja wlasnosc. Nie byli juz dla siebie bracmi i siostrami, lecz ujarzmiali równych sobie i nazywali ich niewolnikami. Kazali im, jak zwierzetom, pracowac pod jarzmem i w niewoli, a nawet sprzedawali ich i kupowali jak towary. W ten sposób powstal czlowiek-pan.
Czlowiek-pan podzielil ziemie na parcele i uwazal je za swoja wlasnosc, odgraniczajac sie "moim i twoim". Ten, kto z wielkiego obszaru ziemi nie zagrabil niczego lub posiadal tylko maly kawalek, byl parobkiem, sluga lub niewolnikiem pana. Pan kazal swoim wspólbraciom dla siebie pracowac i wyzyskiwal ludzi i zwierzeta jako poddanych sobie niewolników. Wielu z nich padalo z wyczerpania. Ich zycie nie mialo znaczenia dla czlowieka-pana, chyba ze byla to niewolnica, która bral dla zaspokojenia swoich namietnosci i trzymal jak ptaka w klatce.
Czlowiek-pan okradal swoich braci, odmawiajac im prawa do czesci ziemi. W pózniejszych czasach ziemia zostala podzielona na kraje i powstaly miedzy nimi granice.
Na skutek zdziczenia ludzkosci ziemia zaczela sie bronic. W nastepstwie ludzkiego wykraczania przeciw Prawu zjawiska w przyrodzie przybieraly rozmiary katastrof. Ludzie stawali sie bezradni wobec zywiolów i wciaz na nowo padali ofiara kataklizmów.
Nie majac wgladu w przyczyny tych zjawisk, ludzie zaczeli wyobrazac sobie sily przyrody jako bogów, którzy zaleznie od nastroju byli do nich wrogo lub zyczliwie nastawieni i posylali im katastrofy. Z tego powodu ludzie coraz bardziej odwracali sie od Boga milosci i prawdy, od Stworzyciela nieba i ziemi, zapominajac o Nim i oddajac czesc swoim bogom.
Tak powstal zabobon. Czlowiek-pan, zniewazajac zycie, majac za nic zwierzeta i ludzi, których nazywal swoimi niewolnikami, skladal tym bogom ofiary z ludzi i zwierzat, aby ich udobruchac. Rozpoznajcie: To wszystko jest bezprawiem i grzechem wobec ludzi i przyrody - i wobec Boga, prawa zycia.
Dzieki prorokom i wielu oswieconym mezom i niewiastom, którzy ponownie przynosili ludziom Prawde, nastepowal powoli zwrot ku jedynemu Bogu.
Mojzesz przyniósl od jedynego, odwiecznego Boga milosci i prawdy Dziesiec Przykazan. Nakazal on Izraelitom nie zabijac i nie spozywac zwierzat. Izraelici jednak nie zawsze sluchali Mojzesza. Szczególnie wtedy, gdy ich wlasne przyczyny spadaly na nich jako skutki, przypominali sobie o swoich bogach i powracali na nowo do starych rytualów skladania ofiar.
Wciaz na nowo przychodzili poslancy Boga, aby upominac ludzi. I wciaz na nowo przypominano ludziom, ze istnieje jeden jedyny Bóg. Wielki prorok Izajasz - w niebie nosiciel boskiej Madrosci - zwiastowal Mesjasza, który mial przyniesc swiatlo i zycie wszystkim ludziom i duszom.
Zwiastowanie wypelnilo sie: Ja, Chrystus, przyszedlem w Jezusie do ludzi i stalem sie Synem Czlowieczym. Przyszedlem, aby pokazac ludziom droge, która wyprowadzi ich z grzechu i niewoli. Jako Jezus zNazaretu nauczalem praw Bozych i swoim zyciem dawalem ludziom przyklad. Ludzkosc jednak nie rozpoznala Mnie.
Nauczalem ludzi, aby kochali sie nawzajem, kochali zwierzeta, powazali przyrode i uznawali ziemie za matke, na lonie której dzieci ludzkie zyja i pracuja. Nauczalem ludzi równosci, wolnosci, jednosci, braterstwa i sprawiedliwosci; nauczalem ich, zeby nie rozdzielali ziemi, ale by wszystkim dzielili sie jak bracia.
Tak rozpoczela sie ewolucja - to znaczy ludzie powoli zaczeli znowu kierowac sie do Boga.
Najpierw zniesiona zostala wiara w bogów, potem ofiara z ludzi, a w pózniejszych czasach ofiara ze zwierzat. Dzisiaj, na przelomie starego i Nowego Czasu, poloze kres okrutnym doswiadczeniom na zwierzetach, rzezi zwierzat i spozywaniu ich miesa. Rozpoznajcie: Jest to czas ewolucji - odwracania starego swiata, by duchowe zycie moglo sie wylonic.
Pojmijcie: Ja przyszedlem jako Jezus z Nazaretu. Wylozylem ludziom prawa i pokazalem im, jak nalezy zyc w prawie Bozym. Na Golgocie stalem sie Zbawicielem wszystkich dusz i ludzi.
Wasz Zbawiciel jest teraz równiez waszym przewodnikiem i prowadzi was w Nowy Czas, w czas Chrystusa, którym Ja Jestem. Coraz wiecej ludzi odwraca sie od zarzynania i spozywania zwierzat. Coraz wiecej ludzi widzi ziemie jako calosc, jako swoja zywicielke, jako czesc swojego zycia. Odzywiaja sie oni tym, co im ziemia daruje, i przygotowuja potrawy zgodnie z Prawem. Z pokolenia na pokolenie powstanie powoli ludzki ród, który bedzie znal prawa Boze, bedzie ich przestrzegal i odpowiednio sie odzywial.
Ja przyszedlem jako Jezus z Nazaretu, aby nauczac praw i przykladem Mojego zycia przyblizyc je wam, a wiec równiez po to, aby zniesc krwawe ofiary, spozywanie zwierzat i biesiady. Przyszedlem, aby stworzyc nowy ród ludzki, który spelnia wole odwiecznego Ojca, jedynego Boga od wiecznosci po wiecznosc.
4. Z tego, co w czystosci skladacie Bogu na ofiare, jedzcie, ale czego nie ofiarujecie w czystosci, tego nie jedzcie, albowiem nadejdzie godzina, kiedy wasze krwawe ofiary i biesiady ustana, a wy Boga chwalic bedziecie ze swietym uwielbieniem i z czysta ofiara. (Rozdzial 28, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto w sercu jest czysty, zyje z tego, co daruje mu ziemia. On dziekuje Bogu i czci Go we wszystkim. Równiez i swoje potrawy przynosi Bogu z czystego serca. Przyjmuje tylko to pozywienie, które Bóg mu podaje poprzez matke ziemie. Czysty rozpoznaje to co czyste i zyje w tym i z tym.
Nieczysty zna tylko to, co nieczyste, i przez to stwarza nastepne brudy i w nich zyje.
Moje przyjscie jest objawione. Przygotujcie dla Mnie, Chrystusa Bozego, drogi w was, gdyz Królestwo Boze, z którego przychodze, jest w waszym wnetrzu!
Przygotujcie sie na Moje przyjscie i sprawdzajcie dzien po dniu wasze zycie, czy jest ono poddane woli Boga. Jezeli rozpoznacie, ze wasze odczucia, mysli, slowa i czyny nie sa zgodne z wola Boza, to natychmiast zmiencie swoje postepowanie. To dotyczy równiez jedzenia i picia.
Dary Boga przyjmujcie z wdziecznoscia i spozywajcie tylko takie potrawy, które odpowiadaja boskiemu Prawu. Poswieccie Bogu wasze czyste serca, zebyscie sie stali uswieconymi zyciem, tymi, którzy spelniaja prawa Boga.
Zbliza sie godzina, w której kazdy bedzie pociagniety do odpowiedzialnosci za to, co uczynil ludziom, przyrodzie i zwierzetom. Nadchodzi Nowy Czas, w którym skoncza sie doswiadczenia na zwierzetach, zarzynanie ich i spozywanie, gdyz sa one dalszymi bliznimi czlowieka. Ziemia oczyszcza sie ze wszystkiego, co niskie. Na miejsce tego, co jest sprzeczne z Prawem, wstepuje wyzsze zycie, w którym coraz bardziej spelniac sie bedzie wole Boga.
Ludzie Nowego Czasu beda nie tylko uwielbiac Boga, lecz takze przestrzegac Jego przykazan.
5. Wypusccie stworzenia na wolnosc, aby i one radowaly sie w Bogu i aby ich niewola nie byla przyczyna winy czlowieka". Wtedy mlodzieniec wypuscil je na wolnosc, a Jezus polamal klatki i zerwal ich wiezy.
6. I oto, bojac sie, ze moga byc znowu zlapane, nie odfrunely od Niego. Ale On mówil do nich, naklaniajac je do odejscia, a one posluszne Jego slowom, pelne radosci odfrunely.
7. Kiedy jeszcze siedzieli przy srodkowym z siedmiu zródel, wstal Jezus i zawolal: "Niechaj ci, którzy sa spragnieni, przyjda do Mnie i pija, gdyz Ja dam im wode zywota. 8. Z serc tych, którzy we Mnie wierza, poplyna strumienie i o tym, co im zostalo dane, mówic beda z moca, a nauka ich bedzie jak zywa woda.
9. (To mówil o Duchu, którego mieli dostapic ci, którzy w Niego wierzyli, albowiem pelnia Ducha nie byla jeszcze wylana, gdyz Jezus nie byl jeszcze przemieniony).
10. A kto napije sie wody, która Ja mu dam, nie bedzie nigdy pragnal; woda bowiem, która od Boga pochodzi, stanie sie w nim zródlem wytryskujacym ku zywotowi wiecznemu".
11. W tych dniach poslal Jan dwóch uczniów, aby Go zapytali: "Czy Ty jestes tym, który ma przyjsc, czy mamy oczekiwac innego?" A w tej godzinie uwalnial On wielu od chorób i zarazy i wypedzal demony, a wielu slepym przywracal wzrok.
12. Jezus odpowiedzial, mówiac do nich: "Powróccie i oznajmijcie Janowi, coscie widzieli i slyszeli: Slepi widza i chromi chodza, tredowaci zostaja oczyszczeni i glusi slysza, i umarli sa wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia. I blogoslawiony jest ten, który sie Mna nie gorszy".
13. A gdy poslowie Jana odeszli, zaczal Jezus mówic do ludu o Janie: "Coscie wyszli ogladac na pustynie? Czy trzcine chwiejaca sie od wiatru czy czlowieka w miekkich szatach? Oto ci, którzy bogato sa odziani i sa zniewiesciali, na dworach królewskich mieszkaja.
14. Wiec po co wyszliscie? Ujrzec proroka? Owszem powiadam wam, najwiekszego z proroków.
15. Albowiem jest on tym, o którym napisano: Oto Ja posylam poslanca Mego, który przygotuje droge Twoja przed Toba. Zaprawde, powiadam wam: Nie powstal z tych, którzy z niewiast sie rodza, prorok wiekszy od Jana Chrzciciela".
16. A wszystek lud i celnicy, slyszac to, chwalili Boga i dali sie chrzcic przez Jana. Ale faryzeusze i uczeni w zakonie odrzucili plan Boga wobec nich i nie dali sie chrzcic przez Jana. (Rozdzial 28, 5-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
We wszystkich czasach faryzeusze, uczeni w Pismie i obroncy ziemskich praw byli nieprzyjaciólmi sprawiedliwych proroków. Ich uprzedzenia i mniemania, zadza uznania i zarozumialosc wciaz na nowo podjudzaly ich do walki z poslancami Boga. Zawsze byli i sa to faryzeusze, uczeni w Pismie i obroncy ziemskich praw, którzy bali sie i boja utracic swoja pozycje i uznanie.
Ciemnosc zna zamiary Boga i odczuwa moc promieniujaca z prawdziwych proroków i oswieconych. Woczach i umyslach tych, którzy duzo sobie przywlaszczyli z olbrzymiego potencjalu ziemi, wielcy prorocy i oswieceni sa wrogami, chcacymi im odebrac to, co i tak im sie ostatecznie nie nalezy. Dlatego walczyli i walcza równiez dzisiaj (1989r.) przeciwko sprawiedliwym prorokom i oswieconym, których zniewazaja, przesladuja, osmieszaja i z których drwia i kpia.
Ciemnosc zna misje i pochodzenie wszystkich wielkich proroków i oswieconych, i wie równiez, czyja krew w ich zylach plynie. We wszystkich wielkich prorokach i oswieconych - od Abrahama poprzez Mojzesza, Daniela, Izajasza az do wielkiej prorokini nauczajacej (1989r.) - dziala ta sama sila: prabyt Boga, swiatlo z najswietszego przybytku Boga. Wielu mezów i wiele niewiast, podobnie jak i Ja jako Jezus z Nazaretu pochodzi - w ciele fizycznym - z rodu Dawida. Ten Chrystusowo-Dawidowy ród ma swoje korzenie wnajswietszym przybytku Boga, a we Mnie, w Chrystusie Bozym, swoje duchowe zadanie: uwolnic razem ze Mna wszystko, co jest zwiazane.
Znakiem autentycznosci prawdziwego, wielkiego proroka jest to, ze wszystkimi srodkami i metodami, jakie w danej epoce sa do dyspozycji, przesladuja go, znieslawiaja, zniewazaja, wykpiwaja i wyszydzaja.
Tak dzialo sie w minionych czasach, w Starym Przymierzu, tak dzialo sie ze Mna, kiedy jako Jezus z Nazaretu wedrowalem po ziemi, i tak dzieje sie znowu dzisiaj (1989r.) z prorokinia Boga. Przeszlosc wciaz na nowo odzywa, gdyz znowu inkarnuja sie te same dusze, które juz w poprzednich wcieleniach byly w ludziach, którzy przesladowali i zabijali proroków. Nakazuje im to ciemnosc!
Rozpoznajcie: Kiedy w czasie koncowym zaginie grzeszny swiat i powstanie nowe czlowieczenstwo, wystapi wielu tak zwanych proroków. Jednak ten, kto tylko przemawia i wykazuje sie jako prorok, ale nie objawia glebi slowa, nie jest prorokiem. I nie bedzie tez atakowany, kwestionowany ani przesladowany przez faryzeuszy, uczonych w Pismie i obronców ziemskiego prawa, gdyz mówi to, co oni chca slyszec.
Tych tak zwanych proroków ciemnosc nawet wspiera, gdyz uwodza ludzi swoimi "duchowymi" przemowami, które nie sa przepojone ogniem Ducha Swietego. Slowa tego, kto mówi tylko dla wlasnego pozytku, nie sa natchnione Duchem Prawdy. Nie przeskoczy tez zniego zadna rozpalajaca iskra na sluchaczy i nie beda oni poruszeni, aby skierowac sie na duchowe zycie. Zatem sprawdzajcie!
Miara, która mozna mierzyc wszystkich proroków i oswieconych oraz wszystkich tych, którzy urzeczywistniaja slowo Boze, Jego swiete Prawo, sa Moje slowa: "Skoro Mnie przesladowali, to i was przesladowac beda".
***
ROZDZIAL 29

Nakarmienie pieciu tysiecy 
- Jezus kroczy po wodzie 


Chrystus, sila czesciowa z prasily w Jezusie z Nazaretu. Wyjasnienie pomnozenia ryb - Zywe i martwe pozywienie - Umartwianie sie i fanatyzm - Przeksztalcanie negatywnych nawyków na drodze do wyzszego zycia (4-7). Strach jest watpieniem w Boza moc i milosc (12-13). Nie ma przypadków - Przeistoczenie czlowieka ku boskosci tylko przez prace nad soba (14). Nie kazdy otrzymal pomoc i uzdrowienie (17-18)

1. A gdy zblizalo sie swieto Paschy, zeszli sie apostolowie i ich uczniowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. A On im rzekl: "Chodzcie, udajmy sie w miejsce ustronne, byscie mogli nieco odpoczac". Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, bylo tak wielu, iz nie znajdowali nawet czasu, aby sie posilic.
2. I odplyneli lodzia po kryjomu w ustronne miejsce. Ale lud widzial, jak odplywali. Wielu znalo Go i ze wszystkich miast pieszo podazalo Mu na spotkanie.
3. Jezus, wyszedlszy z lodzi, ujrzal rzesze ludzi i ulitowal sie nad nimi, bo byli jak owce nie majace pasterza.
4. A gdy dzien juz prawie przeminal, przystapili do Niego uczniowie Jego i rzekli: "Miejsce jest tu ustronne, a czas juz prawie przeminal. Kaz wiec rozejsc sie tlumom do okolicznych wiosek i osad, niech kupia sobie chleba, albowiem nie maja co jesc".
5. A Jezus, odpowiadajac, rzekl do nich: "Wy dajcie im jesc!" I odpowiedzieli Mu: "Czyz mamy pójsc i kupic chleba za dwiescie groszy i tym ich nakarmic?"
6. A On rzekl do nich: "Ile macie chlebów? Idzcie i zobaczcie". A oni dowiedziawszy sie, powiedzieli: "Szesc chlebów i siedem gron winnych". I nakazal im posadzic wszystkich na trawie grupami po piecdziesieciu. Usiedli wiec w grupach po stu i po piecdziesieciu.
7. A On wzial owe szesc chlebów i siedem gron winnych, spojrzal w niebo, poblogoslawil i dzielil chleby, podobnie winogrona, i dawal uczniom, aby kladli przed ludzmi, a oni dzielili wszystko miedzy ludem. (Rozdzial 29, 1-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja, Chrystus, dzialalem w Jezusie z pelnomocnictwa Ojca. Bylem w Jezusie Chrystusem, którym Ja Jestem od wiecznosci po wiecznosc - wspólrzadca niebios.
Jako sila czesciowa prasily w Jezusie dokonalem ostatecznego zwrotu w procesie upadku: Sila czesciowa prasily stala sie sila zbawcza i jest wsparciem dla wszystkich dusz i ludzi, i dziala dla nich jako energia ewolucyjna.
Moje dziedzictwo, sila czesciowa prasily, plynela we Mnie, w Jezusie, i dzialala przeze Mnie. Laczylem sie wiec z Moim poteznym dziedzictwem i dzieki tej sile moglem dokonac tych tak zwanych wielkich cudów i uzdrowien.
Moim zadaniem bylo tez niesienie pomocy, uzdrawianie i wskrzeszanie zmarlych. Czynilem to z pelnomocnictwa Mojego Ojca w polaczeniu z Moim dziedzictwem, sila czesciowa prasily, i w ten sposób pokazywalem ludziom moc Chrystusa Bozego na ziemi. Przez pomnozenie chleba, owoców i ryb pokazalem im, ze zaden czlowiek nie musi cierpiec glodu i niedostatku, jezeli tylko spelnia prawa Boze.
Tak zwany cud pomnozenia ujawnil, ze czlowiek móglby zyc w pelni, gdyby spelnial wole Boga. Uniwersalne Prawo jest bowiem niewyczerpalne dla istot duchowych oraz dla dusz i ludzi, spelniajacych wole Mojego Ojca, który jest takze ich Ojcem.
Moi uczniowie przyniesli Mi do pomnozenia chleby i winne grona. W tym dniu podano mi do pomnozenia takze martwe ryby. Kiedy wzialem do reki te martwa substancje, wyjasnilem ludziom, ze potencjal energii Ojca, wysoka zyciodajna sila juz sie z niej ulotnila ize nie bede stwarzal zywych ryb, aby je znowu zabito.
Wyjasnilem ludziom, ze zycie jest we wszystkich formach bytu i ze czlowiek nie powinien umyslnie zabijac. Ludzie, a szczególnie dzieci, spojrzeli na Mnie ze smutkiem. Nie mogli Mnie zrozumiec, gdyz odzywiali sie glównie rybami i chlebem, bo prawie nic innego nie mieli. Wtedy powiedzialem do nich: Energie ziemi utrzymuja jeszcze te ryby. Nie podaruje wam wiec zywych ryb z Ducha Ojca, lecz stworze dla was zenergii ziemi ryby, które beda martwe, a wiec ubogie w wibracje. Nie beda one nigdy nosily zycia i nie beda mogly byc zabite. Pragne wam pokazac, jak smakuje zywy pokarm - chleb i owoce, a jak w porównaniu znim - pokarm martwy.
Z energii ziemi stworzylem dla nich ryby, które mialy malo duchowej substancji. Dalem im te martwe ryby i przykazalem jesc jednoczesnie chleb i owoce, aby poznali róznice pomiedzy zywym i martwym pokarmem, pomiedzy pozywieniem o wysokiej i o niskiej wibracji.
W ten i inny sposób pouczalem ludzi. Pokazalem im - i pokazuje tez wam, którzy czytacie Moje slowa - ze kazde nagle przelamanie starych nawyków jest fanatyzmem. W tym, kto z minuty na minute odrzuca to, do czego od dawna byl przyzwyczajony, dokonuje sie przelamanie, a nie przeistoczenie. W przelamaniu jest juz zalazek ponownego wybuchu starych, stlumionych nawyków, które beda wówczas jeszcze silniejsze i trudniej bedzie sie ich pozbyc, niz przed okresem umartwiania sie.
Starych nawyków nie powinno sie przelamywac. Stopniowe ich zaniechanie powinno doprowadzic do przeistoczenia, w miare jak czlowiek skieruje sie na wyzsze cele i wartosci. Jest to duchowy wzlot ku nowym horyzontom.
Wszelkiego rodzaju umartwianie sie jest fanatyzmem. Fanatyk w odczuciach i myslach potepia bliznich, którzy maja jeszcze te same lub podobne nawyki, jak te, które on sam stlumil. Tym zywi to, co stlumil.
Rozpoznajcie: Czlowiekowi przywiazanemu do nawyków, potrzebne sa jeszcze czesto ustepstwa w ludzkich sprawach az sam rozpozna swoje bledy i przez samorozpoznanie i doswiadczenie lub tez przez cierpienie zaniecha starych nawyków, aby duchowo dojrzewac. Jest to wtedy prawidlowe zrozumienie i prowadzenie zgodne z Prawem.
W ten sposób przez pomnozenie ryb pokazalem, ze czlowiek powinien sie zmienic, a nie umartwiac. Kazda przemiana dokonuje sie zgodnie z Prawem; jest to zawrócenie z niskiego do wyzszego zycia. Tak jak kamien nie moze przemienic sie w kwiat z dnia na dzien, lecz dopiero z biegiem ewolucji, tak i czlowiek, którego nawyki sa zakorzenione we krwi i w duszy, nie moze przeksztalcic sie z godziny na godzine w absolutnie duchowego czlowieka. Tak jak kamien przemienia sie z biegiem ewolucji, tak i czlowiek przeksztalca sie z niskiego w wyzsze.
Zmiana jest wiec przeistoczeniem ludzkiego w duchowe. W tym zawarte jest stopniowe odkladanie tego co ludzkie i zarazem otwieranie sie na to, co jest duchowo-boskie.
8. I wszyscy jedli i nasycili sie. I zebrano pelnych dwanascie koszy pozostalych resztek. A tych, którzy jedli chleby i owoce bylo piec tysiecy mezczyzn, niewiast i dzieci; a On nauczal ich.
9. A ludzie widzac to i slyszac, napelnieni zostali radoscia i mówili: "Zaprawde, to jest prorok, który mial przyjsc na swiat". A On zauwazywszy, ze chcieli przemoca uczynic Go królem, przynaglil uczniów swoich, zeby wsiedli do lodzi i poplyneli przed Nim na drugi brzeg kolo Betsaidy, a On tymczasem odprawi lud.
10. A kiedy odeslal lud, wstapil na góre, by sie modlic. Gdy nastal wieczór, byl tam sam, a lódz oddalona od brzegu miotana byla przez fale, wiatr bowiem byl przeciwny.
11. I o trzeciej strazy nocnej Jezus przyszedl do nich, kroczac po jeziorze. Uczniowie zas, widzac Go idacego po wodzie, zatrwozyli sie i mówili, ze to duch, ize strachu krzykneli. Ale Jezus zaraz do nich powiedzial: "Ufajcie, to Ja, nie bójcie sie!"
12. A Piotr, odpowiadajac Mu, rzekl: "Panie, jesli to Ty jestes, kaz mi przyjsc do siebie po wodzie". A on rzekl: "Przyjdz!" I Piotr, wyszedlszy z lodzi, kroczyl po wodzie do Jezusa. Ale gdy wiatr zaczal szalec, zlakl sie i tonac zawolal: "Panie! Ratuj mnie!"
13. A Jezus zaraz wyciagnal reke, uchwycil go i rzekl do niego: "O malowierny, czemus zwatpil? Czyz nie zawolalem ciebie?" (Rozdzial 29, 8-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Wszelki strach jest watpieniem w sile Boga i w Jego milosc.
Bóg jest wspierajacym i utrzymujacym zyciem. Ten, kto w to watpi, utonie. Dlatego kazde zwatpienie jest zaparciem sie Boga, utonieciem w falach ludzkiego ja.
Wielu ludzi zniewaza prawa Boze; swoja trwoga wyrazaja oni brak ufnosci w Boga i otwieraja sie na podszepty szatana. Kazde odczucie, kazda mysl, kazde slowo i kazdy czyn skierowane przeciw boskiemu prawu wspierajacej i utrzymujacej wszechharmonii jest wypuszczaniem reki Boga i opadaniem w fale tego swiata.
Dlatego badzcie czujni i cwiczcie sie w rozpoznawaniu i spelnianiu woli Boga. Jezeli nie znacie jeszcze w pelni prawa Bozego, to wezcie do reki Dziesiec Przykazan. Jest to wyciag z poteznego i uniwersalnego prawa Bozego. Starajcie sie rozpoznac ich sens i zyc wedlug nich, a wtedy z czasem doznacie calego prawa Bozego, gdyz Ja dzisiaj (1989r.) daje je poprzez prorokinie Boga, która jest zarazem prorokinia nauczajaca i oredowniczka Nowego Czasu.
Kto przestrzega praw Boga, znajduje sie pod Jego bezposrednim kierownictwem.
14. I wszedl do nich do lodzi, a wiatr ustal natychmiast. A oni dziwili sie i zdumiewali ponad wszelka miare, gdyz przez cud z chlebem i owocami nie stali sie rozumniejsi, serca ich bowiem byly skamieniale. (Rozdzial 29, 14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tak jak bylo wtedy, kiedy jako Jezus z Nazaretu przebywalem posród Moich, tak jest i dzisiaj. Codziennie zdarzaja sie tak zwane cuda. Czlowiek im sie nie dziwi, traktujac je jako przypadek lub szczesliwy zbieg okolicznosci, który od czasu do czasu sie przytrafia, którego jednak nie potrafi sobie wyjasnic.
Rozpoznajcie: Nie ma przypadków. Wszystko wynika albo z prawa siewu i zbioru, albo jest prowadzeniem przez prawo milosci. Sila Chrystusa, którym Ja Jestem, wcielona niegdys w Jezusa z Nazaretu, dziala dalej w czasie i przestrzeni. Mój Duch uzdrawia wielu ludzi i wielu omija niejeden ciezki wypadek. Niejeden czlowiek jest tak prowadzony, ze udaje mu sie ominac powazne problemy i fizyczne cierpienia. Kto we Mnie wierzy i spelnia przykazanie przebaczania i proszenia o przebaczenie, nie popelniajac juz tych samych i podobnych grzechów, kieruje sie na Moja wspomagajaca i uzdrawiajaca sile - odbiera.
To sa tak zwane cuda.
Moi apostolowie i uczniowie byli codziennie przy Mnie i byli swiadkami uzdrawiania chorych i wskrzeszania rzekomo zmarlych. Mimo tych doswiadczen serca wielu z nich pozostaly zimne. Wprawdzie wydarzenia te wywolaly w nich zdumienie - ale to bylo wszystko. Nie mogli pojac poteznego dzialania kosmicznych sil, gdyz swiat wiezil jeszcze ich mysli i zmysly.
Chociaz nauczalem praw Bozych i ich zastosowania, wielu z nich pozostalo w niewoli prawa siewu izbioru i co dzien na nowo ogarnialo ich zdumienie wobec takiej sily.
Nie wszyscy rozumieli, ze równiez w nich zyje prawo Boze i pragnie dzialac przez nich podobnie jak przez ich nauczyciela i mistrza, przez Syna Bozego w Jezusie z Nazaretu. Wciaz na nowo nurtowaly ich te same pytania: Dlaczego i z jakiego powodu pomoc otrzymali wlasnie ci, a nie inni?
Poniewaz zylem i dzialalem w prawie Mojego Ojca, moglem wielu ludziom przyniesc pomoc i uzdrowienie.
Wielu innym nie moglem jednak pomóc, gdyz w ich duszach nie bylo do tego przeslanek. Nie kazdy z apostolów i Moich uczniów mógl to zrozumiec. Niektórzy wciaz na nowo zaczynali we Mnie watpic i rozwazali, czy maja byc ze Mna czy przeciwko Mnie.
W modlitwie wiele razy pytalem Boga, Mojego Ojca: Jak dlugo musze jeszcze przebywac wsród tych nieugietych, krnabrnych ludzi?
Rozpoznajcie: Ten, kto w swoim zyciu tylko slucha prawa milosci, a nie urzeczywistnia go, moze dzien po dniu, godzine po godzinie przebywac z oswieconym, a mimo to pozostanie grzesznikiem, jakim byl. Przeksztalcenie czlowieka z grzesznego w boskiego dokonuje sie przez urzeczywistnianie, przez prace nad soba.
Przeksztalcenie do boskosci zaklada wiec prace nad samym soba. Dzialaj, przeksztalcajac ze Mna, z Chrystusem, swoje odczucia, mysli, slowa i czyny w sily pozytywne - wtedy osiagniesz oswiecenie! Dzieki mocy Ducha Swietego wiele bedzie wtedy dla ciebie mozliwe, gdyz ten, kto naprawde idzie w Moje slady, bedzie czynil podobnie jak Ja.
15. A gdy wstapili do lodzi, zapanowala wielka cisza. Wtedy podeszli, zlozyli mu hold i mówili: "Prawdziwie, Tys jest Synem Bozym".
16. A gdy przeprawili sie przez wode, przybyli do ziemi Genezaret i zeszli na lad. A gdy wysiedli z lodzi, zaraz Go poznano. I rozniesiono wiesc po calej okolicznej krainie, i ludzie zaczeli przynosic chorych na lozach, wszedzie tam, gdzie uslyszeli, ze On jest.
17. I zawsze, gdy wchodzil do miasteczek i wiosek, kladli na ulicach chorych i prosili Go, by wolno im bylo tylko dotknac skraju szaty Jego, i wszyscy, którzy Go dotkneli, zostali uzdrowieni.
18. Potem poszedl Jezus z uczniami swymi do Judei i tam pozostal, i chrzcil wielu z tych, którzy do Niego przychodzili i przyjmowali Jego nauke. (Rozdzial 29, 15-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wielu ludzi przychodzilo do Mnie, kiedy bylem w Jezusie z Nazaretu, lecz nie kazdy odbieral to, o co prosil. Wielu przychodzilo i pragnelo pomocy tylko dla swojego ciala, aby potem nadal zyc w grzechu. Wielu dotykalo skraju Mojej szaty, ale nie wszyscy odebrali pomoc i uzdrowienie. Tym, którzy dotkneli skraju Mojej szaty, a wierzyli w milosc Boga i nadal zachowywali dobro w sercu, pomoc i uzdrowienie przypadly w udziale. Jednak temu, kto dotykajac skraju Mojej szaty myslal jedynie o swoim ciele, a w sercu zachowal grzech i w kolejnych latach ziemskiego zycia dalej grzeszyl, nie przypadly ani pomoc, ani uzdrowienie nie przypadly wudziale.
Jest napisane: "[...] i tam pozostal, i chrzcil wielu". Slowo "chrzest" oznacza poblogoslawienie serca, wewnetrznego bytu przez Ducha Swietego. Ja wejrzalem w serca Moich i rozpoznalem, ze ci, którzy zyli w urzeczywistnianiu praw Bozych, pomnazali codziennie w sobie swiatlo i sile Boga. Moje blogoslawienstwo sprawilo, ze zakielkowaly w nich kolejne nasiona Wewnetrznego Zycia i ze dazyli oni do doskonalosci, aby wswoim ówczesnym ziemskim zyciu i w kolejnych wcieleniach przekazac ludziom to, co w sobie i wokól siebie urzeczywistnili.
***
ROZDZIAL 30

Chleb zycia i zywy krzew winny


Chrystus daje duchowy chleb na droge Wewnetrznego Zycia - Droga do Królestwa Pokoju: walka i ofiara sprawiedliwych (5). Sile zycia pobiera ten, kto kieruje sie na Boga (6). W Chrystusie jest zbawienie i laska - Choroba, cierpienie lub ciosy losu sa uwidoczniona wina - Dzien ostateczny (7). Ludzkie oko widzi tylko ziemska powloke, która przemija - Cialo duchowe wdziewa i odklada ziemska powloke - Ciernista droga prorokini Boga na przelomie czasów - Dzieje uzewnetrznionego chrzescijanstwa (8-10)

1. Nastepnego dnia lud, który stal po drugiej stronie jeziora zobaczyl, ze nie bylo na wodzie zadnej innej lodzi, poza ta jedna, do której wsiedli Jego uczniowie; i ze Jezusa nie bylo w lodzi, lecz odplyneli tylko sami uczniowie Jego. Gdy wiec zauwazyli, ze nie ma Jezusa ani uczniów Jego, wzieli równiez lodzie i przeprawili sie do Kafarnaum, szukajac Jezusa.
2. A znalazlszy Go po drugiej stronie jeziora, rzekli do Niego: "Mistrzu, jak Ty tu przybyles?" Odpowiadajac im, Jezus rzekl: "Zaprawde, zaprawde, powiadam wam, szukacie Mnie nie dlatego, ze widzieliscie cuda, ale dlatego, zescie jedli chleb i owoce i nasyciliscie sie. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm zywota wiecznego, jaki wam da Syn Czlowieczy, który tez jest dzieckiem Boga, albowiem Bóg, Wszechojciec, Go ustanowil".
3. Wtedy zapytali Go: "Cóz mamy czynic, abysmy wykonywali dziela Boze?" Odpowiadajac im, Jezus rzekl: "Wierzcie w Tego, którego On poslal i który wam daje prawde i zywot - to jest dzielo Boze".
4. Rzekli tedy do Niego: "Jaki wiec znak uczynisz, abysmy mogli widziec i Tobie uwierzyc? Czego dokonasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano: Chleb z nieba dal im do jedzenia".
5. Wtedy Jezus rzekl: "Zaprawde, zaprawde, powiadam wam, to nie Mojzesz dal wam prawdziwy chleb z nieba, ale Mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba i owoc zywego krzewu winnego. Albowiem jest to pokarm Bozy, który z nieba pochodzi i daje zywot swiatu". (Rozdzial 30, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zaprawde, Bóg, Mój Ojciec, wielki Wszechjedyny, ustanowil Mnie, swojego najpierw ujrzanego i pierworodnego Syna, wspólrzadca niebios i dal Mi wszechobecna sile w swoich czterech przymiotach. Sa to stopnie ewolucji do dzieciectwa Bozego.
Moja wszechobecna sila jest zatem jednoczesnie energia ewolucyjna. Czesc tej ewolucyjnej energii stala sie sila zbawcza dla wszystkich upadlych i obciazonych dusz i ludzi.
Zbawienie jest ewolucja; jest tez wsparciem, uwolnieniem i prowadzeniem dla wszystkich dusz i ludzi na drodze do Boga Ojca-Matki, gdyz wszystkie istoty duchowe, dusze i ludzie sa Jego dziecmi.
Ja stalem sie czlowiekiem, aby wskazac ludziom droge do domu Ojca. Przyszedlem na ziemie i dalem znaki wewnetrznej sily, która czlowiek moze zdzialac wszystko, jezeli wejdzie do Wewnetrznego Zycia.
Pomnozylem chleb, owoce i ryby. Przemienilem wode w wino. Nioslem pomoc i uzdrowilem wielu ludzi. Wskrzesilem niejednego rzekomo zmarlego, kiedy duchowa wstega informacyjna, laczaca dusze z cialem, nie byla jeszcze przerwana. Nauczalem ludzi, ze zyc na swiecie w pelni moga tylko wtedy, kiedy beda spelniac prawo Boze takze w zyciu codziennym, gdyz prawo Boze jest pelnia.
Wielu nie chcialo Mnie zrozumiec, gdyz dbali tylko o swoje cialo i jego dobro. Dlatego nie mogli i nie chcieli Mnie zrozumiec, kiedy mówilem o duchowym chlebie na droge Wewnetrznego Zycia. Nie pragneli oni chleba, który pochodzi z nieba i jest jedynym pokarmem dla duszy. Woleli pozostac tak grzeszni, jak dotychczas i chcieli tylko ziemskiego chleba dla swoich ziemskich cial, i dalszych udogodnien w swoim ziemskim zyciu.
Bóg, mój Ojciec, Ojciec-Matka wszystkich swoich ziemskich dzieci, ustanowil Mnie w niebie wspólrzadca calego stworzenia i poslal Mnie do wszystkich dusz i ludzi jako Zbawiciela. Ten, kto do Mnie przyjdzie i Mnie, swojego Zbawiciela, przyjmie w glebi serca, kto powróci do wewnetrznego królestwa, ten bedzie tez wewnetrznie bogaty i nie bedzie ani laknal, ani pragnal. Otrzyma to, co jego dusza rozwinela w postaci swiatla i sily. W swoim ziemskim bycie bedzie mial pod dostatkiem jedzenia i picia i otrzyma to, czego potrzebuje jego cialo: odziez, schronienie - i ponadto. Kto wiec dazy najpierw do Królestwa Bozego, ten równiez jako czlowiek nie bedzie zyl w nedzy.
Mówilem ludziom o Królestwie Bozym, które jest w ich wnetrzu. Moca tego wewnetrznego królestwa wspieralem ich we wnetrzu oraz na zewnatrz. Jednak wiekszosc ludzi chciala cudotwórcy, który by im uprzyjemnil ziemskie zycie. Chcieli króla dla ziemskiego królestwa, a nie wewnetrznego króla, wspólrzadcy niebios.
Moi bracia i siostry, którzy zyjecie w innym czasie, w czasie swietlistym, trudno wam pojac to, co tutaj napisano. Ale ziemia, ziemia, na której zyjecie w szacie ziemskiej, byla odkupiona Moja krwia oraz krwia, cialem i ofiara wielu sprawiedliwych proroków i sprawiedliwych mezów i niewiast. Kazda hanba, jaka oni znosili, i kazda kropla krwi wylana w imie sprawiedliwosci, posluzyla dla zbawienia wszystkich.
Dzieki tym ofiarnym czynom i boskim dzielom, ziemia, baza ciemnosci, zostala zdobyta przez swiatlo, a to co demoniczne zostalo spetane. Przez wiele pokolen plynela krew; ludzie poswiecali sie dla sprawiedliwosci i utorowali droge dla Bozego planu zbawienia.
Byli to pionierzy Nowego Czasu w ciagle nowych inkarnacjach. Wciaz na nowo byli oni przesladowani - nawet w czasie spisywania tych slów (1989r.).
Z pokolenia na pokolenie wzmagalo sie swiatlo na ziemi dzieki ludziom, którzy coraz bardziej spelniali prawa Boze. Z zametu ludzkiego ja wylonilo sie swiatlo i przybralo na ziemi ksztalt i postac.
Pionierzy Nowego Czasu zwiazali to, co szatanskie Moja sila i w Moim imieniu.
Ziemia jest odzyskana przez braci i siostry z rodu Dawida, rodu Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, i przez wielu sprawiedliwych ludzi z innych rodów. Szatan, to co demoniczne, jest spetany. Mezowie i niewiasty, którzy w szacie ziemskiej znosili niewyobrazalne cierpienia, stoja teraz w szacie duchowej po Mojej prawicy i lsnia jak gwiazdy na niebie.
6. Wtedy rzekli do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze takiego chleba i takich owoców". Odpowiedzial im Jezus: "Ja Jestem chlebem prawdziwym i zywym krzewem winnym. Kto do Mnie przyjdzie, nigdy laknac nie bedzie, a kto wierzy we Mnie, nigdy pragnac nie bedzie. I zaprawde, powiadam wam: Jesli nie bedziecie jedli ciala Bozego i pili krwi Bozej, nie bedziecie mieli zywota. Ale wy nie wierzycie, chociaz widzieliscie Mnie. (Rozdzial 30, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"[...] jedli ciala Bozego i pili krwi Bozej" znaczy: spozywali pokarmu niebios, odbierali Bozej energii i pili ze zródla zycia, z Ducha Bozego.
Rozpoznajcie: Bóg wyposazyl ziemie w owoce, ziola i wode dla dobra ludzkiego ciala. Ten, kto dary Boze przyjmuje z wdziecznoscia, spelniajac prawa Boze, nasyca nie tylko swoje cialo, ale zywi tez swoja dusze. W kazdym ziemskim darze Boga jest zarazem sila Boza, chleb niebios i woda zycia.
Chleb i owoce ziemi moga wyzywic wszystkich ludzi tylko wtedy, kiedy ludzie nie beda ich zagarniac dla siebie jako swojej osobistej wlasnosci, lecz beda uwazac je za dary Boga, za Jego podarunek dla wszystkich ludzi. Tak sie stanie, jezeli czlowiek nie bedzie myslal tylko o nasyceniu ciala, ale uaktywni zródlo duszy: Ducha Bozego, który jest zywym chlebem i zywym owocem. Kto przyjdzie do Ducha Bozego we Mnie, w Chrystusie Bozym, Zbawicielu wszystkich dusz i ludzi, otrzyma wieczny chleb i nie bedzie juz ani laknal, ani pragnal.
Bowiem takze chleb i owoce tej ziemi rosna jedynie przez zycie w Bogu i z Boga. Nic nie powstaje samo z siebie. Wszystko dobre pochodzi od Boga. Ten, kto nie wierzy w Boga, nie bedzie od Niego stale odbieral, gdyz nie jest skierowany na Wewnetrzne Zycie, na darujacego Boga.
Wielu ludzi slyszalo i widzialo Mnie jako Jezusa z Nazaretu, a jednak nie wierzylo w sile zycia, o której nauczalem i która uosabialem.
7. Wszyscy, których dal Mi Ojciec Mój, przyjda do Mnie, a kto do Mnie przyjdzie, tego nie odrzuce. Zstapilem bowiem z nieba nie po to, aby wypelnic wole swoja, lecz wole Boga, który Mnie poslal. A wola Boga, który Mnie poslal, jest, abym nie stracil zadnego z tych, którzy sa Mi darowani, ale zebym ich wskrzesil w dniu ostatecznym". (Rozdzial 30, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Mój Ojciec, który jest tez waszym Ojcem, poslal Mnie do ludzi. Zostalem czlowiekiem, aby mieszkac pomiedzy ludzmi i w mowie ludzkiej zwiastowac, czym jest odwieczne zycie.
Syn Bozy, który wcielajac sie stal sie Synem Czlowieczym, przyszedl z nieba, aby przyniesc zbawienie. Poniewaz Bóg, Mój Ojciec, kocha wszystkie dzieci jednakowo, to dal Mi On tez moc i sile do sprowadzenia wszystkich dusz do Jego serca. Przyszedlem z nieba, aby objawic ludziom wole Boga i wsród nich ja spelnic.
Zaden czlowiek i zadna dusza nie bedzie przeze Mnie odtracona, gdyz zbawienie przynioslem wszystkim. Ciezki los narzuca sobie tylko ten czlowiek, który wole Boga odtraca i dalej zyje w samowoli i w grzechu. Ale mimo wszystko on tez nosi w sobie zbawienie i kiedys - prowadzony przeze Mnie za reke - odnajdzie droge powrotna i Ja poprowadze go do Ojca, gdyz we Mnie i przeze Mnie wszystkie dusze i wszyscy ludzie doznaja zbawienia.
Ten, kto odda sie Mnie, Chrystusowi, nie bedzie musial znosic kazdego popelnionego grzechu. Kto bowiem z calego serca przyjdzie do Mnie, do Chrystusa, ten bedzie sie tez staral rozpoznac i spelnic wole Boga w kazdej sytuacji. A kto rzetelnie stara sie spelniac wole Boga, temu juz Bóg darowal.
Przychodzic do Mnie znaczy nie tylko sie do Mnie modlic, ale tez spelniac prawo zycia wobec siebie i blizniego. Ten, kto przestrzega praw Bozych, oddany jest Mnie, Chrystusowi Bozemu i nie bedzie musial zbierac tego, co zasial jako czlowiek.
Ten, kto sie ku Mnie kieruje, dozna w sobie i wokól siebie laski Najwyzszego. Ona wspiera kazdego czlowieka w kazdej sytuacji. Podbudowuje go, wzmacnia i pomaga mu rozpoznac i oczyscic grzechy, zanim stana sie one widoczne na ciele.
Niegdys popelnione grzechy staja sie na ciele widoczne wtedy, gdy czlowiek jest nierozsadny i swiadomie pomija liczne dawane mu upomnienia i wskazówki. Jezeli grzech stal sie widoczny w postaci choroby ciala, niedoli lub ciosów losu, to powinien tez byc przez czlowieka znoszony.
Ale nie rozpaczajcie! Módlcie sie do Boga i oddajcie sie Jego swietej woli. Wtedy Boza milosc i laska beda mogly dzialac, usunac chorobe lub tez dac wam sile, abyscie mogli odcierpiec grzech, który wyplynal.
Kazde uwidocznienie grzechu mozna porównac do porodu: Grzechy ukazuja sie w ciele jako uzewnetrznienie tego, co dusza w sobie nosila. Polozna w tym wypadku jest nieugietosc czlowieka, która uwalnia dusze od grzechu. To wlasnie czlowiek pozwala grzechom rozprzestrzenic sie w ciele.
"Dniem ostatecznym" duszy nie jest godzina smierci czlowieka ani tez zaden z góry wyznaczony czas, lecz rozbudzenie duszy ku boskosci i jej wejscie do wyzszych, bardziej swietlistych obszarów zycia, az do Boga Ojca-Matki, który jest absolutnym zyciem.
Wszyscy ludzie, wszystkie dusze i istoty, równiez i Ja, Chrystus, Zbawiciel, jestesmy dziecmi Odwiecznego Bytu. Jako Syn Bozy i jako Zbawiciel Ja Jestem wszechobecnym zyciem w Bogu, Moim Ojcu. Przez Jego moc prowadze kazda dusze do swiadomej jednosci z Bogiem i w Bogu - w odwieczne zycie.
8. Zydzi szemrali tedy przeciwko Niemu, iz powiedzial: "Ja Jestem chlebem, który zstapil z nieba". I mówili: "Czy to nie jest Jezus, syn Józefa i Marii, którego ojca i matke znamy? Jakze moze On mówic: »Z nieba zstapilem«?"
9. Wtedy Jezus odpowiedzial im, mówiac: "Nie szemrajcie pomiedzy soba. Nikt nie moze przyjsc do Mnie, jezeli go nie przyciagnie swieta Milosc i Prawda. I ci zmartwychwstana w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: I beda wszyscy pouczeni przez Boga. Kazdy, kto slyszal i pojal Prawde, przyjdzie do Mnie.
10. Nie znaczy to, jakoby ktos widzial to, co najswietsze, jak tylko ci, którzy sa od Najswietszego: ci jedynie widza najswietsze. Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: Kto wierzy w Prawde, ma zywot wieczny". (Rozdzial 30, 8-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa: "Ja Jestem chlebem, który zstapil z nieba", znacza: Jedynie zycie w Bogu i z Bogiem jest prawdziwym zyciem. Wszystko inne, to ludzkie wyobrazenia o zyciu i projekcje ludzkich zyczen i tesknot.
Chleb, który przynioslem ludziom jako Jezus z Nazaretu, to Duch Bozy, pozywienie dla duszy, zycie, którym Ja Jestem w Ojcu. Ten, kto stal sie Prawda, jest Prawda i zyje w Prawdzie. On nigdy nie bedzie w nedzy, gdyz Prawda jest Bogiem, a Bóg jest pelnia.
Ja Jestem Prawda i chlebem duszy. Odwieczne niebiosa sa prawem Prawdy. Ja przyszedlem z Prawdy i Ja Jestem Prawda.
Jezus byl cialem, które powstalo z materialnej substancji - ziemskim cialem, które sluzylo Prawdzie jako instrument. Ludzie widzieli tylko to cialo, wyrazajac to slowami: "Czy to nie Jezus, syn Józefa i Marii, którego ojca i matke znamy?"
Mezczyzna plodzi cialo, a kobieta nosi je pod sercem i rodzi zewnetrzne zycie, forme, w której mieszka istota z Boga, dusza.
Ludzkie oko widzi tylko cialo, a ludzkie usta tylko o nim mówia. Ludzkie oko nie dostrzega wnetrza, które zamkniete jest w powloce, w ciele. Ten jednak, kto spoglada na Ducha Bozego, spelniajac Boze prawa, ujrzy wnetrze czlowieka i nie bedzie pytal o jego stanowisko i znaczenie ani o to, z jakiej rodziny pochodzi. On widzi to, czego fizyczne oczy nie widza, i wie, ze nie chodzi o stanowisko i znaczenie w tym swiecie, lecz jedynie o to, co czlowiek ma w swoim wnetrzu.
Rozpoznajcie: W bogaczu, który dazy tylko do posiadania i zaszczytów, a serce ma ozieble, zyje nierozbudzona dusza. Ona pograzona jest jeszcze we snie i drzemie w pólmroku, nie pojmujac, skad przyszla.
Ale tez na bogacza, którego jedynym staraniem i dazeniem jest posiadanie i uznanie, przyjdzie czas, kiedy zawróci, a jego dusza bedzie poruszana i potrzasana, aby rozbudzila sie w Duchu Prawdy i stopniowo rozpoznala swoje pochodzenie. Do Boga, do serca Wewnetrznego Zycia, moga dotrzec tylko ci, którzy otworzyli serca dla milosci i madrosci Bozej.
Wszyscy przyjma kiedys w glebi serca pouczania z Ducha milosci i madrosci i pójda do Ojca droga, która Ja Jestem - Chrystus. Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem. Jedynie ten, kto Mnie, Chrystusa Bozego, Zbawiciela, przyjmie w glebi serca, znajdzie droge wprost do serca Odwiecznego.
Kto wierzy w Prawde i spelnia prawa Boze, juz dzisiaj swiadomie posiada zycie. Dla niego nie ma smierci, która nierozbudzony nazywa koncem. Dla rozbudzonego smierc jest brama do Wewnetrznego Zycia, które on juz jako czlowiek rozwinal na drodze do wnetrza. 
Wiedzcie: W odwiecznym bycie zycie jest uniwersalna sila Boza. Jest to swiadomosc Boga Ojca-Matki, z którego wywodzi sie duchowa forma. Czysta forma duchowa, duchowa praforma, jest niewazka prasubstancja, jest skrystalizowanym odwiecznym Prawem. Jest to istota duchowa w niebie. Dopiero kiedy schodzi w materie, aby sie wcielic, substancje obszarów oczyszczania powlekaja jej duchowe cialo, które staje sie dusza i wnika w podlegajace rozkladowi cialo fizyczne.
Zadna dusza nie zmartwychwstanie w swoim ziemskim ciele, gdyz cialo to odlozyla. A kiedy dusza znowu bedzie podazala do wcielenia, zostanie dla niej splodzone i urodzone nowe cialo, w które ona wniknie i które znowu opusci, gdyz fizyczne cialo nie moze wejsc w swiaty o subtelnej substancji. Istnieje tylko przybieranie i odkladanie fizycznego ciala.
Ja wcielilem sie, aby zyc pomiedzy ludzmi i przyblizyc im w mowie ludzkiej ewangelie milosci. Ona uwalnia t e g o czlowieka, który wedlug niej zyje i dazy do milosci i madrosci Boga.
Ten, kto ja spelnia, bedzie wypelniony miloscia i madroscia Boza. On stanie sie prawdziwym medrcem. Bedzie swiadomie zyl w Bogu, a Bóg przez niego. Taki czlowiek osiagnal juz duchowe zmartwychwstanie. W godzinie, w której opusci ziemskie cialo, jego duchowe cialo wejdzie swiadomie we wspanialosc odwiecznego Ojca. Jego duchowe cialo ujrzy wtedy Odwiecznie Swietego, gdyz dziecko Boze stalo sie Prawda. Rozbudzona i zjednoczona z Bogiem dusza nie bedzie wtedy juz wiecej przybierac ziemskiego ciala, chyba ze bedzie miala jeszcze do spelnienia boskie zadanie wobec ludzi i dusz.
Zwracam sie teraz do Moich braci i sióstr w Nowym Czasie, w czasie Chrystusowym:
Moi bracia i Moje siostry we Mnie, w Chrystusie: W ksiazce "To jest Moje Slowo" czytacie wielokrotnie, ze zenska zasada boskiej Madrosci znajdowala sie w szacie ziemskiej. Czlowiek ten sluzyl Mi jako instrument, aby - tak jak Ja jako Jezus - wypowiedziec w mowie ludzkiej, co w owym czasie (1989r.) bylo wazne. Niewiasta ta przyszla na swiat z zadaniem przygotowania Nowego Czasu ze Mna, z Chrystusem, i ze swoim duchowym dualem, który tak jak Ja, znajdowal sie w Duchu Bozym i dzialal z boskiej wszechmocy.
Zycie boskiej Madrosci w szacie ziemskiej odpowiadalo w wielu sytuacjach Mojemu zyciu jako Jezusa z Nazaretu. Wzniosla istota w szacie ziemskiej, sluzebnica Boga, musiala znosic podobne cierpienia, jakie Ja znosilem, bedac Jezusem z Nazaretu. Jej zycie w sluzbie Bozej dla ludzi bylo codzienna droga krzyzowa. Niosla ona krzyz szyderstwa, pogardy, oszczerstwa i umyslnego klamstwa ze strony tych, którzy nazywali siebie chrzescijanami. Posród nich bylo wielu przedstawicieli ówczesnych instytucji koscielnych.
Bylo to uzewnetrznione chrzescijanstwo, tak zwana religia panstwowa, rozszczepiona na dwa wielkie koscioly - katolicki i protestancki. Obydwa wyznania opieraly sie na Biblii, zawierajacej tylko czesc odwiecznej Prawdy. Jednak ta ksiazka nie byla miernikiem ich zycia, mimo ze okreslali ja jako slowo Boze. Mówili o Biblii i czytali z niej ewangelie swoim wyznawcom. Ale tylko nieliczni z tych, którzy nazywali siebie pasterzami, sami przestrzegali tego, czego oczekiwali od swoich owieczek.
Przed czasami Jezusa z Nazaretu i po Moim ziemskim zyciu wiele zostalo objawione z odwiecznej Prawdy. Wielu ludzi spisywalo Prawde, równiez w tak zwanych ewangeliach. Co sie stalo? Rózni uczeni, na zlecenie instytucji koscielnej, wybrali z wielu istniejacych duchowych tekstów kilka takich, które uwazali za Prawde, i zrobili z nich ksiazke, nazywajac ja "Biblia". Wedlug swojego zrozumienia samowolnie usuneli wiele z Prawdy, dodajac to, co Prawda nie bylo.
W ten sposób powstala ksiazka, która byla tylko jedna z wielu, gdyz zawierala tylko czesc Prawdy. Ten, kto chcialby z jej pomoca znalezc Prawde, musialby najpierw pójsc droga Kazania na Górze, Droga Wewnetrzna. A wtedy nie byloby w kosciele zadnych hierarchii z autorytetem i z wladza nad wspólbracmi. Przedstawiciele kosciola musieliby zrezygnowac ze znacznych dochodów, a instytucje koscielne ze swoich posiadlosci, zgodnie ze slowami: Nie gromadzcie tez sobie skarbów na ziemi, gdzie je jedza mole i rdza niszczy i gdzie zlodzieje podkopuja sie i kradna. Ale gromadzcie sobie skarby w królestwie Bozym. Musieliby oni byc bracmi pomiedzy bracmi i siostrami.
Przedstawiciele obu wyznan nazywali tez siebie pasterzami swoich trzód. Wielu z nich uzywalo Mojego imienia, imienia Chrystus, równiez do tego, aby robic interesy i ujarzmiac, oczerniac, znieslawiac i zabijac swoich wspólbraci. Podkreslam, uzywali Mojego imienia dla nieczystych celów, a nie dla Mnie, dla Chrystusa.
Wielu przedstawicielom kosciola brak bylo pokory; cechowala ich nawet pycha i naduzywali wiary swoich podwladnych.
Z biegiem stuleci ten tak zwany chrzescijanski swiat stopniowo zaniknal. Ulegl wewnetrznemu rozkladowi, gdyz Ja, Chrystus, nie moglem byc z tak zwanymi chrzescijanskimi kosciolami, poniewaz one nie chcialy byc ze Mna. Mimo oporu obu wielkich kosciolów, Ja, Chrystus, zwyciezylem wraz z boska Madroscia i z licznymi bracmi i siostrami w szacie ziemskiej, a przede wszystkim z tymi, którzy byli z rodu Dawida.
Moi bracia i Moje siostry w Nowym Czasie: Walka jest zakonczona - zycie z Boga narodzilo sie. Wy zyjecie w Nowym Czasie jedynie ze Mna, z Chrystusem, i my jestesmy w Bogu, naszym Ojcu, bez zewnetrznej religii i bez dogmatów. Zycie jest zyciem z Boga; prawo milosci laczy nas i jednoczy. Te slowa, Moje slowa, slowa Chrystusa, wypowiedzialem na przelomie czasów starego, grzesznego swiata i Nowego Czasu, poczatku Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa (1989r.).
Powtarzam, aby pozostalo Wam to w pamieci: Jako instrument sluzyl Mi serafin boskiej Madrosci, który dla spelnienia tego i innych jeszcze zadan wcielil sie, aby sluzyc Bogu-Ojcu i Mnie, Chrystusowi. Zycie tej sluzebnicy Bozej w szacie ziemskiej bylo pelne wyrzeczen. Mimo wielu trudnosci i oporów - przede wszystkim ze strony ówczesnych zwierzchników koscielnych - i mimo niejednej porazki - spowodowanej przez ludzi, którzy wprawdzie opowiedzieli sie za Mna, ale potem znowu poszli w swiat - powstawala ona wciaz na nowo i podejmowala walke przeciwko wszelkim trudnosciom i przeciwienstwom, które napotykala na swojej drodze. Dzien i noc czyhaly istoty ciemnosci, aby ja dreczyc i zmusic do milczenia. Ale ta niewiasta, wzniosla istota duchowa w szacie ziemskiej, sluzebnica Boga nie milczala. Po kazdej walce, mimo fizycznego wyczerpania, powstawala na nowo i walczyla dalej o sprawiedliwosc, o królestwo Boze na ziemi, o Królestwo Pokoju, w którym wy teraz zyjecie.
Powtarzam niejedno z tego, co dotyczy wspólnosicielki boskiej Madrosci w szacie ziemskiej. Powinniscie miec ja w waszych sercach, gdyz kiedy zamkna sie wasze fizyczne oczy, wtedy przed oczyma duchowymi zobaczycie blyszczacy krysztal: bedzie to serafin boskiej Madrosci w promienistej szacie Wewnetrznego Zycia. Razem z wami bedzie on dalej sluzyl Odwiecznemu w swietlistych obszarach, aby wszystkie dusze sprowadzic z powrotem do serca Boga we Mnie i przeze Mnie, Chrystusa, waszego boskiego brata.
***
ROZDZIAL 31

Chleb zycia - Wyznanie Piotra - Poganiacz wielbladów


Duchowo martwi - W krainie dusz nie ma masek - Slowa to tylko symbole i drogowskazy - Umartwianie sie jest tlumieniem - Kazdy czlowiek posiada wolna wole: dobry siew przynosi dobre zniwa - Bóg nie karze, On upomina. (1-3). Przeprawa Mojzesza przez pustynie z ludem Izraela jest symbolem wedrówki ludzkosci - Ludzie dzisiejszych czasów nie róznia sie od ludu Izraela - Droga do Królestwa Pokoju (4). Ten, kto Boga kocha bardziej niz ten swiat, zyje w Bogu - Kto jest z Prawdy, ten odbiera z Prawdy (5-6). Do ludzi w Królestwie Pokoju - Ewolucja ludzi i ziemi az do stanu swietlistej substancji - Inna miara czasu - Plamy na ziemi, rezerwaty demonów - Sprowadzenie obszarów upadku z powrotem do czystego bytu - Ksiazka "To jest Moje Slowo" bedzie wciaz wysubtelniana, az osiagnie stan swietlistej substancji - Brak zdecydowania u wielu ludzi sluzy ciemnosci (7-9). Kochaj takze zwierzeta! (12-16)

1. I ponownie rzekl Jezus: "Ja Jestem chlebem prawdziwym i zywym krzewem winnym. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i poumierali. To natomiast jest chleb, który zstapil z nieba, aby nie umarl ten, kto go spozywa. Ja Jestem pokarmem zywym, który zstapil z nieba. Kto spozywac bedzie ten pokarm, zyc bedzie na wieki. A chleb, który Ja dam, to Prawda, a wino, które Ja dam, to zywot Mój".
2. Wtedy sprzeczali sie Zydzi miedzy soba, mówiac: "Jakze ten moze dac nam siebie do jedzenia?" Na to rzekl im Jezus: "Czyz mniemacie, ze Ja mówie o spozywaniu miesa, jak wy nieoswieceni czynicie to w swiatyni Boga?
3. Zaprawde, cialo Moje jest boska substancja i jest prawdziwym pokarmem, a krew Moja jest zywotem Bozym i jest prawdziwym napojem. Nie jak mieso, którego pozadali wasi praojcowie, a które Bóg w gniewie swoim im dal, a oni jedli je w swoim zepsuciu, az w nosie im smierdzialo, a ciala ich padaly na pustyni tysiacami od zarazy. (Rozdzial 31, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Pokarmem nieba jest prawo Boze - Prawda. Napojem jest wiecznie plynace zycie - Bóg. Ten, kto przyjmuje i urzeczywistnia prawo Boze, nie bedzie glodowal ani nie zazna biedy i nie poczuje ani nie zakosztuje smierci.
Kto wierzy w smierc, jest duchowo martwy, gdyz dusza jego jest zaslepiona grzechem. Ten jednak, kto rozwinal zycie w sobie, nie poczuje ani nie zakosztuje smierci, gdyz bezposrednie zycie w Bogu nie ma dla niego konca.
Jednak ten, kto nie daje sie pouczac i marnotrawi swoje ziemskie dni, i jedynie swoje ziemskie zycie widzi jako miare wszystkich rzeczy, bedzie równiez jako dusza takim, jakim byl jako czlowiek: duchowo martwym, zaslepionym przez wlasny grzech i zatwardzialym, az poczuje swoje uczynki na wlasnym ciele duchowym i rozpozna, jaka laska darowana byla duszy w szacie ziemskiej.
Rozpoznajcie: W królestwie dusz nie ma masek. Wszystko, czym czlowiek sie zakrywa, aby jego mysli i czyny nie zostaly rozpoznane, odpada od niego z chwila fizycznej smierci. Dusza nie zabiera ze soba maski ludzkiego ja do krainy dusz. Tam wszystko jest jawne. Dusza jest tam otwarta ksiega dla wszystkich innych dusz. Wszystkie inne dusze tez sa dla tej duszy przejrzyste w szacie tego, co uczynily. 
Kto spozywa duchowy pokarm, odwieczna Prawde, spelniajac wole Boga, staje sie zywym zdrojem prawdziwego zycia i bedzie podawal zarówno ludziom, jak i duszom chleb Prawdy i napój odwiecznie plynacego Zycia - Chrystusa. Zycie, które ludziom przynioslem jako Jezus, jest boska substancja, prawdziwym pokarmem, a boski strumien, napojem, zyciem w Bogu i z Boga.
Ten jednak, kto slowa, które wypowiedzialem jako Jezus z Nazaretu, bierze doslownie, bedzie i dzisiaj chodzil blednymi drogami, gdyz slowa byly i sa tylko symbolami i drogowskazami do wewnetrznej Prawdy.
Kto doslownie pojmuje slowo, blednie rozumie swoich wspólbraci i poniza ich, tak jak faryzeusze i uczeni w Pismie blednie rozumieli Moje slowa, które wypowiadalem jako Jezus, i ponizali Mnie. Sens slów zycia moze byc pojmowany i poprawnie wykladany tylko przez tych ludzi, którzy tesknia za Prawda i do niej daza. Kto jednak jest przeciwko swojemu blizniemu, poniza go i nie jest dla niego wyrozumialy, bedzie wciaz na nowo wprowadzany w blad. Ten, kto obojetnie z jakich przyczyn odrzuca swoich wspólbraci, nie zna ani blizniego, ani siebie samego.
W tej swiadomosci zyli tez niektórzy Zydzi, gdyz mówili: "Jakze ten moze dac nam siebie do jedzenia?" Ja natomiast nie mówilem o ciele jako o materialnej substancji, ale o boskiej substancji, o prawdziwym pokarmie i napoju, odwiecznie plynacym zyciu, o Duchu, o Bogu.
Dusza tego, kto zywi sie glównie miesem i rybami, tepieje z czasem wobec delikatnych, kosmicznych wibracji; struktura jego fizycznego ciala traci subtelnosc, a czlowiek staje sie bardziej samolubny i brutalny wobec swojego otoczenia.
Rozpoznajcie: Jezeli organizm czlowieka przyzwyczajony jest do jadania miesa, to czlowiek nie powinien odrzucic tego nawyku z dnia na dzien. To byloby umartwianiem sie, prowadzacym znowu do innych wykroczen. Dlatego Mojzesz robil dla ludzi ustepstwa i równiez Ja jako Jezus z Nazaretu je robilem, jak na przyklad przy pomnozeniu ryb.
Lepiej jest, zeby czlowiek rozpoznal swoje bledy i slabosci i stopniowo je odlozyl przez urzeczywistnianie odwiecznych praw, niz aby umartwial sie i przez to ewentualnie powodowal nawarstwianie sie nowych sprzecznosci i nieprzyzwoitosci.
Od tego, kto urzeczywistnia prawa Boze, z czasem samo odpada to, co ludzkie, a wiec nieboskie. Oto prawidlowosc: Jezeli urzeczywistniasz prawa Boze, to twoja dusza staje sie bardziej swietlista; twoje zmysly wysubtelniaja sie, a twoje usposobienie staje sie ofiarne. Przez umartwianie sie, to co ludzkie jest tylko tlumione, a nie przeistoczone.
"Zaprawde, cialo Moje jest boska substancja i jest prawdziwym pokarmem" oznacza: Duchowe cialo jest uformowana boska praenergia. Poprzez nie plynie zycie, prasila. To cialo jest zarówno pokarmem, jak i napojem.
Slowa "[...]Bóg w gniewie swoim im dal..." nalezy rozumiec nastepujaco: Bóg dal wszystkim istotom duchowym, a wiec wszystkim duszom i ludziom, wolna wole. Dlatego tez kazdy czlowiek posiada wolna wole. Moze on przyjac i urzeczywistnic prawa wolnosci i zycia albo je zniewazac i postepowac sprzecznie z Prawem. Ale wtedy musi zbierac to, co zasial.
Dobry siew przynosi dobre zniwo. Zly siew przynosi zle zniwo. Kazdy czlowiek moze w wolnosci wybrac, jakie ziarno chce zasiac: dobre, mniej dobre lub zle ziarno. Owoce tego siewu kazdy zbierze sam, a nie jego blizni; kazdy zbierze jedynie owoce swojego wlasnego siewu. Wielu ludzi, którzy musza ponosic skutki swoich przyczyn, nie wie, ze sa to owoce ich wlasnego siewu i dlatego mysla, ze trafil ich gniew Boga.
Bóg jest miloscia i nie zna gniewu.
Bóg odbiera czlowiekowi jego nalogi, ale tylko wtedy, kiedy czlowiek zaluje za nie, przekazuje je Bogu, naprawia wyrzadzona szkode i juz wiecej tego nie czyni. Bóg nie karze swoich dzieci. Bóg upomina swoje dziecko w róznorodny sposób, aby zawrócilo, wysubtelnilo sie i uszlachetnilo - tak w odczuciach, myslach, slowach i czynach, jak i w sposobie odzywiania sie. Bóg nie karze swojego dziecka nawet wtedy, kiedy nie zwaza ono na Jego liczne upomnienia i wskazówki. Ten jednak, kto nie chce sluchac, bedzie zgodnie z prawem siewu i zbioru ponosil konsekwencje tego, co sam spowodowal. Bóg nie wlozyl w prawo siewu i zbioru umartwiania sie, lecz przeistoczenie z niskiego w wyzsze.
Tak wiec choroby i zarazy wynikaja z blednego odczuwania, myslenia, mówienia i postepowania, jak równiez z niewlasciwego odzywiania sie i spozywania miesa zwierzat. Jezeli jednak czlowiek zywi sie wylacznie darami przyrody, tym co ziemia mu daruje, a w swoich odczuciach, myslach, slowach i czynach wykracza przeciwko prawu Bozemu, to niweczy on pozytywne sily zywnosci, a wiec przeksztalca je w sily negatywne, sily o niskiej wibracji.
4. Albowiem napisano o nich: Maja wedrowac po pustyni czterdziesci dziewiec lat, az oczyszcza sie ze swoich pozadliwosci, zanim wejda do krainy spokoju; tak siedem razy siedem lat maja wedrowac, albowiem nie poznali oni Moich dróg, ani nie przestrzegali Moich przykazan. (Rozdzial 31,4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Mojzesz otrzymal od Boga zadanie wyprowadzenia ciemiezonych Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, do ziemi ich przodków.
Wieksza czesc ludu, który Bóg powierzyl Mojzeszowi byla krnabrna. Dlatego Mojzesz uczynil mu kilka ustepstw, aby niejednego poprowadzic przez jego krnabrnosc do rozpoznania i wewnetrznej dojrzalosci. Mojzesz dobitnie ich pouczal, ze ustepstwa te nie sa prawami Bozymi, lecz tylko pomoca, aby przez samorozpoznanie znalezli droge do spelniania przykazan.
Niektórzy znalezli te droge i zaczeli przestrzegac przykazan; inni, tak jak Mojzesz i Aaron pozostali przykazaniom wierni; jednak wielu z ludu Izraela dalej grzeszylo mimo nabytej wiedzy. Nadal jedli mieso, pili mocne napoje i zaspokajali swoje pozadliwosci i namietnosci. Wielu dochowalo wiernosci swoim bogom inie porzucilo obyczajów Egipcjan. Przez dlugi czas ten wedrujacy lud pozostawal rzesza ludzi bez wewnetrznej jednosci.
Co czlowiek sieje, to bedzie zbieral. Ta prawidlowosc sprawdzila sie tez na Izraelitach. Tysiacami umierali na pustyni w drodze do tak zwanej Ziemi Obiecanej. Dusze ich opuszczaly ziemie. Wielu z nich rozpoznalo wkrainie dusz swoje bledne postepowanie, pokutowalo ipowracalo potem z wieksza wolnoscia i jasnoscia przybierajac nowa szate ziemska; albowiem Izraelici plodzili irodzili na drodze do Ziemi Obiecanej. W ten sposób rozmnazal sie i odradzal lud. Rodzac sie i umierajac, coraz wiecej Izraelitów przyjmowalo jedynego Boga iwysubtelnialo swoje obyczaje. Kiedy siedem razy siedem lat minelo, tylko nieliczni z pierwszego pokolenia byli jeszcze w szacie ziemskiej i dotarli do kraju, który byl dla nich przeznaczony.
Przez te czterdziesci dziewiec lat prorok Mojzesz musial znosic niewypowiedziane cierpienia. Cierpial on dla ludu. Modlil sie za niego; zmagal sie z Bogiem o laske dla ludu i prosil Boga wciaz na nowo, aby mu pozwolil czynic dlan ustepstwa. Lud widzial Mojzesza, ale ostatecznie nie rozpoznal i nie pojal, kto w Mojzeszu z nim byl. Mojzesz przyniósl Dziesiec Przykazan i nauczal lud, jak nalezy ich przestrzegac. Ale wielu nie rozumialo go. Wielu modlilo sie i jednoczesnie grzeszylo. Wielu mówilo o przykazaniach Bozych, a nie przestrzegalo ich. Wielu oskarzalo Mojzesza, ze zle ich prowadzi, nazywalo go falszywym prorokiem lub upartym medrcem, gdyz nie pozwalal im na wszystko, czego od niego oczekiwali. Wielu z tego samego powodu oskarzalo tez Boga - pozostawali oni jednak w gromadzie i zatruwali wciaz na nowo serca innych Izraelitów. Wielu Izraelitów zatrzymalo swojego zlotego cielca. Najpózniej jako dusze musieli rozpoznac, ze sprzeciwiali sie Bogu i Mojzeszowi. Zalowali tego i ponownie przychodzili w szacie ziemskiej do dzieci Izraela i znowu byli w pochodzie jako niemowleta, potem jako mlodziency i starsi. Kiedy Izraelici po wielu latach przybyli do Ziemi Obiecanej, bylo pomiedzy nimi malo takich, którzy przypominali sobie wyjscie z Egiptu.
Ja, Chrystus, wladca Królestwa Pokoju, przemawiam teraz do ludzi Nowego Czasu, którzy beda czytac Moje slowo i beda rozmyslac o ludzie Bozym, który dzisiaj (1989r.) znowu wyprowadzany jest z niewoli wNowy Czas, czas Chrystusowy.
Za czasów Mojzesza Izraelici byli nie tylko niewolnikami Egipcjan, ale byli tez zniewoleni swoim sposobem myslenia. Inne narody byly pod tym wzgledem tak samo zniewolone jak Izraelici. Ludzie mysleli tylko o sobie, zagarniali wszystko dla siebie i zyli w sporach zbliznim.
Ludzie walczyli bronia przeciwko ludziom; byli sobie wrogami, a nie bracmi. Jeden naród walczyl przeciwko drugiemu. Wielu ludzi zwalczalo sie tez przez negatywne mysli. Odgraniczali sie od siebie przez zawisc, wrogosc i klótnie i stwarzali systemy prawne, zktórych wywodzili swoje prawa. Ograniczali sie tez przez "moje i twoje", a tym roscili pretensje do wlasnosci dla pojedynczego czlowieka i dla swojego narodu. Dlatego ustalali granice pomiedzy krajami i kontrolowali wszystkich tych, którzy chcieli je przekraczac. Jeden byl przeciwko drugiemu. Kto nie przestrzegal prawa, ustaw danego kraju, kto myslal lub pragnal zyc inaczej, tego - zaleznie od przewinienia - karano pozbawieniem mienia lub wolnosci, a nawet smiercia.
Wykroczenia ludzi byly wielorakie. Coraz bardziej dziczaly narody starego, grzesznego swiata. Jak za czasów Noego swatali i pobierali sie. Obzerali sie i pili mocne napoje. Zabijali zwierzeta i spozywali je. Zadawali gwalt królestwom roslin i zwierzat. Tak czynili na calej ziemi - równiez po Mojej ziemskiej wedrówce.
Na przelomie grzesznego i Nowego Czasu (1989r.) wplywali na rosliny, zwierzeta i ludzi przez manipulowanie ich genami. Stwarzali tzw. dzieci z probówki. Niszczyli przyrode przez wybuchy atomowe i budowali reaktory jadrowe w celu zdobycia energii. Zanieczyszczali rzeki, jeziora i morza substancjami chemicznymi, powodujac zamieranie zycia w wielu obszarach wodnych.
We wszystkich narodach wielu ludzi zapomnialo o istnieniu Boga. Ich bogiem byla korzysc wlasna. Obliczali lata swojego zycia, gdyz widzieli ziemski byt jako jedyna mozliwosc zycia. Dlatego pracowali tylko dla swojej korzysci i wyruszali po lup, aby jak najpredzej jak najwiecej wziac w posiadanie i aby móc zyc tak, jak uwazali za przyjemne; gdyz to uwazali za szczescie. Mieli swoich bozków, chociaz modlili sie do j e d n e g o Boga. Bozkami ich byly pieniadze i majatek, powazanie, wladza i wyzej postawieni ludzie. To co sie potem dokonalo w rozwoju ludzkosci w ciagu dlugiego czasu, bylo w swoich przejawach podobne do zycia ludu Izraela za czasów Mojzesza.
Pod przewodnictwem Mojzesza Izraelici dotarli do miejsca pierwszego postoju w Ziemi Obiecanej. Od czasów Mojzesza wedrówka ludzi do Ziemi Obiecanej trwala dalej. Pokolenie za pokoleniem wedrowali przez "pustynie swiata", to znaczy przez swoje wlasne ludzkie bagno. Mimo wszystko coraz wiecej ludzi rozbudzalo sie do duchowego zycia i wydobywalo sie zbagna swojego wlasnego ja.
Po Mojzeszu i po Moim ziemskim zyciu, Bóg, Wszechmocny, wciaz na nowo posylal proroków, prorokinie i oswieconych mezów i niewiasty. Oni wszyscy upominali ludzkosc i zwiastowali Królestwo Boze. Nauczali drogi do wnetrza i wykladali przykazania Pana, w mowie zrozumialej dla danego czasu.
Wielu upominajacych i gloszacych poslanców przygotowalo tez droge na ziemie dla czesciowego promienia boskiej Madrosci - dla poslanniczki Boga, która dzialala w czasie poteznego przelomu (1989r.) i miala podobne zadanie jak niegdys Mojzesz i Ja, jako Jezus z Nazaretu.
Ja, Chrystus oraz cherubin boskiej Madrosci, objawilismy odwieczne prawa poprzez wcielona zenska zasade boskiej Madrosci i w ten sposób zgromadzilismy lud Bozy, aby poprowadzic go do wnetrza, do Królestwa Bozego, które jest w glebi kazdego czlowieka.
I znowu bylo podobnie jak za czasów Mojzesza. Ci, którzy dali sie dotknac przez Boga i - stosownie do swojej swiadomosci - mogli zrozumiec slowo Boze i prowadzenie przeze Mnie, Chrystusa, starali sie - na podstawie samego slowa - kroczyc boskimi drogami. Z chwila jednak, kiedy powinni byli sami pracowac nad soba, aby spelnic to, co Ja im przykazalem - a wiec odczuc zal i skruche, przebaczyc, prosic o przebaczenie i tych samych bledów i grzechów juz wiecej nie czynic - wielu ponownie ogarnela krnabrnosc. Nie chcieli bowiem spojrzec na swoje bledy i slabosci i nie chcieli ich usunac. Pragneli tylko sluchac slowa Bozego idyskutowac o tym, co uslyszeli, ale pozostac takimi, jakimi byli poprzednio. Lgneli do wlasnosci i majatku i stawiali pieniadze i mienie ponad pelnie Boga. Tak jak dzieci Izraela - watpili oni w slowo Boze i stawiali prorokinie Boga pod pregierzem.
Inna jeszcze grupa ludzi chciala zatrzymac to, co niskie, co ludzkie i wedlug tego zyc, ale jednoczesnie dazyc tez do najwyzszego. Jednak czlowiek nie moze sluzyc dwóm panom, mamonie i Bogu. Z tego powodu powstalo wiele trudnosci i rozbieznosci.
Inni znowu ukrywali swoje sprzeczne z Prawem mysli za obludnymi slowami, udajac uduchowienie. Jeszcze inni mówili o nastepstwie Chrystusa, a postepowali sprzecznie z Prawem, przesladujac Jego prawdziwych nastepców.
A jednak z tej wielobarwnej mieszaniny ludzkiego ja, obludników, podrabiaczy slów, oszczerców, niedowiarków i swietoszków - powoli krystalizowal sie lud Bozy:
Synowie i córki Boga swiadomie szli w slady Chrystusa. Wywodzili sie oni przewaznie od Dawida, tworzac ród Dawida dla Królestwa Pokoju. Ich zadanie wspóldzialania ze Mna, z Chrystusem, w Dziele Zbawienia, przybieralo w nich coraz wyrazniejszy ksztalt i pobudzalo ich do dzialania.
Razem ze swoja siostra, prorokinia i oredowniczka Boga, zgromadzali jeszcze wiecej synów i córek Boga z rodu Dawida i z innych rodów. 
Jak juz objawiono, zalozyli oni wedlug Moich wskazówek Wewnetrzne Koscioly Ducha Chrystusowego: ogniska duchowe dla wszystkich szukajacych ludzi. Nauczali drogi do serca Boga, która na Moje zlecenie objawiona zostala przez cherubina boskiej Madrosci, zwanego przez ludzi bratem Emanuelem. Aby prawa Boze mogly byc spelniane we wszystkich dziedzinach zycia, stwarzali oni zaklady rzemieslnicze i nabywali gospodarstwa rolne. Zakladali przedszkola, domy Ojca-Matki, szkoly, sanatoria i domy dla ludzi starszych. Rozpoczeli wiec budowac wszystko to, co ludziom Nowego Czasu i w Nowym Czasie bylo potrzebne. Wszystkie dziela, które w ten sposób powstaly lub zostaly zapoczatkowane, stawiali w prawo Boze, które glosi: Módl sie i pracuj i zachowuj pokój z bliznim.
Poprzez nich zalozylem Pragmine Nowa Jerozolima, która stala sie gmina przymierza i centralnym swiatlem dla wszystkich dalszych pragmin w Zyciu Uniwersalnym i w powstajacym Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa.
W centrum wydarzen tego przelomowego czasu otwierajacego nowe horyzonty, stala prorokini i oredowniczka Boga. Jedni ludzie kochali ja i szanowali, drudzy nia gardzili, watpili w nia, znieslawiali ja i wysmiewali. Tak jak za Moich czasów, za czasów Jezusa z Nazaretu, faryzeusze i uczeni w Pismie znowu podjudzali lud przeciwko Mnie, Uniwersalnemu Duchowi, aby zmusic Mnie do milczenia. Bezskutecznie! Oni przemineli - a nastal Nowy Czas, i powstalo Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa.
Wazne jest to stwierdzenie: Mój instrument, czesciowy promien boskiej Madrosci oraz wielu synów i wiele córek Boga z rodu Dawida i z innych rodów, którzy zrzeszyli sie wokól centralnego swiatla, wokól Mnie, Chrystusa w Bogu, Moim Ojcu, w Gminie Przymierza Nowa Jerozolima - stawilo opór pokusom inatarciom szatanskich sil. Razem z wieloma sprawiedliwymi mezami i niewiastami rozpoczeli oni tworzyc lud Bozy, który z pokolenia na pokolenie stal sie poteznym oczyszczonym ludem w Chrystusie, podczas gdy grzeszny swiat powoli sie rozpadal.
Bylo tak jak za czasów Mojzesza: Dusze odkladaly swoje ziemskie ciala i wnikaly znowu w nowonarodzone. Pokolenia przemijaly, a nowe, bardziej swietliste pokolenia przychodzily na ziemie. Z nich powoli powstawal oczyszczony lud Bozy i powstalo Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa. W powstajacym ludzie Bozym plodzono i rodzono dzieci, a w nich powracaly te dusze, które juz w poprzednich pokoleniach uczynily kilka kroków na drodze do wnetrza.
Wraz z przemijaniem pokolen powstalo Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa, Królestwo Boze na oczyszczonej, swietlistej ziemi, na której wy zyjecie. Demoniczne sily sa spetane. W sercach i z serc blogoslawionych promieniuje ofiarna milosc. Pokój i radosc sa wsród nich.
5. Ale kto spozywa to cialo i pije te krew, ten mieszka we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie poslal zywy Ojciec, z którego Ja zyje, tak tez zyc beda ze Mnie ci, którzy spozywaja Mnie, Prawde i Zywot.
6. Taki jest zywy chleb, który z nieba zstapil i daje zywot swiatu. Nie tak jak praojcowie wasi, którzy jedli manne i poumierali. Kto spozywa ten chleb i te owoce, zyc bedzie na wieki". To mówil, gdy nauczal w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy z uczniów Jego, uslyszawszy to, mówilo: "Twarda to mowa; kto jej sluchac moze?" (Rozdzial 31, 5-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Sens slów "Ale kto spozywa to cialo i pije te krew, ten mieszka we Mnie, a Ja w nim" jest taki:
Kto zyje w Duchu Bozym, kto wiec spelnia wole Boga, ten odbiera duchowe dary. A kto Boga miluje wiecej niz ten swiat, ten zyje w Bogu i we Mnie, w Chrystusie Bozym. Albowiem Ojciec poslal Mnie, Swojego Syna, do ludzi, abym pokazal im Swoim zyciem, co wzbogaca ich serca i zebym przyniósl im to, co wzniesie ich znowu do dzieciectwa Bozego: zbawienie i prowadzenie do serca Boga.
Slowa "... tak tez zyc beda ze Mnie ci, którzy spozywaja Mnie, Prawde i Zywot" znacza:
Kto zyje w Chrystusie, przez tego zyje Chrystus i kto we Mnie zyje, ten daje swiadectwo o Prawdzie. Kto bowiem jest z Prawdy, odbiera z Prawdy i nie bedzie ani laknal ani pragnal, gdyz jest we Mnie, w Prawdzie iZywocie. Odwieczna Prawda jest wieczna miloscia Boga, praprawem.
Kto jest uwieziony w samolubnej milosci, ten nie moze zrozumiec absolutnego, konsekwentnego, odwiecznego Prawa. Jego zwodnicze ja, samolubna milosc, mówi wtedy o surowosci odwiecznego Prawa, gdyz jego ludzkie ja tego Prawa nie uznaje.
Kto natomiast zyje w prawie Bozym, ten mówi Prawde, gdyz stal sie Prawda. Prawde zrozumiec i radosnie przyjac moze tylko ten, kto wobec siebie samego i wobec blizniego jest stanowczy i sprawiedliwy. Kto jednak jeszcze tkwi w swoich wyobrazeniach imniemaniach, ten mówi o surowosci prawa i o karze, gdyz dla siebie osobiscie chcialby to widziec i zachowac inaczej.
7. A Jezus swiadom, ze uczniowie Jego szemrza z tego powodu, rzekl im: "To was gorszy? Cóz dopiero, gdy ujrzycie Syna Czlowieczego wstepujacego tam, gdzie byl pierwej? Duch jest tym, który ozywia; cialo i krew nie zdzialaja niczego. Slowa, które mówie do was, sa Duchem i Zywotem.
8. Lecz posród was sa tacy, którzy nie wierza". Jezus bowiem od poczatku wiedzial, którzy sa niewierzacy ikto go wyda. Dlatego rzekl do nich: "Nikt nie moze przyjsc do Mnie, jezeli nie jest mu to dane przez Ojca Mojego".
9. Od tej chwili wielu uczniów Jego odeszlo i juz wiecej z Nim nie chodzilo. Wtedy Jezus rzekl do dwunastu: "Czy i wy chcecie Mnie opuscic?" (Rozdzial 31, 7-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie, Moi umilowani bracia i siostry, wy, którzy zyjecie w Królestwie Pokoju waszego brata Chrystusa:
To, co Ja, jako Jezus z Nazaretu przezylem i przecierpialem, dzialo sie nadal we wszystkich pokoleniach - tak dlugo, az ludzie i Ziemia przybraly bardziej swietlista substancje.
W tej ksiazce "To jest Moje Slowo" czytacie o tym, co wielokrotnie przebiegalo w starym, szatanskim czasie.
Rozpoznajcie: Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa zostalo ustanowione i zbudowane poprzez wiele pokolen. Wciaz na nowo ludzie przezywali zarówno upadek tego, co zostalo stworzone w Duchu Bozym, jak i ponowny postep. Jednak po kazdym upadku Królestwo Jezusa Chrystusa powstawalo bardziej promieniste idoskonale niz pierwej, obejmujac coraz bardziej swoim swiatlem caly swiat. Albowiem tak, jak wszystko stanowi ewolucje dazaca do Odwiecznego, tak i Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa mialo swoja ewolucje, która wiodla od samego poczatku az do przeksztalcenia w swietlista substancje wielkich obszarów ziemi. swietlista substancja jest bardziej subtelna materia. W pierwszym pokoleniu rozbudowy po ustanowieniu, kiedy materia znajdowala sie jeszcze na najnizszym stopniu zageszczenia, szatan wciaz na nowo uwodzil zmysly ludzi, aby zachwiac czesciowo juz polozone fundamenty Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Co jest napisane, spelnilo sie: przez okresy niezliczonych pokolen wydarzaly sie na ziemi ekspansje iuskoki biegunów. Przy tym wysubtelnilo sie wiele substancji ziemi i osiagala ona coraz to wyzszy poziom wibracji. Bardzo powoli wiec duza czesc grubomaterialnych form zostala usunieta - i bardziej delikatne, subtelniejsze formy powstaly zamiast nich. W ten sposób stopniowo zmienialy sie tez królestwa przyrody i równiez ludzie ulegali stopniowej zmianie.
Tak poprzez niezliczone pokolenia wszystko na ziemi wysubtelnialo sie - az z wolna powstala swietlista substancja, delikatniejsza materia. Wszystko to, co najpierw na ciezkiej materii stworzono dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa oraz wysubtelnienie ludzi i ziemi, wniknelo w uniwersalna atmosferyczna warstwe i w nowe niebo, które powstalo przez zmiany w planetach i ich orbitach, i wniknelo równiez w dusze ziemi, z której powstala nowa ziemia - ziemia o swietlistej substancji, bardziej delikatna materia. Jest to ziemia odziana szata swietlistej substancji, na której wy teraz zyjecie.
W tych okresach przemiany wysubtelnilo sie takze wiele materialnych cial niebieskich. Na skutek intensywnych globalnych przeksztalcen - z ciezkiej materii do swietlistej substancji delikatnej materii - ziemia oswietlistej substancji oswiecana jest przez inne slonce iinne ciala niebieskie.
Wam w swietlistym Królestwie Pokoju trudno bedzie wczuc sie w te warunki, gdyz wasza szata ziemska, a wiec wasze ziemskie cialo jest ze swietlistej substancji i nie jest juz grubomaterialne i silnie zageszczone, jak szata ziemska, która nosili ludzie na poczatku Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Powtarzam: Swietlista substancja jest materialnie subtelniejsza, promieniujaca substancja. Niejeden z tych, którzy Moje slowa dzisiaj (1989r.) czytaja, znajdujac sie w ciezkiej materii na poczatku Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, pomysli, ze potrzeba bedzie nieskonczenie dlugich okresów czasu, az Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa dojdzie do pelnego rozkwitu.
Slyszeliscie, ze ciala niebieskie ulegaja zmianie i tak samo ciezka materia, ziemia. Albowiem jest napisane: "Powstaje nowe niebo i nowa ziemia". Tak wiec i rachuba czasu, która ludzie maja w ciezkiej materii, bedzie zniesiona. Nowe slonce nastanie i przeistoczone ciala niebieskie beda otaczac nowa ziemie. To oznacza, ze tak zwana rachuba czasu bedzie zupelnie inna. Czas bedzie obliczany na podstawie obrotów ksiezyca, tak ze okresy trwania jasnosci tak zwanych ziemskich lat beda zupelnie inne. Jeden rok nie bedzie wtedy mial dwunastu miesiecy, jak to bylo u ludzi za ciezkomaterialnych czasów, lecz beda to duzo krótsze okresy jasnosci, gdyz na koncu Królestwa Pokoju dni beda dluzsze, a noce przejrzystej, swietlistej ziemi duzo krótsze.
Powiadam wam: Równiez na ziemi ze swietlistej substancji istnieja jeszcze obszary grubszej materii, tak zwane plamy ziemskie. Na niektórych z nich beda zyli jeszcze przez dluzszy czas silniej obciazeni ludzie, którzy nie sa jeszcze oczyszczeni w tym stopniu jak ludzie zyjacy bezposrednio pod sloncem Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Albowiem, jak juz zostalo objawione, mój Ojciec, który jest równiez waszym Ojcem, jest laska, miloscia i milosierdziem i jeszcze raz dopuszcza napieranie szatanskich sil, które chca opanowac ziemie. Na koncu Królestwa Pokoju plamy te rozpowszechnia sie na ziemi, lecz juz jej calej nie pokryja. Na tych plamach swiat demoniczny bedzie mógl raz jeszcze zmierzyc sie ze swiatem boskim.
Potem przyjdzie koniec ziemi. Rozlamie sie ona jak lupina orzecha - i wewnetrzne swiatlo, subtelna substancja, czesciowa duchowa planeta z odwiecznej Jerozolimy, wzniesie sie ku niebu, a razem z nia wszyscy ci, którzy przepojeni sa swiatlem Prawdy.
Rozpoznajcie: Moje slowo, plynace przez wielu prawych proroków, skierowalo na wewnetrzne swiatlo nie tylko wiele dusz i wielu ludzi, lecz równiez czesci materialnej substancji - dzieki urzeczywistnieniu odwiecznego Prawa przez wielu ludzi.
Od rozpoczecia sie procesu upadku minely niezliczone cykle swietlne i nieskonczone okresy czasu, az skrystalizowala sie ciezka materia. Powstawala ona bowiem w miare jak serca istot duchowych ogarniala zatwardzialosc, a obciazenia dusz i ludzi narastaly.
Rozpoznajcie: Rozpuszczenie materii i sprowadzenie obszarów upadku z powrotem do wiecznego Królestwa Bozego nie bedzie jednak trwalo tak dlugo, jak trwal proces upadku do powstania ciezkiej materii. Albowiem powracanie istot i swiatów upadku zaczelo sie juz od samego jego poczatku. Jezeli wiec myslicie ocalkowitym czasie tego powracania, to musicie wziac pod uwage wszystkie cykle swiatla i czasu, gdyz proces powracania trwa juz od samego poczatku upadku, ato znaczy, ze juz przez nieskonczone okresy przebiega w kierunku swiatla i niebios. Zatem nie bedzie wiec juz potrzebnych tyle cyklów swiatla i czasu do powstania swietlistego Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa i potem az do rozpuszczenia materii.
Moje wyjasnienia i sprostowania w ksiazce "To jest Moje Slowo" byly z biegiem czasu wciaz na nowo odpisywane i podnoszone na poziom danego pokolenia. Tak bylo az do osiagniecia stanu swietlistej substancji. Moje slowo jest Prawda - i pozostanie, gdyz jest wieczne. Mowa ludzi natomiast ulegala zmianie, jak równiez i material, z którego wytwarzano ksiazki.
W czasie materialnym (1989r.), material ten byl grubomaterialna substancja - ludzie nazywali ja papierem. W czasie przemiany do swietlistej substancji, material tej ksiazki odpowiednio sie wysubtelnial na kazdym etapie rozwoju. W Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, istnieja inne zródla swiatla i materialy jak na ciezkiej materii w czasie jej poczatkowego wysubtelniania sie. Moje slowo jednak jest i pozostaje Prawda.
Moi bracia i siostry w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, którzy czytacie o Moim mysleniu i zyciu jako Jezusa z Nazaretu. Stwierdzacie wciaz na nowo, ze kazdy czlowiek w kazdym pokoleniu posiada wolna wole. Zadnego czlowieka i zadnej duszy nie przymusza sie do przyjecia odwiecznej Prawdy, zywego bytu. Kto pragnal odnalezc wewnetrzna Prawde, ten musial powedrowac do swojego wnetrza, doznac jej w samym sobie, na samym sobie i sam ja przezyc. Tak i Ja, jako Jezus z Nazaretu dalem tylko swiadectwo oodwiecznej Prawdzie.
Ludzie wszystkich pokolen, którzy sie stanowczo zdecydowali dla Mnie, dla Prawdy, pozostali tez przy Mnie, przy Prawdzie i zyciu. Inni, którzy byli rozdwojeni, odeszli ode Mnie, gdyz nie mogli zrozumiec Mojej mowy. Nie chcieli oni urzeczywistniac przykazan, uwazajac, ze powinno byc im darowane to, co ich wspólbracia codziennie wprowadzali w czyn: ofiarna milosc, prawo Boze, odwieczna Prawda.
Dlatego przez wiele pokolen wciaz na nowo ludzie, którzy nie mogli sie zdecydowac dla odwiecznej Prawdy, porzucali Moja trzode. Urabiacze opinii i ci, którzy wszystko wiedza lepiej, sadzili, ze Prawde mozna kupic lub zdobyc przez samo jej sluchanie.
Chleb niebios musial byc jednak spozywany i we wlasciwy sposób przetrawiany, to znaczy, ze prawo zycia musialo byc pokornie przyjmowane i urzeczywistniane. Jedynie w ten sposób dusza i czlowiek odnajdywali Wewnetrzne Zycie. Urzeczywistnianie odwiecznych praw przynioslo wiec pozytek tylko tym, którzy zdecydowali sie na zycie we Mnie, w Chrystusie Bozym, a nie pozostawali w "za i przeciw", raz "na zimno", a potem znów "na goraco".
Poprzez wiele pokolen nauczane bylo prawo wolnej woli: Czlowiek zbliza sie do Boga tylko wtedy, kiedy sie na Boga, na Prawde decyduje, starajac sie bezustannie spelniac Boza wole.
To "za i przeciw" wielu ludzi, którzy raz odczuwali "zimno", a potem znowu "goraco", dawalo ciemnosci niejedna mozliwosc wlamania sie w szeregi sprawiedliwych. Wciaz na nowo szatanskie sily uwodzily zmysly wielu ludzi. Zaczynali oni wtedy watpic w Prawde i porzucali Moich wiernych. To "za i przeciw" przebiegalo przez wiele pokolen tak dlugo, az nadszedl czas, w którym tylko swietliste dusze mogly sie wcielac w Królestwie Pokoju. One przybieraly szate ziemska, aby dalej rozbudowac i zaludnic nowy swiat. Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa powstalo wiec wprocesie ewolucji. Dusze, które przybieraly szate ziemska byly coraz bardziej swietliste i wypelnione pokojem; dlatego tez kazde pokolenie stawalo sie bardziej swietliste, a Królestwo Pokoju - wieksze i doskonalsze.
Rozpoznajcie: Slowa zmieniaja swoje znaczenie - Prawda jednak pozostaje. Slowo, które Ja wypowiedzialem jako Jezus z Nazaretu i które jako Chrystus Bozy objawilem przez Mój instrument - jest odwieczna Prawda. Tylko ten pojmuje Prawde, kto do Prawdy powedrowal - do Królestwa Bozego, które jest w glebi kazdego czlowieka.
Jedynie Duch Bozy czyni slowo zywym, a nie czlowiek, cialo i krew.
Za wszelkich czasów, we wszystkich pokoleniach, dzialo sie tak samo lub podobnie, jak wtedy, kiedy Ja wedrowalem jako Jezus w szacie ziemskiej. Jedni wierzyli w slowo Prawdy, inni znowu wysmiewali Prawde i jej Objawiciela. Za wszelkich czasów ludzie odnajdywali Prawde i za wszelkich czasów ludzie odwracali sie od niej. Tak tez zdarzylo sie Mnie, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu. Wielu ludzi przyszlo do Mnie, stajac sie Moimi uczniami - i wielu z tych uczniów znowu Mnie opuscilo.
Kto Prawdy tylko sluchal i nie wlaczyl jej w swoje zycie codzienne, ten dalej chodzil w ciemnosci i ciemnosc znowu wziela go do siebie.
10. Odpowiedzial Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz slowa zywota wiecznego. I mysmy uwierzyli i poznali, zes Ty jest Chrystus, Syn Boga zywego".
11. Jezus odpowiedzial im: "Czyz nie dwunastu was wybralem? I jednego wsród nich, który jest zdrajca?" Imówil o Judaszu Iskariocie, synu Szymona Lewity, bo ten byl, który Go potem zdradzil.
12. Jezus poszedl do Jerozolimy i spotkal ciezko objuczonego drzewem wielblada. Wielblad nie mógl isc stromo pod góre, a poganiacz popedzal go, bil i znecal sie nad nim, a nie mógl zwierzecia ruszyc z miejsca.
13. Widzac to Jezus rzekl do niego: "Czemu bijesz brata swego?" A czlowiek ten odpowiedzial: "Nie wiedzialem, ze on jest bratem moim. Azali nie jest to zwierze do dzwigania ciezarów i do tego przeznaczone, aby mi sluzyc?"
14. I rzekl mu Jezus: "Czyz nie ten sam Bóg stworzyl z tej samej materii to zwierze i twoje dzieci, które tobie sluza, i czyz nie otrzymaly one od Boga tego samego tchnienia?"
15. A czlowiek ów zdumial sie bardzo tymi slowami. Przestal bic wielblada i uwolnil go z czesci ciezaru. Iszedl wielblad pod góre, a Jezus przed nim, i nie stawal wiecej, az do konca swojej podrózy tego dnia.
16. Wielblad poznal Jezusa, odczul bowiem w Nim milosc Boza. Czlowiek ów zapragnal jeszcze wiecej dowiedziec sie z tej nauki, i Jezus chetnie go nauczal, istal sie on uczniem Jego. (Rozdzial 31, 10-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszystko jest energia. Po emanacji ludzi Ja, Chrystus Bozy w Jezusie, rozpoznawalem kto jako czlowiek staral sie zyc zgodnie z boskimi Prawami, a kto - mimo nabytej duchowej wiedzy - wykraczal przeciw prawu zycia.
Jako Jezus z Nazaretu mówilem do wielu ludzi o prawie zycia, równiez o zwierzetach, które podobnie jak ludzie odczuwaja ból, cierpienie i radosc. Tak, jak czlowiek nie powinien byc przeciwko swojemu blizniemu, lecz powinien byc mu przychylny, tak powinien tez byc przychylny zwierzetom i ponosic za nie odpowiedzialnosc, gdyz one czlowiekowi sluza.
Wciaz na nowo pouczalem ludzi, ze równiez izwierze jest stworzeniem Bozym, które czlowiek powinien milowac, a nie zniewazac. Kto bije zwierzeta i zneca sie nad nimi, ten na duszy i ciele dozna kiedys tego samego lub podobnego. Albowiem to, co czlowiek czyni swoim wspólbraciom i swoim wspólstworzeniom, zwierzetom - to czyni sobie samemu.
Wielu ludzi rozpoznalo swoja brutalnosc i zaczelo urzeczywistniac Moja nauke, zalujac swojego postepowania i przyjmujac zwierzeta za swoich przyjaciól. Itak niejeden zrozumial Moje slowa i poszedl za Mna.
***
ROZDZIAL 32

Bóg jako pokarm i napój - Znaczenie ciala i krwi 


Odzywianie sie i zdrowie wedlug woli Boga (1-6). Zdziczenie ludzi, ostrosc ludzkiego ja - Powrót ludzi do jednosci z przyroda (8-12)

1. I stalo sie, ze kiedy siedzial z uczniami Swoimi podczas wieczerzy, jeden z nich rzekl do Niego: "Mistrzu, czemu mówiles, ze dasz nam cialo Swoje do spozywania i krew Swoja do picia? Jest to bowiem trudne do zrozumienia dla wielu."
2. A Jezus odpowiadajac, rzekl: "Slowa, które powiedzialem do was sa Duchem i sa one zywotem. Dla nieswiadomych zas i lakomych miesa pachna przelewem krwi i smiercia, ale blogoslawieni sa ci, którzy je rozumieja.
3. Spójrzcie na zboze, jak rosnie, dojrzewa, bywa zzete, w mlynie zmielone i na ogniu upieczone. Z tego chleba uczynione jest Moje cialo, które widzicie. I spójrzcie na grona, które na winnej latorosli rosna, dojrzewaja, zostaja zebrane i wlozone do prasy, darujac tak swój owoc! Z tego owocu winnej latorosli i z wody jest Moja krew uczyniona.
4. Albowiem korzystam jedynie z owoców drzew iziarna roslin, a te zostaja przez Ducha przemienione w cialo Moje i krew Moja. Tedy jedynie to i podobne macie jesc wy, którzy we Mnie wierzycie i uczniami Moimi jestescie, z tego bowiem, w Duchu, splywa na ludzi zycie, zdrowie i uleczenie.
5. Zaprawde, Moja obecnosc bedzie z wami w substancji i zyciu Bozym, w tym ciele i w tej krwi ujawniona, i z tego jedzcie i pijcie wszyscy, którzy we Mnie wierzycie.
6. Albowiem wszedzie bede zmartwychwstawal do zycia w swiecie, jak pisza prorocy. Od wschodu slonca az do jego zachodu, wszedzie w Moim imieniu bedzie skladana czysta wonna ofiara. (Rozdzial 32, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Slowo Boze w slowie czlowieka jest Duchem i zyciem. Jest ono objawiane i darowane ludziom, aby pojeli, ze nie samo slowo uszczesliwia, lecz sens slowa, które przez Boga ludziom jest dane i powinno byc codziennie urzeczywistniane.
Ludzie w Duchu Odwiecznego wiedza, ze substancja zycia utrzymujaca przy zdrowiu cialo czlowieka, jego fizyczna substancje i krew jest w owocach pól i lasów, a nie w zabitych zwierzetach, których mieso jest spozywane, gdyz jest ono martwym pokarmem. Czlowiek nie powinien zabijac ludzi ani swiadomie zabijac zwierzat lub oddawac ich na rzez, gdyz jako stworzenia Boze sa one jego "dalszymi bliznimi".
Jezeli czlowiek poswieca swoje ziemskie zycie Bogu, to Duch Bozy utrzymuje w zdrowiu jego organizm, jego materialna substancje, cialo i krew; wtedy takze i odczucia, mysli, slowa i czyny czlowieka beda szlachetne i dobre. Jedynie z tego wyrasta wysoka etyka i moralnosc. Etyczno-moralne wartosci takiego czlowieka wplyna wtedy tez na wybór jego pozywienia. Zaniecha on jedzenia miesa i ryb oraz picia mocnych napojów.
Wtedy obecnosc Boga bedzie widoczna, zarówno w ciele jak i na ciele, a takze we krwi. Czlowiek bedzie zdrowy, gdyz bedzie zdrowo myslal i zdrowo sie odzywial. To znaczy, ze jego odczucia, mysli, slowa iczyny beda w Prawie, tak jak i to, co spozywa i pije. Kto wierzy we Mnie i spelnia wole Boga, ten bedzie zyl w dzielach Boga i bedzie jadl i pil to, co przyroda mu daruje.
"... wszedzie bede zmartwychwstawal do zycia wswiecie" znaczy: Wszedzie na tym swiecie bedzie gloszona ewangelia milosci i wszyscy ludzie dobrej woli beda urzeczywistniac Moja nauke, która dalem jako Jezus i daje znowu jako Chrystus. Oni swiadomie beda dziecmi Boga, gdyz poswiecili swoje zycie Bogu i chetnie i radosnie skladaja w ofierze to, co jeszcze w nich jest ludzkie, przekazujac to Mnie i uzyskujac w zamian Królestwo Boze.
Slowa "wonna ofiara" oznaczaja zycie zlozone w ofierze.
7. Jak w sprawach ciala, tak i w duchowych. Moja nauka i Moje zycie powinny byc dla was pozywieniem inapojem jako chleb zywota i wino zbawienia.
8. Podobnie jak zboze i grona winne przemieniaja sie w cialo i krew, tak samo tez wasze ziemskie mysli maja przemieniac sie w duchowe. Dazcie do przemiany cielesnego w duchowe! (Rozdzial 32, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Dazcie do przemiany cielesnego w duchowe!" oznacza: Przekazujcie Mi to, co w was ludzkie, wasze ludzkie odczucia, mysli, slowa, czyny, wasze odruchy, sklonnosci i namietnosci. Wszystko co ludzkie odnosi sie do ciala. Kto podaza do boskosci w swoim wnetrzu, ten jest skierowany na Boga, na prawo zycia. On spelnia prawo ofiarnej milosci w swoich odczuciach, myslach, slowach i czynach.
9. Zaprawde, powiadam wam, na poczatku wszystkie stworzenia zywily sie jedynie roslinami i owocami ziemi. Dopiero niewiedza i egoizm ludzi odwiodly od tego wiele z nich i skierowaly je ku temu, co sprzeciwialo sie pierwotnemu, przez Boga danemu, porzadkowi. Lecz nawet one powróca do naturalnego pozywienia, tak jak jest to napisane u proroków, których slowa nie powinny podlegac watpliwosci.
10. Zaprawde, Bóg daje wiecznie z wiecznego zycia iz wiecznej substancji, aby bezustannie odnawialy sie formy calego wszechswiata. Dlatego wiec i wy wszyscy macie udzial w ciele i krwi, w substancji i w zyciu Odwiecznego, a slowa Moje sa Duchem i zywotem.
11. I jesli zachowywac bedziecie Moje przykazania i wiesc zycie sprawiedliwe, bedziecie szczesliwi w tym iw przyszlym zyciu. Nie dziwcie sie temu, co wam powiedzialem. Jesli nie bedziecie spozywac ciala i pic krwi Boga, nie bedziecie mieli zywota w sobie.
12. A uczniowie odpowiedzieli: "Panie, daj nam zawsze spozywac ten chleb i pic z tego kielicha, albowiem slowa Twoje zaprawde sa pokarmem i napojem. Przez Twoje zycie i przez Twoja substancje bedziemy zyli zawsze." (Rozdzial 32, 9-12) 
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zaprawde, zyc w Bogu znaczy spelniac odwieczne prawa. Znaczy to równiez zyc z tego, co przyroda czlowiekowi daruje.
Rozwój ludzi i zwierzat na ziemi przebiegal bardzo powoli. Na poczatku zarówno czlowiek jak i zwierze, odzywiali sie roslinami z ogrodu Bozego. Kiedy jednak czlowiek coraz glebiej popadal w grzech, to pograzal sie w mroku niewiedzy i we wlasnym samolubstwie. Wmiare jak ciezka materia coraz bardziej sie zageszczala, znieczulaly sie takze zmysly czlowieka, atym samym stopniowo przeksztalcaly sie jego narzady.
W swoim samolubstwie czlowiek szukal wszelkiego rodzaju rozkoszy i zaczely mu smakowac ostro przyprawione, kwasne i miesne potrawy. Twarda skorupa, ludzkie ja, znieczulone zmysly wytworzyly zmyslowosc zadna zaspokojenia. W ten sposób ludzie starali sie wyrównac strate zyciodajnej energii, która sprzecznie z Prawem oddawali.
Owladniety zmyslami czlowiek, którego mysli stawaly sie coraz bardziej samolubne, laknal pozywienia, jakie odpowiadalo jego mysleniu i postepowaniu. Poniewaz oddalal sie coraz bardziej od Boga, stawal sie coraz bardziej ostry w slowach i czynach. Jego zdziczale zmysly odzwierciedlaly ostrosc ludzkiego ja idlatego szukaly odpowiednio ostrych przypraw i potraw. Kiedy czlowiekowi cos sie nie udawalo, reagowal rozgoryczeniem i jego zmysly szukaly zaspokojenia wcoraz to nowych uzywkach. Napiete nerwy czlowieka szukaly odprezenia w zaspokojeniu zmyslowosci.
Cialo laknelo coraz wiecej tego, co emanowalo zczlowieka w jego odczuciach, myslach, slowach iczynach: slodkiego i kwasnego, ostrego i namietnego. Dlatego zaczal on przeksztalcac substancje przyrody, przetwarzajac je w potrawy kwasne, ostre i slodkie.
Nastepstwem tego wszystkiego bylo to, ze czlowiek zaczal polowac na zwierzeta, zabijac je, przyprawiac ich mieso i spozywac je. Dlatego czlowiek stal sie mysliwym i klusownikiem. W swojej wzmagajacej sie zmyslowosci, pozadal meskiego lub kobiecego ciala.
Wszystko to dzialo sie i dzieje jeszcze w tym pokoleniu (1989r.). Dopiero kiedy czlowiek powróci do Ducha zycia, wznoszac swoje mysli ku Bogu, wysubtelni tez swoje zmysly.
Ja przyszedlem, aby przyniesc ludziom prawo zycia. Kto je przyjmuje i stosuje do siebie samego, ten powraca do zycia w Bogu. Zycie w Bogu i z wszelkim bytem jest najwyzsza i najszlachetniejsza etyka i moralnoscia.
Wszystkie dusze odnajda sie znowu w tym bycie, albowiem wywodza sie z Boga, z odwiecznego bytu, z zycia i wiecznie posiadaja w sobie zycie z Boga.
Kto spelnia przykazania, wyciag z odwiecznego Prawa, ten zyje w Bogu i z Boga i jest sprawiedliwy wobec wszelkich przejawów zycia.
Zaprawde, slowo Boze jest pokarmem i napojem, jest zyciem. Kto zyje w Bogu, ten zyje tez z Boga. On zyje w bycie. Ziemia jest czescia odwiecznego bytu, dlatego tez swiadomie zyjacy czlowiek bedzie ja prawowicie posiadal i uprawial, poniewaz zyje z ziemia, anie jest jej przeciwny i nie jest przeciwny niczemu, co na niej zyje.
Dusza zyje z czysto duchowej substancji, ziemskie cialo zyje z zycia, które z duchowej substancji stalo sie materialna. Zarówno czysto duchowa, jak i duchowo-materialna substancja, sa darami Boga dla duszy i czlowieka. Bóg dal ludziom owoce i rosliny. One sa zyciem dla ciala. Czlowiek powróci znowu do przyrody ibedzie zyl z nia w zgodzie, gdyz rozpozna, ze zycie izdrowie ciala sa jedynie z Boga, z zycia, które daruje sie dzieciom Bozym w przyrodzie.
Przyroda daruje zdrowemu cialu sile, a choremu uzdrowienie, jednak pod warunkiem, ze mysli, slowa i czyny czlowieka sa zdrowe. W Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa dzieci Boze zyja w absolutnej jednosci z królestwami przyrody, a Bóg zywi je owocami i roslinami, zyciem przyrody
***
ROZDZIAL 33

O krwawych ofiarach i odpuszczaniu grzechów
- Uzdrowienie przy kapielisku Betsaida


Z ustepstw Mojzesza dla ludzi tamtych czasów zrobiono prawa (1-3). Ofiary zwierzece i pokarm miesny - Ludzkie przepisy wiaza; Bóg jest nieograniczona miloscia i wolnoscia (4-14)

1. Jezus nauczal uczniów Swoich na zewnetrznym dziedzincu swiatyni. Wtedy jeden z uczniów rzekl do Niego: "Mistrzu, kaplani mówia, ze bez przelewu krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Czyz krwawe ofiary zakonu moga zgladzic grzechy?"
2. A Jezus odpowiedzial: "Zadna ofiara ze zwierzat ani z ptaków, ani z czlowieka nie moze gladzic grzechów. Jakzez moze byc zmazana wina przez wylanie krwi niewinnej? Przeciwnie, wina sie jeszcze powiekszy.
3. Kaplani wprawdzie otrzymuja od wiernych takie ofiary dla pojednania za wykroczenia przeciwko zakonowi Mojzesza, ale za grzechy przeciwko prawu Bozemu nie ma przebaczenia, chyba ze przez zal i opamietanie. (Rozdzial 33, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Mojzesz przyniósl od Boga Dziesiec Przykazan. Kiedy zrozumial, ze Izraelici nie mogli ich w krótkim czasie urzeczywistnic, gdyz wiekszosc z nich przez dlugie lata w myslach i czynach wykraczala przeciwko Dziesieciu Przykazaniom, uczynil im kilka ustepstw, aby poprowadzic ich do samorozpoznania przez wewnetrzne doswiadczenie. Jednak wielu Izraelitów nie zwazalo nawet na te ustepstwa i nadal sluzylo bozkom. Kilka pokolen pózniej ustepstwa te zostaly ustanowione przez krnabrnych Izraelitów jako prawa.
Ofiary ze zwierzat sa sprzeczne z prawem Bozym i z Dziesiecioma Przykazaniami.
4. Czyz nie napisano u proroków: Wezcie wasze krwawe ofiary i wasze ofiary calopalne i odrzuccie je! Przestancie spozywac mieso, nie mówilem bowiem o tym do ojców waszych ani im takich rzeczy nie nakazywalem, gdy wyprowadzalem ich z Egiptu. Ale to im rozkazalem:
5. Sluchajcie Mojego glosu i chodzcie drogami, które wam nakazalem, a bedziecie ludem Moim i dobrze dziac sie wam bedzie. Ale oni nie naklonili uszu swoich i nie sluchali.
6. A co innego przykazuje wam Odwieczny jak to, zebyscie sie cwiczyli w sprawiedliwosci i milosierdziu i pokornie kroczyli z waszym Bogiem? Czyz nie jest napisane, iz na poczatku Bóg przeznaczyl owoce drzew, nasiona i ziola na pozywienie dla wszelkiego ciala?
7. Ale oni dom modlitwy uczynili domem zlodziei, a w miejsce czystej wonnej ofiary krwia splamili Moje oltarze i spozywali mieso zabitych zwierzat.
8. Lecz Ja wam powiadam: Nie rozlewajcie krwi niewinnej, ani nie spozywajcie miesa. Badzcie rzetelni, milujcie milosierdzie i czyncie sprawiedliwosc, a dni wasze dlugo trwac beda w tej krainie.
9. Czyz zyto wyrastajace z ziemi z innym zbozem, nie bedzie przemienione przez Ducha w cialo Moje? Czyz grona z winnicy i inne owoce nie beda przemienione przez Ducha w krew Moja? Dozwólcie, aby to bylo w waszej duszy i w waszym ciele pomnikiem Odwiecznego.
10. W tym jawna jest obecnosc Boga jako substancji i zywota swiata. Z tego wszyscy jedzcie i pijcie na odpuszczenie grzechów i zywot wieczny dla wszystkich, którzy sa posluszni slowom Moim." 11. A jest w Jerozolimie przy owczym rynku kapielisko zwane Betsaida, majace piec sal. W nich lezalo mnóstwo chorych, slepych, chromych i wycienczonych, czekajac na poruszenie wody.
12. Bowiem o pewnej porze zstepowal aniol do kapieliska i poruszal wode. A kto po poruszeniu wody pierwszy do niej wstapil, odzyskiwal zdrowie, jakakolwiek choroba byl dotkniety. Byl tam tez czlowiek chromy od urodzenia.
13. I Jezus rzekl do niego: "Czy wody nie przynosza ci uzdrowienia?" A on odrzekl: "Tak, Panie, lecz nie ma nikogo, kto by mnie zaniósl do kapieliska, gdy woda sie poruszy. Zanim ja sam dojde, inny przede mna wchodzi." Rzecze mu Jezus: "Wstan, wez loze swoje i chodz." I zaraz ten czlowiek wstal i chodzil. A wlasnie tego dnia byl szabat.
14. I rzekli Zydzi do uzdrowionego: "Dzisiaj jest szabat, to jest przeciwko zakonowi, ze niesiesz loze swoje." A uzdrowiony nie wiedzial, ze to byl Jezus. Jezus zas oddalil sie, bo w owym miejscu bylo wielu ludzi. (Rozdzial 33, 4-14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Prawo Boze nie mówi o krwawych czy calopalnych ofiarach ani o swiadomym zabijaniu zwierzat, ani tez o spozywaniu ich miesa.
Tylko ten kroczy w Bogu i nalezy do ludu Bozego, kto idzie za glosem Boga, spelniajac Jego prawa. Prawem jest, aby czlowiek cwiczyl sie w sprawiedliwosci i milosierdziu i pokornie wedrowal do Królestwa Bozego we wnetrzu, gdzie jest prawdziwa i wieczna ojczyzna duszy. Kto przestrzega praw Bozych, bedzie sie odzywial tym, co prawo Boze stwarza w przyrodzie. Bedzie on tez zyl, odczuwal, myslal, mówil i postepowal zgodnie z odwiecznym Prawem.
Od samego poczatku Bóg dal ludziom jako pozywienie owoce, nasiona i ziola. To Prawo bedzie obowiazywac tak dlugo, az wszystkie dusze beda zyc w obszarach subtelnej substancji i nie bedzie juz ludzi, którzy potrzebowaliby dla swoich cial uformowanej energii, zycia z przyrody.
Dom modlitwy ma byc domem, w którym czlowiek w modlitwie i uwielbieniu Boga pielegnuje jednosc z bliznim. Z tego uzyskuje on na kazdy dzien sile, która pomaga mu prowadzic uswiecone, czyste zycie i zachowac jednosc z bliznim.
W czasach, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu, ludzie krwia plamili kamienne oltarze w swoich domach modlitwy, a potem jeszcze spozywali mieso zwierzat, które zostaly przez nich zabite. Swoje swiatynie z krwi i kosci plamili przez sprzeczne z Prawem odczucia, mysli, slowa i czyny. Tak i ludzie tego czasu (1989r.) wciaz jeszcze czynia. Tak samo plamia sie równiez krwia zwierzat, które zabijaja i których mieso spozywaja pomimo nabytej duchowej wiedzy.
Rozpoznajcie: Prawo Boze jest i bedzie wiecznie. To, co w zamierzchlych czasach bylo prawomocne, pozostaje takim i dzisiaj, gdyz Bóg jest tym samym Prawem - dzisiaj, jutro i na cala wiecznosc.
Kto przelewa niewinna krew, kto spozywa mieso, ten jest niemilosierny i bedzie musial sam na sobie odczuc swój brak milosierdzia.
Wyrazem czci dla Odwiecznego jest czysta dusza i zdrowe cialo, które ona utrzymuje w zdrowiu.
Naturalne pozywienie zawiera substancje Boza. Ona jest zyciem ziemskiego ciala.
Kto pozaluje za swoje grzechy i juz wiecej ich czynic nie bedzie, ten pozostawi w Bogu takze swoje odczucia, mysli, slowa i czyny i bedzie spozywac to, co Bóg mu darowal.
Prostuje: To nie aniol poruszal wode w kapielisku, lecz zywioly poruszaly i poruszaja wode. Nie woda uzdrawia, lecz jedynie wiara w Tego, który jako substancja jest równiez w wodzie.
Tak jak Zydzi, tak i inni ludzie kolejnych pokolen obchodza szabat tylko zewnetrznie, z nawyku. W swoim codziennym postepowaniu wykraczali jednak i nadal wykraczaja przeciwko temu, czego nauczaja tylko slowami. Ich mysli byly i sa nieczyste i takie same sa ich czyny, których dokonuja w ukryciu, aby nie byly widoczne. Rozprawiali i rozprawiaja o przykazaniach szabatu, lecz sami szabatu nie dotrzymywali i nie dotrzymuja ani w odczuciach, ani w myslach, ani w slowach i czynach.
Skrapianie ziemska woda jest tylko symbolem. Kto wierzy w duchowy strumien Boga i poswieca swoje zycie Bogu, ten dozna usmierzenia i uzdrowienia przez zycie z Boga - bez wzgledu na to czy zanurzy sie w wodzie, która jest tylko symbolem, czy tez z calego serca wezwie Boga, gdziekolwiek sie znajduje.
Bóg jest wszechobecna sila. Bóg pomaga, usmierza i uzdrawia. On nie pyta, czy jest to dzien powszedni, czy szabat. Kto z calego serca prosi, ten odbiera, obojetnie którego dnia i o jakiej porze. Tylko czlowiek maloduszny ma wiele przepisów, którymi chcialby ograniczyc wszechobejmujacego Ducha.
Rozpoznajcie: Bóg jest bezgraniczna miloscia i wolnoscia. Prawo bezgranicznej milosci i wolnosci nie zna malodusznosci ludzkiego ja. Ludzkie ja jest samolubnym prawem, które czlowiek sam sobie stworzyl. Jest to siew, który zawiera juz w sobie plon. Czlowiek sam zasial go w glebe zycia, w swoja dusze.
***
ROZDZIAL 34

Milosc Jezusa do wszelkiego stworzenia


Ten, przez kogo przeplywa sila Boga, staje sie blogoslawienstwem (2-6). Poszanowanie wszystkiego, co zostalo stworzone. Zniewazanie podlega prawu kauzalnemu (7-10)

1. A gdy Jezus dowiedzial sie, ze faryzeusze szemrali i ubolewali nad tym, iz zyskiwal i chrzcil On wiecej uczniów niz Jan, opuscil Judee i poszedl do Galilei.
2. I doszedl Jezus do jednego drzewa, pod którym spedzil kilka dni. Wtedy przybyly tam równiez Maria Magdalena i inne niewiasty i sluzyly Mu swoim mieniem, a On nauczal kazdego dnia wszystkich, którzy do Niego przychodzili.
3. I ptaki gromadzily sie wokól Niego i pozdrawialy Go swoim spiewem, a inne zwierzeta przyblizaly sie do Jego stóp i jadly z Jego reki.
4. A gdy odchodzil, blogoslawil niewiasty, które okazywaly Mu swoja milosc i zwrócil sie takze do drzewa figowego i blogoslawiac je rzekl: "Tys Mi dawalo cien i schronienie przed upalem, a do tego wszystkiego takze pozywienie.
5. Badz blogoslawione, rosnij i badz urodzajne i dozwól wszystkim, którzy do ciebie przychodza, by znalezli spokój, cien i pozywienie i dozwól ptakom, by znalazly w twoich galeziach radosc swoja".
6. I oto drzewo roslo, i rozwijalo sie niezwykle, i galezie jego rozrastaly sie coraz bardziej ku górze i ku dolowi tak, ze drzewa o podobnej urodzie i wielkosci, które by rodzilo taka obfitosc smacznych owoców, nie mozna bylo znalezc. (Rozdzial 34, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto dozwala, aby przeplywala przez niego sila Boza, ten jest zródlem sily dla ludzi, zwierzat, roslin i kamieni.
Czlowiek, którego Bóg moze przeniknac Swoja sila, jest blogoslawienstwem dla wszystkich i wszystkiego. Ten, kogo Bóg przenika, ofiarnie miluje ludzi, zwierzeta, rosliny i kamienie. Kto wlacza w swoje zycie ludzi i królestwa przyrody, ten jest w lacznosci z wszech-zyciem. Zycie w swojej róznorodnosci dziekuje mu, darujac sie w pelni i bedzie obdarowywac wszystkich, którzy przyjda do zdroju zycia.
Kto powaza zycie, ten zna odwieczna ojczyzne i juz na ziemi zyje w raju Bozym, gdyz królestwa przyrody sluza mu, a zywioly sa mu posluszne.
7. A Jezus przyszedlszy do wsi, zobaczyl malego bezpanskiego kotka, który byl glodny i miauczal zalosnie. I wzial go w Swoje rece, otulil szata Swoja i pozwolil mu spoczac na Swej piersi.
8. A kiedy przechodzil przez wies, dal kotu pozywienie i picie, a on jadl i pil, i okazywal Mu wdziecznosc. Potem oddal go Swojej uczennicy, pewnej wdowie imieniem Lorenca, która go dalej pielegnowala.
9. A niektórzy z ludu mówili: "Czlowiek ten troszczy sie o wszystkie zwierzeta. Czy one sa bracmi i siostrami Jego, ze tak je kocha?" A On rzekl do nich: "Zaprawde, to sa wasi wspólbracia z wielkiej rodziny Bozej, wasi bracia i siostry, którzy maja od Odwiecznego to samo tchnienie zywota.
10. I ktokolwiek troszczy sie o najmniejsze z nich i daje mu pozywienie i napój w potrzebie, ten czyni to dla Mnie, a kto umyslnie dopuszcza, by jedno z nich cierpialo glód i nie chroni go przed maltretowaniem - dopuszcza do zla, tak jakby Mnie to wyrzadzil. Albowiem tak, jak czyniliscie w tym zyciu, tak samo bedzie wam uczynione w przyszlym zywocie". (Rozdzial 34, 7-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zaprawde, powiadam wam, zycie jest tchnieniem Boga. Czy to czlowiek, czy zwierze - wszystko ozywiane jest tchnieniem j e d n e j sily, Boga.
Bóg jest zyciem, a zycie jest tchnieniem. Kto z premedytacja odbiera blizniemu oddech, zabijajac go, popadnie w duchowa smierc. W krainie dusz bedzie obcym, gdyz nie zna swojej wlasnej swiadomosci i dlatego tez nie wie, czy zyje, czy jest martwy. Juz samo to, ze za zgoda i wiedza czlowieka dochodzi do tego, ze ludzie i zwierzeta sa nekani, zniewazani i maltretowani, powoduje, iz spotka go to samo lub podobne.
A wiec to, co czlowiek wyrzadza blizniemu i dalszym bliznim, to znaczy zwierzetom, roslinom i kamieniom, to wyrzadza Mnie, a zatem sobie samemu.
Rozpoznajcie: Równiez kamienie przedstawiaja sily stworzycielskie Boga i im tez nalezy sie poszanowanie.
Siew czlowieka bedzie wiec jego plonem.
***
ROZDZIAL 35

Przypowiesc o milosiernym Samarytaninie 
- Maria i Marta


To, co czynisz blizniemu, to czynisz Chrystusowi i sobie samemu - O postepowaniu wobec blizniego (1-8). Módl sie i pracuj; wlasciwa miara (9-11). Obraz budowy domu Bozego, Nowej Jerozolimy na ziemi - Boska Madrosc wzywa synów i córki Boga, przygotowuje Wewnetrzna Droge i przynosi wszechobejmujace boskie prawa - Ci, którzy zyja we Mnie, stana sie zywym zdrojem (12-15)

1. I oto wystapil pewien uczony w Pismie, by wystawic Go na próbe: "Mistrzu, cóz mam czynic, abym uzyskal zywot wieczny?" On rzekl mu: "Co napisano w zakonie? Co czytasz?"
2. A ten, odpowiadajac, rzekl: "Nie czyn drugiemu tego, czego nie chcesz, aby on tobie uczynil. I bedziesz milowal Pana, twojego Boga z calego serca, z calej duszy i ze wszystkich sil i mysli swoich. Bedziesz czynil drugiemu to, co chcesz, aby inni tobie czynili".
3. A Jezus rzekl do niego: "Dobrzes powiedzial. Czyn to, a bedziesz zyl. Na tych trzech przykazaniach opieraja sie wszystkie prawa i prorocy, kto bowiem Boga miluje, ten miluje tez swojego blizniego". 
4. On zas chcial sie usprawiedliwic i rzekl do Jezusa: "A któz jest bliznim moim?" A Jezus odpowiadajac, rzekl: "Pewien czlowiek szedl z Jerozolimy do Jerycha i wpadl w rece zbójców, którzy zdarli z niego szate, poranili go i odeszli, zostawiajac go ledwie zywego.
5. Zdarzylo sie, ze przechodzil ta droga jakis kaplan i zobaczywszy go, poszedl dalej. Podobnie i Lewita, gdy przyszedl na to miejsce, przeszedl na druga strone drogi.
6. Pewien Samarytanin zas, podrózujac tedy, gdzie on lezal, ujrzal go i ulitowal sie nad nim. I podszedlszy do niego, opatrzyl rany jego, zalewajac je oliwa i winem. Po czym wsadzil go na swoje zwierze, zawiózl do gospody i opiekowal sie nim.
7. Nazajutrz, poniewaz udawal sie w dalsza droge, dobyl dwa grosze, dal je gospodarzowi i rzekl: 'Opiekuj sie nim, a jesli wiecej wydasz, ja w drodze powrotnej oddam ci'.
8. Któryz z tych trzech, zdaniem twoim, byl bliznim tego, który wpadl miedzy zbójców?" A on rzekl: "Ten, który okazal mu milosierdzie". Wtedy rzekl mu Jezus: "Idz wiec i czyn podobnie". (Rozdzial 35, 1-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Równiez ta wypowiedz, podobnie jak wiele innych, powinna ci sluzyc jako podpora w twojej ziemskiej wedrówce: "I oto wystapil pewien uczony w Pismie, by wystawic Go na próbe".
Rozpoznaj: Nie zastawiaj sidel na blizniego, gdyz dajesz tym kusicielowi mozliwosc doprowadzenia ciebie do upadku.
Jezeli nie bedziesz czujny, jezeli wiec nie bedziesz kontrolowal swoich odczuc i mysli, to kusiciel wkradnie sie poprzez twoje wlasne odczucia i mysli, twoje ludzkie slabosci, twoje ludzkie ja i nakloni cie do tego, co wlasnie w tym momencie odpowiada twojej ludzkiej naturze.
Rozpoznaj Prawo: To, co czynisz blizniemu, czynisz sobie samemu. Skutki moga nastapic za posrednictwem innych ludzi lub tez poprzez niewidoczna ciemna sile - kusiciela.
"Nie czyn drugiemu tego, czego nie chcesz, aby on tobie uczynil" oznacza: Zwazaj na kazda chwile swojego ziemskiego zycia. Wtedy bedziesz mial wglad w swiat swoich odczuc i mysli i bedziesz mógl zawczasu - zanim uczynisz blizniemu, co znowu do ciebie powróci - przekazac Mnie, Chrystusowi, to, co jest w tobie ludzkie. To, co czynisz blizniemu, czynisz Mnie, Chrystusowi i sobie samemu, gdyz twój blizni jest we Mnie i jest tez w tobie.
Kto miluje Boga z calego serca i z calej duszy, ten miluje blizniego ofiarnie - z glebi duszy i serca. To znaczy: Czyn blizniemu to, co chcialbys, aby on tobie uczynil. Bedziesz wiec powazal blizniego i czynil mu to, co odpowiada odwiecznemu Prawu - nie bedziesz jednak czynil tego, czego on od ciebie wymaga, a co jest sprzeczne z Prawem.
Rozpoznajcie dalej: Nie bedziecie milowac tylko tych, którzy was miluja i czynic dobrze tylko tym, którzy wobec was czynia tak samo lub podobnie. Milujcie wszystkich wspólbraci i czyncie wszystkim dobrze, zgodnie z prawem ofiarnej milosci i prawidlowego dawania i przyjmowania. Milujcie takze tych, którzy was nie miluja i czyncie dobrze równiez tym, którzy was zniewazaja i odrzucaja.
W przykazaniu dawania uszanujcie jednak wolna wole bliznich: Jezeli nie chca oni waszej bezinteresownej pomocy, to zaniechajcie jej. Jezeli jednak chca waszej bezinteresownej pomocy, aby sie na was wzbogacic - aby np. nie musieli pracowac na chleb - wtedy zaproponujcie im pomoc w znalezieniu pracy, zeby sami zarobili na to, czego od was oczekuja.
Jezeli chodzi o waszych wspólbraci, to w kazdej sytuacji pamietajcie o przykazaniu jednosci ze wszystkimi ludzmi. Czy jestescie bezinteresowni, skoro milujecie tylko tych, którzy was miluja i pomagacie tylko tym, którzy wam byli lub sa pomocni? Tak samo czynia faryzeusze.
Spelniajac coraz bardziej przykazania bezinteresownosci, zaczniecie naprawde zyc.
Przykazania dawania, wolnosci woli, jednosci i ofiarnosci - to podstawowe elementy odwiecznego prawa Bozego. Obowiazuja one wszystkie istoty i wszystkich ludzi. Takze sprawiedliwi prorocy spelniali i spelniaja je.
Rozpoznajcie: Kazdy, bez wyjatku, jest waszym bliznim.
Jak juz objawilem, z pokolenia na pokolenie ludzie wciaz na nowo nadawali wielu slowom inne znaczenie, a wiec inny sens.
Tak i slowo "wspólczucie" w prawie zycia ma inne znaczenie niz to, które mu dzisiaj czlowiek przypisuje: Wspólczucie w prawie zycia oznacza: czuc wspólnie z cierpiacym, aby odczuc, czego on potrzebuje.
Slowo "wspól-czuc" znaczy tez okazywac milosierdzie, ale bez wlaczania sie w lamentowanie, ubolewanie nad "biednym" bliznim i zalowanie go. Kto tak postepuje, móglby rozbudzic w cierpiacym litosc nad samym soba, i w ten sposób przyczynic sie do tego, ze blizni przez zalowanie samego siebie utknie w swojej niedoli.
Kto wspól-czuje naprawde bezinteresownie, ten odczuwa sytuacje blizniego w swoim sercu. Udzieli mu on bezinteresownej pomocy i uczyni dla niego to, co jest w jego mocy - zgodnie z prawem zycia.
9. Po drodze zdarzylo sie, ze wstapili do pewnej wioski, gdzie niewiasta imieniem Marta, przyjela Go do swojego domu. Miala ona siostre, imieniem Maria, która usiadlszy u nóg Jezusa, sluchala Jego slowa.
10. Marta zas krzatala sie, aby Mu usluzyc. A przystapiwszy don rzekla: "Panie, czy nie dbasz o to, ze siostra moja pozostawila mnie sama, abym spelnila posluge? Powiedz jej, zeby mi pomogla".
11. Odpowiadajac, rzekl do niej Jezus: "Marto, Marto, troszczysz sie i klopoczesz o wiele rzeczy, a tylko jednego potrzeba. Maria wybrala te dobra czesc i nie bedzie jej ona odjeta". (Rozdzial 35, 9-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Maria wybrala te dobra czesc i nie bedzie jej ona odjeta" oznacza: Nie samo krzatanie sie i zewnetrzna posluga przynosza czlowiekowi duchowy pozytek, lecz wlasciwa miara we wszystkim. Istotnym jest, by czlowiek czynil wszystko z calego serca i sila Boga.
Kto spoczywa w Bogu, przez tego Bóg dziala. Jego ofiarne dzialanie jest wtedy blogoslawienstwem dla wielu.
12. I znowu, gdy w pewnym miescie siedzial Jezus z uczniami Swymi przy wieczerzy, rzekl do nich: "Jak stól na dwunastu filarach, tak samo Ja Jestem posród was.
13. Zaprawde, powiadam wam, Madrosc buduje swój dom i ociosuje swoje dwanascie filarów. Przygotowuje ona swój chleb i swoja oliwe i miesza swoje wino. Zastawia swój stól.
14. I staje na wysoko polozonych placach miejskich, i wzywa synów i córki czlowiecze. Ktokolwiek pragnie, tego tutaj sprowadzcie, pozwólcie mu jesc Mój chleb, brac oliwe Moja i pic wino Moje.
15. Wyrzecz sie nierozsadnych i zyj, i pójdz droga rozsadku. Czczenie Boga jest poczatkiem madrosci, a rozpoznanie swietego jest zrozumieniem. Przeze Mnie pomnoza sie dni wasze, i powiela sie lata zywota waszego". (Rozdzial 35, 12-15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Jak stól na dwunastu filarach, tak samo Ja Jestem posród was" oznacza: Stól na dwunastu filarach symbolizuje swiety przybytek Boga w sile nosnej dwunastu najstarszych, posród których Ja Jestem - Chrystus Bozy. Tak samo jako Jezus z Nazaretu bylem posród dwunastu apostolów, którzy symbolizowali dwunastu najstarszych swietego przybytku.
Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem - chlebem, oliwa i winem.
"Zaprawde, powiadam wam, Madrosc buduje swój dom i ociosuje swoje dwanascie filarów" oznacza: Madrosc z Boga - Jego wlasciwosc w cherubinie boskiej Madrosci i jego duchowym dualu w szacie ziemskiej - buduje duchowy dom, dom Boga posród ludzi: Nowa Jerozolime.
Boska Madrosc przygotowuje ludziom dobrej woli droge do Wewnetrznego Zycia, do Mnie, Chrystusa Bozego, Zbawiciela wszystkich dusz i ludzi. Jest to Droga Wewnetrzna.
Razem ze Mna, z Chrystusem, wzywa ona synów i córki Boga z rodu Dawida i z innych rodów, aby zakladac i rozbudowac Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa. Ród Dawida jest poczatkiem plemienia Dawida w Moim Królestwie Pokoju na ziemi.
Boska Madrosc oraz mezowie i niewiasty z rodu Dawida i z innych rodów ociosuja dwanascie filarów. To znaczy, ze tworza fundament dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, w którym dom, dom Boga, Nowa Jerozolima jest glównym filarem Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Dwanascie filarów symbolizuje dwanascie bram odwiecznego miasta Bozego i Nowej Jerozolimy na swietlistej ziemi w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa.
"Przygotowuje ona swój chleb i swoja oliwe i miesza swoje wino" oznacza: Boska Madrosc przynosi ludziom wszechobejmujace prawa Boze. Kto zyje wedlug praw Bozych, ten stoi po Mojej prawicy i zasiada przy stole Chrystusa Bozego i boskiej Madrosci ze wszystkimi sprawiedliwymi mezami i niewiastami.
Kto zasiada do stolu zycia, ten otrzymuje ze stolu Bozego. Chleb, oliwa i wino symbolizuja dary zycia, które podawane sa wszystkim tym, którzy zyja we Mnie, w Chrystusie Bozym.
Slowa "Zastawia swój stól" oznaczaja: Boska Madrosc zaprasza na uczte Pana w domu Boga, w Nowej Jerozolimie na ziemi. A ci, którzy sa szczerego serca, spozywaja ze Mna, z Chrystusem ze stolu Boga. Oni sa swiadomie nosicielami przyszlych pokolen.
Ten stól Bozy w domu Boga juz jest zastawiony. Zasiadajacy przy stole Pana sa bracmi i siostrami Pragminy Nowa Jerozolima, którzy z Odwiecznym i ze Mna, z Chrystusem Bozym, zawarli przymierze dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Jak objawiono, Ja, Chrystus i boska Madrosc wzywamy wszystkich synów i wszystkie córki Boga z rodu Dawida i z innych rodów.
Stól Boga jest zastawiony dla wszystkich ludzi dobrej woli i wszyscy oni przyjda, gdyz czuja, ze beda z radoscia witani.
Prostuje wypowiedz: "I staje ona na wysoko polozonych placach miejskich i wzywa synów i córki czlowiecze". Na przygotowanych placach wielu miast i gmin, boska Madrosc nawoluje synów i córki czlowiecze do zawrócenia i opamietania sie i wzywa synów i córki z rodu Dawida i z innych rodów, aby spelnili swoje boskie zadanie.
Kazdy czlowiek dobrej woli jest wezwany. To wyrazaja slowa: "Ktokolwiek pragnie, tego tutaj sprowadzcie, pozwólcie mu jesc Mój chleb, brac oliwe Moja i pic wino Moje".
Dary z prapoczatku zródla, z Boga, podawane przez boska Madrosc, sa pelnia z prawa Bozego. Kto prawa Boze spelnia, ten zyje w Bogu i w Jego pelni. Jemu niczego nie zabraknie.
"Wyrzecz sie nierozsadnych i zyj, i pójdz droga rozsadku" oznacza: Wyrzecz sie ludzkiego ja i wszystkich, którzy chca cie do siebie przywiazac przez swoje wyobrazenia i mniemania, i wszystkich nierozsadnych, którzy mimo nabytej wiedzy chca pozostac nadal nierozsadni i maloduszni. "Wyrzec sie" oznacza: na zewnatrz pozostawic, we wnetrzu zachowac.
Pójdz droga rozsadku, a zwrócisz sie do wnetrza - do zycia, które jest we wnetrzu kazdego czlowieka.
Boska Madrosc przyniosla wszechobejmujaca Wewnetrzna Droge, aby prawdziwie szukajacy odnalazl sie we Mnie, w Chrystusie i mógl czerpac z nie wyczerpujacego sie nigdy zródla - z Boga. Kto zaprawde kroczy Wewnetrzna Droga, która Ja, Chrystus Bozy, objawilem ludziom poprzez boska Madrosc, ten osiagnie prawdziwa wielkosc.
On we wszystkich sprawach rozpozna Boga, odda Mu czesc i bedzie zyl w Jego swietej woli. Zyje on zatem w prawie ofiarnej milosci i bedzie rozpoznawal i rozumial wszystkie sprawy i wszystko, co jest, w swietle Prawdy.
Ludzie, którzy zyja we Mnie, w Chrystusie Bozym stana sie przeze Mnie w tych dniach zywym zródlem. Ja pomnoze ich dni, gdyz oni zyja we Mnie i przeze Mnie przynosza zbawienie na ten swiat swoim wspólbraciom i wspólsiostrom.
Z pokolenia na pokolenie beda oni wspólnie dzialac przez lata swojego ziemskiego bytu i beda swiadectwem dla wszystkich, którzy zyja jeszcze w materialistycznym swiecie.
***
ROZDZIAL 36

Cudzoloznica - Faryzeusze i celnicy


Prawo odpowiedników - Kto zna samego siebie, rozpoznaje tez przeciwnika Boga - Uwodzenie przez szatana zmyslów przed, jak i po wielkich przewrotach (1-6). Z pokory wyrasta duchowa wielkosc (7-10)

1. Pewnego dnia wczesnym rankiem Jezus ponownie przybyl do swiatyni i caly lud przyszedl do Niego; On usiadl i nauczal ich.
2. Potem uczeni w Pismie i faryzeusze przyprowadzili do Niego niewiaste przylapana na cudzolóstwie, postawili ja posrodku i rzekli do Niego: "Mistrzu, te oto niewiaste przylapano na jawnym cudzolóstwie. A Mojzesz w zakonie kazal nam takie kamienowac. Ty zas co mówisz?"
3. A mówili, kuszac Go, aby miec powód do oskarzenia Go. A Jezus schyliwszy sie, pisal palcem po ziemi, jakoby niczego nie slyszal.
4. A gdy nie przestawali Go pytac, podniósl sie i rzekl do nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci w nia pierwszy kamien".
5. I znowu schyliwszy sie, pisal po ziemi. A gdy oni to uslyszeli, poruszeni wlasnym sumieniem, wychodzili jeden za drugim, poczynajac od najstarszych az do ostatniego. I pozostawili Jezusa samego, tylko owa niewiasta tam stala.
6. A Jezus podniósl sie i nie widzac nikogo, tylko niewiaste, rzekl do niej: "Niewiasto, gdzie sa twoi oskarzyciele? Nikt cie nie potepil?" A ona odpowiedziala: "Nikt, Panie". Wtedy rzekl do niej Jezus: "Tak i Ja cie nie potepiam. Nie grzesz juz wiecej i id) w pokoju". (Rozdzial 36, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wciaz jeszcze (1989r.) istnieje stary, grzeszny swiat ze swoimi przejawami i zwyczajami, i wielu ludzi jest w nim uwiezionych. Szatan zmyslów ciagle jeszcze zbiera plony posród nich. Dba on bowiem o to, azeby ludzie wykraczali przeciwko prawu Boga. Wciaz na nowo wyslannik ciemnosci próbuje ich uwiesc, a tych, którzy daja sie uwiesc, trzyma w zelaznych pazurach.
Jak w czasach, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu, tak dzieje sie jeszcze i dzisiaj na przelomie czasów (1989r.).
Mimo przemiany starego, grzesznego czasu w Nowy Czas, czas Ducha, wciaz jeszcze panuje ten sam grzech: ciemnosc ukrywa sie w oskarzeniach i oszczerstwach wobec blizniego. A jednak coraz wiecej ludzi rozpoznaje prawo odpowiedników: Kto zarzuca swojemu blizniemu jakis grzech i z tego powodu obwinia go i oskarza, ten tkwi w tym samym lub podobnym grzechu. Kto oskarza blizniego, oskarza siebie samego.
Kto nie ma litosci i wyrozumialosci dla swojego blizniego, ten zyje w grzechu. Grzesznik ma litosc i wyrozumialosc tylko dla samego siebie i znajduje wiele usprawiedliwien, jezeli chodzi o jego ludzkie ja.
Rozpoznajcie: Kazdy czlowiek przez swoje gesty, swoja mimike, swój sposób mówienia i postepowania daje swiadectwo o tym, kim i czym jest. Po tym rozpoznalem i przejrzalem obludników.
Kiedy faryzeusze przyprowadzili do Mnie niewiaste, która podobno przylapano na jawnym cudzolóstwie, wyczytalem z emanacji ich dusz, z ich aury i z ich slów, ze popelnili oni te same lub podobne grzechy.
Dlatego rzeklem do nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci w nia pierwszy kamien".
Rozpoznajcie: Zaden naprawde uduchowiony, a wiec madry czlowiek nie bedzie oskarzal i potepial swojego blizniego. Nie bedzie chcial równiez wodzic swoich wspólbraci na pokuszenie. Kto sam pokonal przeciwnika Boga, ten zna go i jego uwodzicielskie sztuczki i knowania. Natomiast czlowiek, który wzmacnia swój grzech, nie zna ani siebie, ani przeciwnika, który go uwodzi i trzyma mocno w reku.
Dlatego Ja, jako Chrystus Bozy, w polaczeniu z boska Madroscia ponownie nauczam: Rozpoznaj samego siebie! Wtedy bedziesz wiedzial, jakimi furtkami i kanalami twojego ludzkiego ja wkrada sie przeciwnik Boga, aby cie uwiesc i przeciagnac na swoja strone.
Rozpoznajcie wy, którzy zyjecie ze Mna w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa i czytacie o Prawdzie i o wielu wydarzeniach, które objawilem na przelomie czasów (1989r.) poprzez wcielona zenska zasade boskiej Madrosci. To wszystko, o czym czytacie w ksiazce "To jest Moje Slowo" i wiele wiecej, dzialo sie przed czasem wielkich globalnych katastrof i przewrotów, a równiez i po nim. W niektórych czesciach ziemi szatan zmyslów wciaz na nowo powstawal i uwodzil ludzi, którzy pozwalali sie uwiesc. Oni wciaz na nowo w rózny sposób grzeszyli. Swatali, pozwalali sie swatac, cudzolozyli, a zatem grzeszyli, dopóki kolejne zarazy, kleski zywiolowe i katastrofy na skale swiatowa nie pochlonely tego, co grzeszne.
Tym, co zawsze pozostawalo, byly fundamenty i poczatki Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, które pionierzy Nowego Czasu stworzyli w starym swiecie, walczac ofiarnie i odwaznie z ciemnoscia. Wciaz na nowo pionierzy swietlistego czasu przybierali szate ziemska. Przez wiele pokolen budowali Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa. W ten sposób wzmagalo sie Moje swiatlo na ziemi.
7. I tym, którzy uwazali siebie za sprawiedliwych, a innych lekcewazyli, dal te przypowiesc: "Dwóch ludzi weszlo do swiatyni, aby sie modlic; jednym byl bogaty faryzeusz, uczony w prawie, a drugim celnik, który byl grzesznikiem.
8. Faryzeusz stanal i tak sie w duchu modlil: 'Boze, dziekuje Ci, ze nie jestem jak inni ludzie, jak lichwiarze, niesprawiedliwi, cudzoloznicy albo tez jak ten celnik. Poszcze dwa razy w tygodniu i daje dziesiecine z calego mojego dorobku'.
9. A celnik stanal z daleka i nie smial nawet oczu podniesc ku niebu, lecz bil sie w piers swoja, mówiac: 'Boze, badz milosciw mnie grzesznemu'.
10. Powiadam wam: Ten poszedl usprawiedliwiony do domu swego, tamten zas nie. Bo kazdy, kto siebie wywyzsza, bedzie ponizony, a kto sie ukorzy, bedzie wywyzszony". (Rozdzial 36, 7-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zarozumialy czlowiek nie zna siebie, gdyz zwaza tylko na to, jak sie pokazac przed innymi, a nie rozwaza, dlaczego chce uchodzic za kogos, kim nie jest. Kto jednak rozpoznaje swoje grzechy i prosi wiecznego Ojca o pomoc, aby uzyskac sile do ich zaniechania, ten otrzymal juz laske i pomoc od Odwiecznego.
Jedynie z pokory wyrasta duchowa wielkosc. Pycha jest juz grzechem, gdyz niskie ja stawia siebie ponad Boga. Tak wiec pycha jest podstawa do dalszych pokus. Kto posiada wewnetrzna wielkosc, ten tak dlugo bedzie sie zmagac ze swoim ludzkim ja, az jego zycie stanie sie Moim zyciem - kosmiczna swiadomoscia.
Kto osiagnal wewnetrzna wielkosc, ten nie poprzestanie na tym, zeby sie od czasu do czasu zanurzyc w zródlo rozpoznania. On bedzie tak dlugo nad soba pracowal, az dotrze do prapoczatku zródla i na wiecznosc zamieszka w Bogu.
***
ROZDZIAL 37

Odrodzenie duszy


Poprzez cierpienie i zadoscuczynienie do doskonalosci - Laska Ojca dziala ze wzmozona sila na ziemi - Konczy sie mozliwosc inkarnowania bardzo obciazonych dusz - Odrodzenie w Duchu Boga (1-10)

1. Jezus siedzial w przedsionku swiatyni, i wielu ludzi przyszlo, by sluchac Jego nauki. A jeden rzekl do Niego: "Panie, czego nauczasz o zyciu?"
2. A On mu rzekl: "Blogoslawieni, którzy poczynili wiele doswiadczen, przez cierpienia bowiem stana sie doskonalymi. Beda oni jak aniolowie Boga w niebie i nie beda nigdy umierac ani ponownie sie rodzic; smierc i narodziny nie beda mialy wiecej mocy nad nimi.
3. Ci, którzy cierpieli i przezwyciezyli siebie, beda filarami w swiatyni Mojego Boga i nigdy juz jej nie opuszcza. Zaprawde, powiadam wam, jesli nie odrodzicie sie przez wode i ogien, nie ujrzycie Królestwa Bozego".
4. A pewien rabbi (Nikodem) przyszedl do Niego noca z bojazni przed Zydami i zapytal Go: "Jak czlowiek moze sie znowu narodzic, jesli jest stary? Czy moze powtórnie wejsc w lono matki swej i na nowo sie narodzic?"
5. Jezus odpowiedzial: "Zaprawde, powiadam ci, jesli ktos nie odrodzi sie z ciala i z ducha, nie bedzie mógl wejsc do Królestwa Bozego. Wiatr wieje, gdzie chce i chociaz slyszysz jego szum, nie wiesz, skad przychodzi i dokad idzie.
6. Swiatlosc swieci od wschodu do zachodu; z mroków nocy slonce wschodzi i w mrokach nocy znowu sie pograza. Tak samo jest z czlowiekiem od jednego zycia do drugiego.
7. Kiedy slonce z mroków nocy wschodzi, to istnialo ono i przedtem, a kiedy zanurza sie znowu w mrokach nocy, to krótko tylko wypoczywa, aby potem powrócic.
8. Tak i wy musicie przechodzic przez wiele przemian, az bedziecie doskonali, tak jak napisano w ksiedze Hioba: Jestem wedrowcem i wedruje z jednego miejsca na drugie i od jednego domu do drugiego, az dojde do miasta i domu, które sa wieczne".
9. Nikodem zas zapytal: "Jak to sie moze stac?" Jezus odpowiadajac rzekl mu: "Jestes nauczycielem w Izraelu, a tego nie rozumiesz? Zaprawde, mówimy to co wiemy i swiadczymy o tym, co widzielismy, ale swiadectwa naszego nie przyjmujecie.
10. Jesli nie wierzycie, gdy mówie wam o ziemskich sprawach, to jakze uwierzylibyscie, gdybym wam mówil o niebianskich sprawach? Nikt nie wstapil do nieba, ale z nieba zstapil ten, który w niebie jest, a mianowicie Syn Czlowieczy". (Rozdzial 37, 1-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Blogoslawieni, którzy poczynili wiele doswiadczen, przez cierpienia bowiem stana sie doskonalymi" oznacza: Czlowiek, który przyjmie swoje grzechy - jakie moga pojawic sie tez w postaci cierpienia - i rozpozna siebie w cierpieniu, chorobie i niedoli jako grzesznego, który odczuje skruche, poprosi o przebaczenie, przebaczy, zadoscuczyni i grzechów tych juz wiecej popelniac nie bedzie, ten przez to wzmocni sie i stanie sie doskonalym. Nad grzesznikiem smierc i narodziny panuja tylko tak dlugo, az on swoje grzechy odlozy i bedzie spelniac Boza wole. Wtedy jego dusza zacznie promieniowac swiatlem. Wówczas dusza jak i czlowiek podniosa wzrok ku niebu. I po przezwyciezeniu siebie - nawet i przez cierpienie - dusza wejdzie do Królestwa Bozego.
Rozpoznajcie: Jezeli dusza przychodzi z ciemnosci, to znaczy, jezeli w swoich poprzednich bytach obciazyla sie w ziemskim zyciu i nie oczyscila grzechów, to bedzie przez pewien czas przebywac w krainie dusz i potem znowu przyjdzie w ziemski byt. Bedzie ona tak dlugo dazyc do przybierania ciala, az oczysci to, co wciaz na nowo przyciagalo ja do ziemi w szate ziemska.
Ziemia bedzie dla dusz magnesem tak dlugo, az odcierpia one i przeistocza na niej to, co je wciaz na nowo przyciagalo do ziemskiego bytu. Istnieja bowiem obciazenia, które maja "ziemskie ciazenie" i przyciagaja dusze do ziemi tak dlugo, az one je przezwycieza. Wiele dusz nie zazna spokoju w obszarach oczyszczania, dopóki nie przezwycieza one tego ziemskiego przyciagania. Natomiast obciazenia, które nie podlegaja temu ziemskiemu przyciaganiu, spowodowane przez dusze w szacie ziemskiej, moga byc szybciej zniesione w zaswiatach.
Blogoslawione dusze i blogoslawieni ludzie, którzy swoja ziemska wine - to, co spowodowali - zniosa dzieki lasce Ojca, gdyz dziala ona na ziemi ze wzmozona sila.
Rozpoznajcie: Zbliza sie coraz bardziej czas, w którym silnie obciazone dusze nie beda mogly juz tak latwo przybywac na ziemie. Albowiem planeta Ziemia oczyszcza sie i wraz z calym systemem slonecznym bedzie wzniesiona, a jej struktura - wysubtelniona. Wtedy wcielanie sie bardzo obciazonych dusz nie bedzie juz mozliwe. Beda sie one czuc jakby byly uwiezione w obszarach oczyszczania na tych planetach, które odpowiadaja ich poziomowi swiadomosci. Tam przecierpia to, co na ziemi moglyby oczyscic bez wielkiej meki.
Odrodzenie w Duchu Bozym osiaga w czlowieku dusza, która podnosi wzrok ku niebu i w swoim ziemskim bycie w kazdej godzinie, dzien po dniu, kieruje swoje odczucia i mysli ku Bogu i w ten sposób nastraja sie na Boga. Slowa i czyny takiego czlowieka sa wtedy boskie. Po smierci ciala dusza ta wzniesie sie do nieba, gdyz rozwinela niebo w sobie.
Droga do serca Boga jest ofiarna milosc. Tego, jak ja osiagnac, ucze Ja i boska Madrosc na ziemi poprzez objawienia. Slowo Prawdy plynie poprzez Mój instrument na ten swiat (1989r.). Moje slowo sluzy jako pomoc, zbawienie i radosc wszystkim tym, którzy krocza droga ofiarnej milosci.
To, co zostalo zapisane, wyjasnia przychodzenie i odchodzenie dusz. Nikt nie moze wzniesc sie do nieba, jezeli nie rozwinal nieba w sobie.
Wszystkie dusze i wszyscy ludzie zstapili jednak z nieba i wejda tam znowu, gdyz z nieba pochodza. Moim zadaniem jako Zbawcy jest sprowadzic wszystkich z powrotem do wiecznego Ojca, w odwieczne niebiosa.
***
ROZDZIAL 38

O zabijaniu zwierzat 
- Wskrzeszenie mlodzienca z miasta Nain


Kto nie spelnia praw Bozych, obciaza swoja dusze i nie moze nauczac i wykladac prawa niebios - Plewy zostana oddzielone od ziarna (1-2). Drabina Jakuba - W miare wysubtelniania mysli i zmyslów odpada to, co jest sprzeczne z Prawem (3). O przemocy i przelewie krwi (4). Wspól-czucie ze zwierzetami - Zabijanie zwierzat w celu uwolnienia ich od cierpienia (5). Kto siebie rozpoznaje i oczyszcza, ten uczy sie milowac zycie (6). Wskrzeszanie zmarlych (8-10)

1. I kilku Jego uczniów przyszlo do Niego i mówili Mu o pewnym Egipcjaninie, synu Beliala, który uczyl, ze nie jest sprzeczne z Prawem znecac sie nad zwierzetami, jezeli ich cierpienia daja korzysc czlowiekowi.
2. I rzekl im Jezus: "Zaprawde, powiadam wam, kto korzysta z krzywdy zadanej stworzeniu Boga, ten nie moze byc uczciwy. Równiez nie moga dotykac rzeczy swietych ani uczyc o tajemnicach niebios ci, których rece sa krwia splamione i których usta zanieczyszczone sa miesem. (Rozdzial 38, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Wszystko co zyje, odczuwa. Podobnie jak czlowiek, tak i wszystkie formy zycia odczuwaja radosc i cierpienie - czy to zwierzeta, rosliny, czy kamienie. Zycie jest swiadomoscia. swiadomosc wypromieniowuje niezliczone aspekty ewolucji Jam Jest. Swiadomosc jest tez procesem uswiadamiania. Ludzie, zwierzeta, rosliny i kamienie odczuwaja stosownie do swojej swiadomosci.
Rozpoznajcie: Kto osacza zwierzeta, ten sam bedzie kiedys osaczony. Kto neka zwierzeta, ten sam bedzie kiedys nekany. Kto wyzyskuje zycie ziemi, ten sam stanie sie lupem tych, którzy go do tego naklaniaja.
Kazdy siew ma swoje zniwa. To, co czlowiek sieje, wnika w glebe jego duszy, tam kielkuje i wzrasta. W kazdym nasieniu zawarty jest juz owoc.
Kto wiec jest przeciwko swojemu blizniemu i królestwom przyrody, ten jest tez przeciw Bogu, albowiem Bóg - Zycie, jest we wszelkim bycie.
Rozpoznajcie: Kto nie spelnia praw Bozych, ten obciaza swoja dusze. Kto neka lub zabija zwierzeta, tego rece sa splamione krwia. Kto spozywa mieso zwierzat, zanieczyszcza i bezczesci przyrode, ten jest nieczysty. Tacy ludzie nie umieja sie obchodzic ze swietymi rzeczami ani nie moga zglebic tak zwanych "tajemnic" niebios i dlatego tez nie moga nauczac i wykladac prawa niebios.
Kto naucza tego, co najswietsze - praw niebios i nakazuje swoim wspólbraciom, aby ich przestrzegali, a sam ich nie przestrzega, temu beda przytakiwac tylko ci, którzy podobnie jak on zyja i mysla.
Zadne bezboznictwo nie moze przetrwac. Ustapi ono tak, jak noc ustepuje przed dniem. Bliski jest czas, w którym swiatlo wszystko ujawni i ludzie rozpoznaja, w jakim oddaleniu od Boga zyja ci, którzy ich wprawdzie pouczali i nakazywali im spelniac prawa zycia, ale sami ich nie spelniali i których rece splamione sa krwia, a ciala zanieczyszczone przez spozywanie miesa.
Boze mlyny miela powoli. Przyjdzie dzien, kiedy plewy beda oddzielone od ziarna, i ci, którzy sa wypelnieni Bogiem beda stali po Mojej prawicy, a bezbozni beda sie oczyszczac zgodnie z prawem siewu i zbioru.
3. Bóg daje ziarna i owoce ziemi na pozywienie i dla prawego czlowieka nie ma zadnego innego, zgodnego z Prawem pozywienia dla ciala. (Rozdzial 38, 3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Bóg daje ziarna i owoce ziemi na pozywienie i dla prawego czlowieka nie ma zadnego innego, zgodnego z Prawem pozywienia dla ciala" oznacza: Bóg daje czlowiekowi z lona matki ziemi wszystko to, czego ziemskie cialo potrzebuje do zycia. Kto w odczuciach, myslach, slowach i czynach spelnia prawa milosci i zycia, ten zyje z tego, co matka ziemia mu daruje.
Na drabinie Jakuba do czystej swiatyni zycia stoi bardzo wielu. Wielu jest jednak takich, którzy zarówno we wnetrzu jak i na zewnatrz sa jeszcze wielkimi grzesznikami i pozostana nimi przez dziesieciolecia albo nawet przez kilka inkarnacji lub pobytów duszy w zaswiatach, az trafia ich skutki tego, co zbudowali w przyczynach.
Jednak Bóg ze swiatyni milosci podaje reke kazdemu, równiez najwiekszemu grzesznikowi. Wciaz na nowo odwieczny byt, Wszechojciec, naucza przeze Mnie, Chrystusa, ewangelii milosci. Wciaz na nowo dusze i ludzie sa pouczani, azeby wspólnie zyli, rozwijali poczucie wspólnoty Wewnetrznego Zycia oraz zaniechali zabijania zwierzat i spozywania ich miesa. Wciaz na nowo dusze i ludzie sa napominani, aby uszlachetniali swoje odczucia i mysli tak, zeby i ich zmysly sie wysubtelnily. Dopóki bowiem choc odrobina nieczystego znajduje sie w duszy, nie moze ona wejsc do nieba.
Prawidlowoscia jest to, ze czlowiek, który utrzymuje w czystosci swoje mysli i slowa i wznosi swoje czyny ku Bogu, coraz bardziej odstepuje od martwego pozywienia, od spozywania miesa i ryb, az bedzie na tyle oczyszczony, ze przyjmie z wdziecznoscia dary z lona matki ziemi.
To, co nieczyste czystego nie pokala. Jesli jest on np. zaproszony do stolu i wezmie z potrawy miesnej, która gospodarze z wielka radoscia i wielkim nakladem pracy przygotowali i podaja mu, wtedy jest to gest powazania wobec pana domu. Do tej sytuacji odnosi sie wypowiedz: Nie to, co wchodzi w usta - np. kilka kesów miesa - zanieczyszcza cialo, lecz to, co z ust wychodzi: egoistyczne, pelne zawisci i zazdrosci uczucia, mysli i slowa; one zanieczyszczaja dusze i cialo.
Natomiast zaspokajanie zadzy spozywania ryb, miesa i alkoholu obciaza dusze i zanieczyszcza cialo.
W ogólnej rozmowie z gospodarzami mozna potem nadmienic, ze ty, gosc, coraz bardziej odchodzisz od spozywania miesa i ryb, gdyz rozpoznales, iz martwe pozywienie nie sluzy duszy i cialu, gdyz prawo Boga jest zyciem. Dzieki takim lub podobnym ogólnym wskazówkom równiez i pan domu zastanowi sie, ze i on przeciez stoi na drabinie Jakuba i bedzie mógl sie oczyszczac i wspinac szczebel po szczeblu.
Kazde bezinteresowne slowo i kazdy bezinteresowny czyn sluzy dobru blizniego. Przy dobrych, bezinteresownych rozmowach niejeden moze zrozumiec to, co Ja, Chrystus, jako Jezus ludziom przykazalem: Dla ofiarnego, prawego czlowieka nie ma innego pozywienia dla ciala jak tylko to zgodne z Prawem, które wytwarza przyroda - ziarna i owoce.
Poza tym przykazalem Moim, zeby sie nie umartwiali, lecz wysubtelniali swoje mysli i zmysly. Wtedy zmniejszy sie ilosc spozywanego martwego pokarmu - ryb i miesa. W miare wysubtelniania sie duszy i czlowieka odpada to, co nie jest zgodne z Prawem. Wtedy nie bedzie to stlumione, lecz zniesione przez zycie we Mnie, w Chrystusie.
4. Rozbójnik, który wlamuje sie do domu zbudowanego przez czlowieka, zawinil; lecz nawet najmniejsi z tych, którzy wlamuja sie do domu zbudowanego przez Boga, sa wiekszymi grzesznikami. Dlatego mówie do wszystkich, którzy pragna byc Moimi uczniami: Trzymajcie rece wasze z dala od krwi przelewu, a wargi wasze niech nie dotkna miesa. Bóg bowiem jest sprawiedliwy i dobrotliwy i przykazal, zeby ludzie zyli jedynie z owoców i nasion ziemi. (Rozdzial 38, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tak brzmi prawo zycia: Kto wlamuje sie do domu zbudowanego przez czlowieka, staje sie winny wobec prawa Bozego i wobec praw i ustaw ludzkich. Czlowiek nie powinien ani krasc, ani rabowac, lecz powinien powazac mienie blizniego. Kto popadnie w biede, powinien prosic o pomoc, a nie krasc i rabowac. Kto okrada blizniego - nawet kiedy ten posiada wielkie bogactwa - staje sie winny wobec duchowego i ziemskiego prawa.
Kto wlamuje sie do domu Bozego, do swiatyni Ducha swietego, jest daleko wiekszym grzesznikiem. Dom Bozy, swiatynia Ducha swietego, to ludzkie cialo i dusza, która jest z Boga i mieszka w ludzkim ciele. W glebi duszy jest Boza milosc, madrosc i sprawiedliwosc. Bóg zamieszkuje wiec w duszy. Wobec tego dusza i cialo czlowieka sa swiatynia Boga. Kto wiec wlamuje sie do domu z krwi i kosci, zadajac gwalt czlowiekowi, uciskajac go, traktujac jak niewolnika, a nawet zabijajac go, ten grzeszy przeciwko Duchowi swietemu. To jest najciezszy grzech.
Zachowujcie wiec w czystosci wasze rece i wasza dusze - nie tylko wystrzegajac sie kradziezy i rabunku. Przede wszystkim nie stosujcie przemocy wobec ludzi czy zwierzat i strzezcie sie przelewu krwi.
Kto ofiarnie miluje blizniego, ten nie zada mu gwaltu ani go nie zabije. I kto miluje blizniego, ten równiez i zwierzat nie bedzie umyslnie zabijal. Kto powaza ludzi i zwierzeta, ten nie bedzie mial zadnych wojowniczych zamiarów, gdyz powaza prawa Boze, do których naleza tez prawa przyrody. Kto stara sie spelniac prawa Boze, ten stopniowo przestanie spozywac mieso i bedzie wdziecznie przyjmowal dary ziemi - a wiec to pozywienie, które pochodzi od Boga i jest przeznaczone dla Jego ludzkich dzieci.
5. Jesli zas zwierze cierpi tak bardzo, ze zycie jest dla niego meka lub tez kiedy jest ono dla was niebezpieczne, wówczas uwolnijcie je od zycia mozliwie szybko, sprawiajac mu najmniejszy ból, jaki mu zadac musicie. Pomózcie mu przejsc w zaswiaty z miloscia i milosierdziem i nie meczcie go. A Bóg, wasz Ojciec, okaze wam milosierdzie, tak jak wy okazaliscie milosierdzie tym, którzy sa oddani w rece wasze. (Rozdzial 38, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja, Chrystus, daje Moje objawione slowo na poteznym przelomie czasów (1989r.), miedzy innymi po to, aby ponownie zwrócic uwage, ze zycie ludzi, tak samo jak i zycie zwierzat, roslin, kamieni i mineralów jest w reku Boga.
Wielu ludzi odwrócilo sie od Boga Ojca-Matki i zaprzedalo sie materializmowi. Na skutek tego uzewnetrznienia, równiez i zmysly ludzi staja sie coraz bardziej nieczule. Czlowiek zatraca przez to delikatne odczuwanie swojego blizniego jak i przyrody. On wsluchuje sie i wczuwa tylko w siebie, w swoje ludzkie ja. Na skutek tego dba jedynie o siebie i czyni wszystko, co jest w jego mocy, aby spelnic swoje wlasne zyczenia - nie myslac przy tym, jak wiedzie sie jego blizniemu i jego dalszemu blizniemu - zwierzeciu.
Zwierzeta cierpia pod wladaniem czlowieka-pana. Dlatego w tym czasie (1989r.) nie mozna po prostu powiedziec: "Jesli zas zwierze cierpi tak bardzo, ze zycie jest dla niego meka lub tez kiedy jest ono dla was niebezpieczne, wówczas uwolnijcie je od zycia mozliwie szybko, sprawiajac mu najmniejszy ból, jaki mu zadac musicie". Dzisiaj bowiem wiele zwierzat ciagle znosi bóle i meki przez brutalnosc ludzkiego ja. Do tego nie odnosi sie: Uwolnijcie te zwierzeta szybko od ich meki i cierpienia. Ja, Chrystus, powiadam wam: Postarajcie sie przezyc ich meki i cierpienia w swiecie waszych odczuc! Wczujcie sie w ich meki i cierpienia i rozpoznajcie, jak one cierpia na skutek waszego ludzkiego dzialania! Przykazano wam, abyscie sie zmienili, oddajac sie Bogu tak, by móc odczuc i zrozumiec w waszym wnetrzu blizniego i dalszego blizniego - zwierze.
Rozpoznajcie: Takze i to, co czynicie zwierzetom, czynicie Mnie, Chrystusowi - a zarazem sobie samym. Meki i cierpienia zwierzat beda kiedys waszymi mekami i cierpieniami. Bóg, Odwieczny, powierzyl czlowiekowi zwierzeta, jednak nie po to, aby je nekal, lecz aby z nimi zyl. Czlowiek ma byc d l a zwierzecia, wtedy i zwierze bedzie d l a czlowieka. Wówczas bedzie mu sluzyc z radoscia.
Jezeli zwierze na skutek wypadku lub ze starosci musi bardzo cierpiec, wtedy czlowiek powinien szybko i zadajac mu jak najmniej bólu wyzwolic z ziemskiego ciala duchowe zycie zwierzecia, czesciowa dusze lub czesciowy promien, i przekazac je w milosci i w milosierdziu w rece odwiecznego Stworzyciela. On, wielki Wszech-Jedyny, zna kazde zwierze. On je stworzyl i zyje jako sila w czesciowej duszy lub w czesciowym promieniu. Czesciowa dusza lub czesciowym promieniem zwierzecia sa rozwiniete sily swiadomosci Wszechducha, które staly sie duchowa forma.
6. I cokolwiek uczynicie jednemu z najmniejszych dzieci Moich, Mnie to uczynicie. Ja Jestem bowiem w nich, a one sa we Mnie. Tak, Ja Jestem we wszelkim stworzeniu i wszelkie stworzenia sa we Mnie. Moimi sa ich radosci i Moim jest ich cierpienie. Dlatego mówie wam: Badzcie dobrzy jeden dla drugiego i dla wszystkich stworzen Bozych". (Rozdzial 38, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Co czlowiek sieje, to zbiera, znaczy tez: To, co czlowiek uczyni najmniejszemu ze swoich wspólbraci - równiez zwierzetom, roslinom i kamieniom - to czyni Mnie i sobie samemu.
Kazdy dzien dany jest czlowiekowi do samorozpoznania, gdyz kazdego dnia kazdy czlowiek moze sie dowiedziec, co powinien wlasnie w tym dniu u siebie rozpoznac i oczyscic. Kto tak czyni, staje sie wrazliwy na zycie. Doznaje na samym sobie, co to znaczy milowac zycie.
Kto miluje Boga, jest swiadomie w Bogu, a Bóg w nim. Jego ziemskie dni stana sie dla niego jasniejsze, gdyz jego dusza uwalnia sie. Wtedy tez pojmie wypowiedz: Ja Jestem we wszelkim stworzeniu i wszelkie stworzenia sa we Mnie".
Dobrotliwy czlowiek jest milosiernym czlowiekiem i zyje w harmonii ze swoimi wspólbracmi, ze zwierzetami i wszystkimi silami i formami zycia.
7. Nastepnego dnia udal sie On do miasta zwanego Nain. I szlo z Nim wielu uczniów Jego i mnóstwo ludu.
8. A gdy zblizyl sie do bramy miasta, wynoszono zmarlego, jedynego syna matki, która byla wdowa. A wielu ludzi z tego miasta szlo razem z nia.
9. A gdy ja Pan zobaczyl, uzalil sie nad nia i rzekl do niej: "Nie placz! Syn twój spi tylko!" I podszedlszy, dotknal trumny, a niosacy staneli cicho. I rzekl: "Mlodziencze, Ja tobie mówie wstan!"
10. A ten, którego miano za zmarlego, podniósl sie i zaczal mówic. I Jezus oddal go matce jego. Wtedy lek ogarnal wszystkich, i wielbili Boga, mówiac: "Prorok wielki powstal wsród nas i Bóg przyszedl do ludu Swego". (Rozdzial 38, 7-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W ten i podobny sposób Ja, Syn Bozy, wspólrzadca niebios w szacie ziemskiej dzialalem sila czesciowa z prasily - Moim dziedzictwem.
Wielu tak zwanych zmarlych, których przebudzilem z glebokiego snu, jeszcze nie odeszlo w krainy dusz, gdyz ich dusze byly jeszcze zwiazane z cialem srebrna wstega, zwana tez duchowa wstega informacyjna.
Gleboki sen równa sie omdleniu. Nastaje on przed odlaczeniem sie wstegi od ciala. Ludzie mniemaja, ze juz wtedy nastepuje smierc.
Dopiero po odlaczeniu wstegi informacyjnej od ciala, równiez i dusza jest od ciala calkowicie uwolniona. Wtedy cialo, dom duszy, powoli rozpada sie na swoje czesci skladowe: wode i ziemie.
***
ROZDZIAL 39

Siedem przypowiesci o Królestwie Niebios


Droga do Królestwa Bozego - Ten, kto jest chwiejny w swoim postanowieniu, nie znajdzie skarbu w niebie (1-6)

1. Ponownie siedzial Jezus pod drzewem figowym, a Jego uczniowie wokól Niego i przybylo tez wiele ludu, aby Go sluchac. I rzekl do nich: "Do czegóz mam przyrównac Królestwo Niebios?"
2. I powiedzial te przypowiesc: "Królestwo Niebios podobne jest do nasienia, malego ziarenka, które czlowiek wzial i zasial na roli swojej. Kiedy jednak urosnie, staje sie wielkim drzewem, rozposcierajacym galezie swoje. One zginaja sie ku ziemi, zapuszczaja korzenie i rosna wzwyz tak, ze pole pokryte jest tym drzewem. Przylatuja ptaki i gniezdza sie w galeziach jego, a stworzenia ziemi w cieniu jego znajduja schronienie".
3. Inna przypowiesc dal im, mówiac: "Podobne jest Królestwo Niebios do wielkiego skarbu zakopanego w ziemi, który czlowiek znalazl, ukryl i radujac sie z tego, odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje owa ziemie, wie bowiem, jak wielkie bedzie teraz jego bogactwo.
4. I podobne jest Królestwo Niebios do perly wielkiej wartosci, która znalazl kupiec szukajacy pieknych perel. A znalazlszy ja, sprzedal wszystko, co posiadal i kupil ja, wiedzial bowiem, ze przedstawiala ona o wiele wieksza wartosc niz to, co na nia wydal".
5. I znowu powiedzial: "Podobne jest Królestwo Niebios do zakwasu, który wziela niewiasta i rozczynila w trzech miarach maki, az sie wszystko zakwasilo, a potem upieczone w piecu na ogniu stalo sie bochenkiem chleba. Albo znowu podobne jest do czlowieka, który bierze miare czystego soku z winogron i wlewa go do dwóch albo czterech miar wody, az wszystko zmieszane bedzie z owocem winnym.
6. I podobne jest Królestwo Niebios do miasta, które starannie bylo budowane na szczycie wysokiej góry i spoczywa na skale, otoczone poteznym murem z wiezami i bramami, polozonymi na pólnocy i poludniu, na wschodzie i zachodzie. Takie miasto nie upadnie i nie mozna go ukryc, a bramy jego stoja otworem dla wszystkich i wszyscy, którzy maja klucz, beda mogli wejsc". (Rozdzial 39, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto miluje Boga, ten nie gromadzi dla siebie. Dzieli sie po bratersku z bliznim, który ma taki sam cel, jak on: dzialac dla zycia z Boga.
Kto wszystko oddaje, aby osiagnac Królestwo Niebios, ten znalazl skarb - Królestwo Boze w sobie samym. Skarb ów w postaci ofiarnej milosci, cnoty i dobroci promieniuje z jego wnetrza i daruje sie temu, kto go laknie i pragnie. Kto posiada Królestwo niebianskie, ten otrzymuje wszystko, czego mu potrzeba. Kto nie martwi sie o jutro, lecz planuje z Bogiem, ten jest w Bogu - i Bóg dziala przez niego dla dobra wszystkich tych, którzy ze szczerego serca daza do Królestwa Bozego.
Rozpoznajcie: Dopóki chocby tylko jedna nitka w waszym sercu jestescie zwiazani z tym swiatem, nie znajdziecie wewnetrznego skarbu, gdyz wasze mysli kieruja sie do tego punktu w swiecie. Podobny jest on do zdzbla, którego sie kurczowo trzymacie. Jedynie ten, kto kieruje sie do wnetrza we wszystkich swoich odczuciach, myslach, slowach i czynach znajdzie uszczesliwiajacy go skarb.
Tylko w ten sposób odnajdziecie klucz, który otwiera wrota zycia.
Kto osiagnal wewnetrzna sile, ten otworzy wrota do nieba i w pelni swiatla bedzie stal w odwiecznej ojczyznie, która odslania sie przed nim nawet wtedy, kiedy jest jeszcze czlowiekiem.
W wielu przypowiesciach wciaz od nowa wyjasniano i wyjasnia sie ludziom, ze tylko ten moze uzyskac Królestwo niebianskie, kto zdecyduje sie jedynie na Boga. Wszystko inne, jak np. wahanie sie - raz dla Ducha, potem znowu dla swiata - jest rozdwojeniem i nie prowadzi do Królestwa Bozego, które jest w glebi kazdej duszy. Zadaniem wszystkich dusz i ludzi, którzy przez za i przeciw - raz dla Boga, potem znowu dla swiata - oddalili sie od Boga, jest ponowne rozbudzenie i rozwiniecie Królestwa Bozego w samym sobie. Przeze Mnie, przez Chrystusa, dusza znowu wejdzie do nieba, gdyz Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem.
Iloma okreznymi drogami czlowiek pójdzie i ile cierpien zniesie na skutek swojego sprzecznego z Prawem i rozdwojonego zycia - to zalezec bedzie jedynie od niego. Kazdy bowiem ma wolna wole, aby sie bez przymusu zdecydowac, kiedy pójdzie bezposrednia droga, prowadzaca do oswobodzenia i wolnosci.
7. I przedstawil im jeszcze inna przypowiesc, mówiac: "Królestwo Boze podobne jest do dobrego nasienia, które czlowiek posial na swojej roli. Ale w nocy, kiedy ludzie spali, przyszedl nieprzyjaciel jego i nasial kakolu pomiedzy pszenice i odszedl. A gdy zboze uroslo i klosy wydaly owoc, wtedy pokazal sie i kakol.
8. Przyszli wiec sludzy do gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyz nie posiales dobrego nasienia na swojej roli? Skad wiec ten kakol? A on im rzekl: To nieprzyjaciel uczynil.
9. Wtedy sludzy rzekli: Czy chcesz, abysmy poszli i wyrwali kakol? A on odpowiedzial: Nie, abyscie czasem wyrywajac go, nie powyrywali wraz z nim pszenicy.
10. Pozwólcie obydwom rosnac razem az do zniwa. A w czasie zniwa powiem zencom: Zbierzcie najpierw kakol i powiazcie go w snopki, aby go spalic i uzyznic nim ziemie, a pszenice zwiezcie do stodoly mojej".
11. I ponownie rzekl: "Podobne jest Królestwo Niebios do siewu. Oto pewien siewca wyruszyl, aby siac. A gdy sial, padly niektóre ziarna na skraj drogi. I przylecialo ptactwo, i zjadlo je.
12. Inne zas padly na grunt skalisty, gdzie nie mialy wiele ziemi i szybko powschodzily, gdyz gleba nie byla gleboka. A gdy wzeszlo slonce, zostaly spieczone, a ze nie mialy korzenia, uschly.
13. A inne padly miedzy ciernie, a ciernie wyrosly i zadusily je. A jeszcze inne padly na dobra ziemie, dobrze przygotowana i wydaly owoc - jedne stokrotny, drugie szescdziesieciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj slucha!" (Rozdzial 39, 7-13)
***
ROZDZIAL 40

Jezus wyjawia przypowiesci o Królestwie Niebios 


Przypowiesc o Królestwie Niebios; dobry siew; rozpoznawanie i usuwanie kakolu we wlasciwym czasie - Poprzez urzeczywistnianie do pelni Królestwa Bozego (1-2). Wielkie zniwa: oddzielanie plew od ziarna; piekielne meki (3-7). Ziarna na skraju drogi: samo sluchanie Prawdy (9)

1. I przystapiwszy, uczniowie rzekli Mu: "Dlaczego mówisz do tlumów w przypowiesciach?" A On odpowiadajac, rzekl im: "Dlatego, ze wam dane jest znac tajemnice Królestwa Bozego, ale tamtym nie jest dane.
2. Albowiem kto ma, temu bedzie dane, aby mial wiecej obfitosci, a kto nie ma nic, temu bedzie odjete i to, co mu sie wydaje, ze ma. (Rozdzial 40, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja, Chrystus, wlozylem jako Jezus dobre nasienie z Królestwa Niebios w ten swiat i w dusze wszystkich dzieci Bozych. Dobre nasienie wschodzi tylko w tych dzieciach Królestwa Niebios, które dzien w dzien sie staraja. Kakolem jest siew zlego. Wschodzi on w dzieciach tego swiata, które nie zyja w jednosci z dziecmi dazacymi do Królestwa Niebios. W czasie koncowym, kiedy materialistyczny swiat dobiegnie konca, odbeda sie powszechne zniwa. Zniwiarzami beda aniolowie i wszyscy ci ludzie, którzy kieruja sie ku wnetrzu i staraja sie spelniac Boza wole.
Równiez i te przypowiesc rozwazcie w waszym wnetrzu: Królestwo Niebios jest dobrym nasieniem, które dawane jest ludziom. Wpada ono w glebe zycia, w dusze, aby ja znowu przygotowac do Królestwa Niebios. Badzcie czujni i strzezcie dobrego nasienia! Albowiem wyslannik ciemnosci, nieprzyjaciel dobrego, ciagle usiluje siac kakol w glebe zycia, w dusze, aby to co dobre zaroslo kakolem. Nie idzcie jednak i nie wyrywajcie kakolu, chyba ze dzisiaj dane jest wam rozpoznac, który z nich powinniscie usunac. Wtedy usuniecie tylko to, co trzeba, gdyz osiagneliscie co do tego jasnosc. Dobry siew bedzie wtedy zachowany.
Rozpoznajcie: Kazdy dzien ma swoje godziny, minuty i sekundy. Jezeli skorzystacie z dni i bedziecie czujni, doswiadczycie kazdego dnia, na jakim polu zycia macie kakol do wyrwania. Wtedy tez nie wykorzenicie dobrego nasienia.
Kazdy dzien dany jest czlowiekowi do rozpoznania, aby wyrwal jeden lub wiecej kakoli, a wiec rozpoznal i oczyscil swoje grzechy. Kto korzysta z dnia, aby to uczynic, ten nie wykorzeni tego, co wyroslo z dobrego siewu, gdyz jest w stanie jasno rozpoznac i uchwycic "kakol", który tego dnia dojrzal do wykorzenienia.
A jezeli wy sami siejecie, to zwazajcie na to, zebyscie dobre nasienie, prawo zycia siali w dobra glebe. Wtedy wyda ono tez wielorakie, dobre owoce. Dobry siew, prawo zycia, wpadnie w dusze waszego blizniego, a wiec w dobra glebe tylko wtedy, kiedy to, co rozsiewacie - a wiec przekazujecie - zostalo przez was samych urzeczywistnione i przepojone waszym wewnetrznym zyciem.
Wyjasniam nastepujace slowa: "Albowiem kto ma, temu bedzie dane, aby mial wiecej obfitosci, a kto nie ma nic, temu bedzie odjete i to, co mu sie wydaje, ze ma". Kto z prawa zycia juz wiele urzeczywistnil i dalej do tego dazy i ofiarnie daje, temu bedzie dane jeszcze wiecej, aby zyl w duchowej obfitosci.
Kto posiada i gromadzi materialne dobra i tylko o nie zabiega, ten w swietle prawa zycia nie ma nic. Jest on ubogi w duchowa sile. Bedzie mu odjete i to, co jak mu sie wydaje posiada, by nauczyl sie dazyc do Królestwa Bozego.
3. Dlatego mówie do nich w przypowiesciach, gdyz oni nie widza i nie slysza, i nie rozumieja.
4. I spelni sie na nich proroctwo Izajasza, które powiada: "Bedziecie sluchac, a nie zrozumiecie. Bedziecie patrzec, a niczego nie ujrzycie. Albowiem otepialo serce tego ludu, uszu ich dotknela gluchota i oczy maja zamkniete az do czasu, kiedy widziec beda oczyma swoimi i slyszec uszami swoimi, i sercem rozumiec, i zostana nawróceni, a Ja ich uzdrawiac bede.
5. Blogoslawione oczy wasze, ze widza i uszy wasze, ze slysza, i serca wasze, ze rozumieja. Bo zaprawde powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnelo ujrzec to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i pragnelo slyszec to, co wy slyszycie, a nie uslyszeli".
6. A potem Jezus odeslal lud, a Jego uczniowie przystapili do Niego, mówiac: "Wylóz nam przypowiesc o roli". A On odpowiadajac im, rzekl: Ten, który sieje dobre ziarno, to Syn Czlowieczy, rola zas to swiat, dobre ziarno to dzieci Królestwa Niebios, kakol zas to dzieci zlego. Nieprzyjaciel, który zasial kakol, to diabel. Zniwa to koniec swiata, zency zas to aniolowie.
7. Jak tedy zbiera sie kakol i pali w ogniu, tak bedzie przy koncu swiata. Syn Czlowieczy posle Swoich aniolów i zbiora oni z królestwa Jego wszelkie zgorszenia i wszystkich, którzy czynia nieprawosc i wrzuca do pieca ognistego, a ci, którzy nie beda oczyszczeni, zostana doszczetnie zniszczeni. Wtedy sprawiedliwi zajasnieja jak slonce w Królestwie Niebios. (Rozdzial 40, 3-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo Boze dane wszystkim ludziom powinno byc pojmowane wedlug jego sensu.
Czlowiek daleki od Boga, który widzi prawde w literze, jest oslepiony Prawda, gdyz spoglada na Prawde, a nie moze jej pojac, bo uznaje jedynie litere. Dla takich ludzi Ja, jako Jezus, mówilem i Ja, jako Chrystus, mówie wciaz na nowo w przypowiesciach. Tak dzieje sie i dzisiaj (1989r.) przez objawienia. Równiez i w tym czasie wielu ludzi slucha Mojego slowa i nie rozumie go, gdyz patrza oni jedynie na litere.
Wielu rozpoznaje Prawde, a jednak nie zyje zgodnie z Prawda. Wielu widzi, ze prawo Boze przynosi spelnienie, a jednak nie zyje zgodnie z prawem Prawdy. Wielu wierzy w Prawde i zyje nadal w zludzeniu ludzkiego ja. Lecz nadchodzi czas, w którym wielu chetnie przyjmie i urzeczywistni to, co uslysza, a to, co zobacza, beda poruszac w swoich sercach.
Czas nadchodzi, w którym na calej ziemi dawny siew zostanie zebrany i plewy zostana oddzielone od pszenicy. Wtedy wiele dusz i wielu ludzi bedzie musialo odczuc ognisty piec, który jest w ich wnetrzu. Ognisty piec symbolizuje stan obciazonej, zwiazanej z tym swiatem duszy. Sa to meki piekielne, które dusza musi przecierpiec, jezeli nie pozalowala za swoje grzechy zawczasu i nie naprawila tego, co spowodowala w szacie ziemskiej. A ci, którzy mimo nabytej duchowej wiedzy wciaz na nowo wykraczaja przeciwko prawu zycia i milosci, beda kiedys musieli regenerowac swoje cialo duchowe w duchowych obszarach ewolucji, gdyz nie mogli juz doprowadzic struktury czasteczkowej swojego duchowego ciala do pelnego rozwoju. To jest wylozenie slowa "zostana doszczetnie zniszczeni".
Sprawiedliwi beda swiecic jak slonca w Królestwie Niebios. Niesprawiedliwi jednak tez nie beda musieli wiecznie zyc w swoich wlasnych, przez siebie samych spowodowanych mekach piekielnych. Kiedys i oni rozpoznaja, ze sa dziecmi Boga - i uchwyca dlon Ojca i pójda droga do Niego, który ich ujrzal i stworzyl.
8. Sluchajcie tez przypowiesci o siewcy. Do kazdego, który slucha slowa o Królestwie Niebios i nie rozumie podobne jest nasienie, które padlo na droge. Wtedy przychodzi nieprzyjaciel i porywa z ich serc to, co zostalo tam zasiane. Sa to ci, którzy otrzymali nasienie na skraju drogi. (Rozdzial 40, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto slowa Bozego tylko slucha, a sam wedlug niego nie zyje, ten tez go nie zrozumie. On bedzie wtedy nauczal wedlug swoich pojec lub wyobrazen innych ludzi.
Za wszystkich czasów wielu ludzi odbieralo slowa Prawdy i tak tez w terazniejszym czasie (1989r.).
Wielu sluchalo i slucha slów Prawdy. Wzbogacali sie oni i wzbogacaja na niej. Nauczali i nauczaja. Prawili i prawia kazania o Prawdzie - nie zyli i nie zyja jednak wedlug niej i dlatego tez pozwalaja sobie za nia placic. Kto zyje zgodnie z Prawda i naucza ze swojego urzeczywistnienia, ze swojego wypelnionego serca, ten otrzymuje zaplate z królestwa Prawdy. Tylko ten, kto naucza Prawdy, a nie zyje wedlug niej, zabiega o to, aby napelnic swoje kieszenie. To sa ci, którzy stoja na skraju drogi, pobieraja nasienie zycia i przekazuja je innym, a sami nie spelniaja.
Kiedy nasienie wpada w serce, to zaczyna kielkowac i rosnac i przynosi tez ofiarne owoce.
9. Ci zas, którzy odebrali nasienie na skalistym gruncie, sa to ci, którzy sluchaja slowa i natychmiast je przyjmuja z radoscia. Nie zapuszcza ono jednak korzeni w ich wnetrzu i nie potrwa to dlugo, kiedy bowiem przyjda cierpienia i przesladowania z powodu slowa, jeden po drugim odpadaja. (Rozdzial 40, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wielu sluchalo i slucha slów Prawdy oraz przyjmowalo i przyjmuje je z radoscia. Kto jednak Prawdy tylko slucha i nie zyje wedlug niej, ten jest i pozostanie jak chwiejna trzcina na wietrze. Kiedy potem ma reczyc za to, co uslyszal i przyjal, wyrzeka sie Prawdy i od niej odpada. A kiedy z powodu ewangelii jest przesladowany, udaje sie na pozornie bezpieczny lad. Pragnie sie ocalic, wyrzekajac sie Prawdy, idzie znowu w swiat i zanurza sie w jego falach, aby nie byc juz wiecej widocznym i narazonym na ataki. Kto wiec Prawdy tylko slucha, ten ja tylko przyjmuje ale nie bierze do serca.
Brac Prawde do serca znaczy wedlug niej zyc. Kto zyje w Prawdzie, ten kiedy rozpetaja sie wichury - cierpienia i przesladowania - bedzie stal niezachwiany, jak skala w kipieli morskiej.
10. I tez ci, którzy pod cierniami odebrali nasienie, sa to ci, którzy sluchaja slowa, ale troski tego swiata i uluda bogactwa zaduszaja slowo i plonu nie wydaja.
11. Ci natomiast, którzy nasienie odebrali na dobrej ziemi, sa to ci, którzy sluchaja slowa i je tez rozumieja, którzy wydaja i niosa owoce, jedni trzydziestokrotny, drudzy szescdziesieciokrotny, a inni stokrotny.
12. To wszystko Ja wyjasniam wam, którzy nalezycie do wewnetrznego kregu. A tym z zewnetrznego - opowiadam w przypowiesciach. Pozwólcie wiec sluchac wszystkim, którzy maja uszy". (Rozdzial 40, 10-12)
***
ROZDZIAL 41

Nawrócenie ptasznika - Uzdrowienie slepca 


Zarabianie na zwierzetach; handlowanie ludzmi - Uswiecanie szabatu - Wymiar kary dla wiedzacych i niewiedzacych (1-9). Kto spelnia prawo Boze, ma wglad w glebiny bytu (10-13)

1. A gdy Jezus szedl do Jerycha, spotkal czlowieka z mlodymi golebiami i z klatka pelna ptaków, które zlapal. I ujrzal ich bolesc z powodu utraty wolnosci, a prócz tego cierpienie z glodu i pragnienia.
2. I rzekl do tego czlowieka: "Cóz ty z nimi robisz?" A czlowiek ten odpowiedzial: "Zyje z tego, ze sprzedaje ptaki, które schwytalem".
3. Jezus zas rzekl mu: "A co bys powiedzial, gdyby tak silniejszy albo madrzejszy od ciebie, wzial cie do niewoli i zwiazal, a moze tez i zone twoja lub dzieci twoje i wtracil do wiezienia, aby potem sprzedac dla zysku, by zapewnic sobie utrzymanie?
4. Czy te ptaki nie sa wspólbracmi twoimi, tyle ze slabszymi od ciebie? I czy nie troszczy sie o nie tenze sam Bóg, Ojciec i Matka tak, jak i o ciebie? Wypusc wiec twoich malych braci i siostry na wolnosc i postaraj sie, abys juz nigdy wiecej tak nie czynil, lecz uczciwie zarabial na swoje utrzymanie".
5. I czlowiek ten zdumial sie bardzo tymi slowami i ich moca i wypuscil ptaki na wolnosc. Gdy ptaki wyszly z klatki, podfrunely do Jezusa, usiadly na Jego ramionach i spiewaly Mu.
6. A czlowiek ów pytal dalej o Jego nauke i poszedl swoja droga i nauczyl sie plesc kosze. Praca swoja zdobywal dla siebie chleb, a polamawszy swoje klatki i pulapki, stal sie uczniem Jezusa.
7. Jezus ujrzal czlowieka pracujacego w szabat i rzekl do niego: "Czlowieku, jesli wiesz, co czynisz, to badz blogoslawiony, gdyz nie lamiesz zakonu w Duchu. Ale jesli tego nie wiesz, to jestes przeklety i jestes przestepca zakonu".
8. I znowu rzekl Jezus do uczniów swoich: "Co stanie sie ze slugami, którzy znaja wole pana swego, a mimo to nie przygotowuja sie na jego przyjscie ani nie postepuja wedlug jego woli?
9. Zaprawde, powiadam wam, ci, którzy znaja wole mistrza, ale jej nie spelniaja, powinni byc smagani wieloma ciosami. Ci zas, którzy nie znaja woli mistrza i dlatego jej nie spelniaja, winni mniej ciosów otrzymac. Komu wiele dano, od tego wiele zadac sie bedzie. A komu malo dano, od tego malo zadac sie bedzie". (Rozdzial 41, 1-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto robi interesy na swoich bliznich i swoich dalszych bliznich, na zwierzetach, ten grzeszy przeciwko prawu wolnosci. Jezeli maz oferuje swoja zone innemu mezczyznie, a zona swojego meza innej kobiecie, gdyz obojga nic juz nie laczy, to jest to jak handel niewolnikami. Takze kiedy rodzice zenia swoje dzieci jak im sie podoba lub wydaja córke za mezczyzne, który dal za nia dobra i pieniadze, to sa to interesy na ludziach - nic innego jak handel niewolnikami. A kto robi interesy na swoim dalszym bliznim, na zwierzeciu, ten nie jest wcale lepszy od tego, kto pozbywa sie swoich bliznich, obojetnie z jakich przyczyn.
Ze wzgledu na poziom swojej swiadomosci wspólstworzenia, zwierzeta, sa slabsze, dlatego ze nie maja jeszcze tak rozwinietego potencjalu duszy, jak np. dusza w czlowieku, która osiagnela dzieciectwo Boze. Dlatego czlowiek powinien otaczac zwierzeta opieka i zyc z nimi, swoimi wspólstworzeniami, i nie odtracac ich, ani nie robic na nich interesów.
Tak jak czlowiek mysli, taka jest jego dusza - jasna lub ciemna. Stosownie do tego postepuje tez wobec swoich wspólbraci, wobec zwierzat i calej przyrody.
Slowa "Czlowieku, jesli wiesz, co czynisz, to badz blogoslawiony, gdyz nie lamiesz zakonu w Duchu. Ale jesli tego nie wiesz, to jestes przeklety i jestes przestepca zakonu" znacza:
Kto w szabat ofiarnie spelnia nie cierpiace zwloki zadania i prace, aby pomóc blizniemu - np. ludziom, którzy w szabat popadli w biede, lub zachorowali lub znosza ból i cierpienie - ten nie wykracza przeciwko prawu zycia.
Jezeli jednak czlowiek dla wlasnej korzysci zniewaza szabat, to wykracza przeciwko Prawu, które Bóg dal ludziom: Na koncu tygodnia bedziesz jeden dzien wypoczywal i jeszcze bardziej swiadomie zyl w Bogu, aby nabrac sil do pracy w nastepnych dniach.
Wypowiedz "Zaprawde, powiadam wam, ci, którzy znaja wole mistrza, ale jej nie spelniaja, powinni byc smagani wieloma ciosami" ma nastepujace znaczenie: Kto zna prawa Boze - chocby nawet tylko Dziesiec Przykazan, wyciag z prawa Bozego - i ich nie przestrzega, a wiec nie spelnia woli Bozej, ten sam siebie sadzi. Jego osad bedzie smagac jego cialo, a wiec bic go tym, co zasial, a czego nie wykorzenil. Albowiem kto swiadomie wykracza przeciwko prawu Boga, ten grzeszy wobec Ducha swietego. To jest najciezszy grzech.
"Ci zas, którzy nie znaja woli mistrza i dlatego jej nie spelniaja, winni mniej ciosów otrzymac" oznacza: Na skutek swojego obciazenia - grzechu, który oslabia dusze, nie sa oni jeszcze w stanie pojac prawa Bozego i urzeczywistnic go. A jednak i oni beda musieli rozpoznac, pozalowac i naprawic swoje grzechy. I skoro w danym im czasie nie uczynia rozpoznania, beda musieli te grzechy zniesc, tzn. ze równiez na nich spadna ciosy. Jednak i oni kiedys sie rozbudza i beda wtedy mogli wiele pojac. I równiez od nich bedzie sie wtedy wiele wymagac - spelnienia tego, co przyjeli: prawa zycia.
Kto urzeczywistnia prawa zycia, staje sie bogaty we wnetrzu. Kto ich nie urzeczywistnia, pozostaje ubogim lub stanie sie ubogim. Lecz kazdy, kto przyjmuje prawo zycia, bedzie kiedys wobec Prawa pociagniety do odpowiedzialnosci, gdyz to, co z Prawa przyjmuje, obowiazany jest urzeczywistnic.
10. A byl pewien czlowiek slepy od urodzenia. I przeczyl, jakoby istnialy takie rzeczy jak slonce, ksiezyc i gwiazdy, albo tez kolory. A ludzie nadaremnie starali sie go przekonac, ze inni ludzie to widza. I przyprowadzili go do Jezusa, a On namascil oczy jego i ów przejrzal.
11. I radowal sie ze zdumieniem i trwoga, i oswiadczyl, ze przedtem byl slepcem. "A teraz, po tym", powiedzial, "widze wszystko, wiem wszystko, rozrózniam wszelkie sprawy, jestem Bogiem".
12. I rzekl mu Jezus: "Jak mozesz wiedziec wszystko? Nie mozesz widziec poprzez sciany domu twego ani czytac mysli bliznich, ani rozumiec mowy ptaków lub dzikich zwierzat. Nie znasz nawet zdarzen ze swojego poprzedniego zycia i nie mozesz przywolac do pamieci swojego poczecia lub swoich narodzin.
13. Pomysl w pokorze o tym, jak wiele pozostaje ci nieznanym, a nawet niewidzialnym. A jesli tak uczynisz, wówczas bedziesz widzial jasniej". (Rozdzial 41,10-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie wasze zycie w tym, co jest napisane! Chociaz wielu z was widzi slonce, ksiezyc, gwiazdy i kolory, to jednak wasze oczy sa zasloniete. Dopóki bowiem czlowiek nie spelnia woli Bozej, nie ujrzy tez Jego wspanialosci. Patrzy on tylko na powierzchnie zycia, a nie ma wgladu w glebiny bytu. Jedynie ten, kto spelnia prawo Boze, osiaga wieksza jasnosc i wejrzenie w glebiny zycia, widzi mysli ludzi i rozumie mowe zwierzat. Rozumie tez rosliny, które emanujac swoje odczucia i swoja sile, komunikuja sie z nim. On zna drogi nieskonczonosci i zna dzialanie cial niebieskich i wie, które z nich sluza jako stacje, przez które dociera sie do nieskonczonosci.
Kto spelnia prawo Boze, bedzie widzial jasniej, a kto stal sie prawem Bozym, ten poczuje sie w nieskonczonosci jak we wlasnym domu.
***
ROZDZIAL 42

Jezus naucza o malzenstwie
- Uzdrowienie dziesieciu tredowatych


Poczucie lacznosci malzonków mimo zewnetrznej rozlaki - Biegunowosc i dualnosc - Wewnetrzne wartosci (1-5). Bezzenstwo (6-8). Trwale uzdrowienie tylko przez urzeczywistnianie odwiecznych praw (13)

1. Kiedy Jezus dokonczyl mówic, odszedl z Galilei i przyszedl na brzeg Jordanu w Judei. I wielki tlum szedl za Nim, a On uzdrowil wielu.
2. Równiez faryzeusze przyszli, aby Go kusic i powiedzieli do Niego: "Czy to jest prawe wedlug zakonu, ze maz rozwodzi sie z zona swoja dla jakiejkolwiek przyczyny?"
3. A On odpowiadajac, rzekl im: "U pewnych narodów jeden maz ma wiele zon i odrzuca te, która chce, z uzasadnionej przyczyny. A u innych narodów jedna niewiasta ma wielu mezów i odrzuca tego, którego chce, z uzasadnionej przyczyny. A znowu u innych narodów maz jest polaczony z jedna jedyna zona w obopólnej milosci i to jest lepsza i najwyzsza droga.
4. Czyz nie czytaliscie, ze Bóg na poczatku tak stworzyl czlowieka, ze mial byc mezczyzna i miala byc niewiasta i rzekl: Dlatego mezczyzna albo niewiasta opusci ojca i matke i polaczy sie z zona swoja albo z mezem swoim i tych dwoje bedzie jednym cialem?
5. I tak nie ma juz dwojga, tylko jedno cialo. To, co Bóg bowiem zlaczyl, czlowiek niech nie rozlacza". (Rozdzial 42, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zaprawde, powiadam wam: Nawet kiedy powód do odrzucenia blizniego wydaje sie uzasadniony, to nikt nie ma prawa wykluczyc blizniego ze swojego zycia. Kto jest bez skazy, niech rzuci pierwszy kamien.
Kto wyklucza blizniego ze swojego zycia, ten zamyka swoje serce przed miloscia Boga.
Dlatego czlowiek nie powinien odtracac blizniego - nawet wtedy, kiedy na pozór istnieja ku temu przyczyny. Powinien blizniemu przebaczyc i prosic go o przebaczenie, gdyz nie ma takich sporów, w których tylko jeden bylby winny. Zawsze co najmniej dwoje ludzi w nich uczestniczy.
Kiedy ludzie rozstaja sie, obojetnie z jakich przyczyn, powinna to byc tylko zewnetrzna rozlaka, a nie ostateczne wyrzeczenie sie siebie.
Kto w swoim wnetrzu pojedna sie z bliznim przez oczyszczenie tego wszystkiego, co doprowadzilo do niezgody, ten pozostanie z nim wewnetrznie polaczony, nawet kiedy obydwoje sie rozstali.
Malzenstwo z wieloma zonami lub mezami, w którym mezczyzna ma kilka niewiast lub niewiasta kilku mezczyzn, jest sprzeczne z prawem boskiej milosci.
Bóg w czystym bycie stworzyl biegunowosc i dualnosc. W niebiosach jednocza sie dwie boskie istoty w Bogu i miluja sie w Nim nawzajem. To polaczenie w Bogu jest stworzycielskim aktem Boga, wywodzacym sie z zasady biegunowosci i dualnosci. Te dwie boskie istoty sa wiecznie polaczone w Bogu, jako dzieci Boga, a zatem takze jako brat i siostra.
Tak, jak jest w niebie, tak ma byc i na ziemi.
Jezeli dwoje ludzi slubuje sobie w obliczu Boga wiernosc malzenska lub kilku ludzi zrzesza sie w braterskiej wspólnocie - sa to ludzie, którzy pomiedzy soba zachowuja absolutna czystosc w celu spelnienia wspólnych zadan lub spelnienia Prawa - wtedy powinni oni dotrzymac sobie wzajemnie wiernosci. Kto bowiem obiecuje wiernosc w obliczu Boga, ten zawiera przymierze wiernosci równiez z Bogiem. Kto zachowuje przymierze wiernosci, ten bedzie widzial blizniego jako Boza swiatynie i bedzie go powazal.
W obopólnym szacunku zawarte jest rozpoznanie wewnetrznych wartosci czlowieka. Kto nauczy sie milowac wewnetrzne wartosci w bliznim, ten bedzie utrzymywal z nim wewnetrzna lacznosc. A kto utrzymuje te wewnetrzna lacznosc, jest tez polaczony z Bogiem.
Takie malzenstwo lub tez braterska wspólnota nie przeminie w tym ziemskim bycie i wejdzie do wiecznosci, gdyz Bóg jest prawem jednosci i wspólnoty.
Ludzie gotowi zyc w Duchu Pana wspólnie uksztaltuja swoje zycie, beda sie wzajemnie wspierac i beda sobie nawzajem oddani w wypelnionej ufnoscia, ofiarnej milosci. Takie malzenstwo lub braterska wspólnota nie prowadzi do zwiazania, lecz urzeczywistnia wzajemna lacznosc i lacznosc z Bogiem.
Maz i zona w malzenstwie sa jednego ducha i jednego ciala, a jednak sa to dwie dusze. Po smierci ciala beda zyli jak brat i siostra i w oczyszczajacym procesie ewolucji powróca znowu do swoich duchowych dualów.
Niebianskie duale sa to dwie istoty z Boga, które sa wiecznie zjednoczone w Bogu. Meski dual jest zasada dajaca, a zenski - przyjmujaca. Sa one polaczone w Bogu jako niebianska para od wiecznosci po wiecznosc.
Kazda istota i kazdy czlowiek posiada wolna wole, aby swobodnie zdecydowac sie - na prawa Boze lub przeciwko nim. Jest prawem zycia, ze partnerzy w malzenstwach tego swiata nie powinni sie rozstawac. Poniewaz jednak kazda istota i kazda dusza, a wiec takze kazdy czlowiek ma wolna wole, to zgodnie z prawem wolnej woli jest mu pozostawiona decyzja czy sie rozstac, czy nie. Przewaznie spogladaja przy tym na zewnetrzne wartosci, orientuja sie wedlug spraw zewnetrznych lub mierza ludzka miara. Takze rozstanie sie wprowadza ludzi w prawo siewu i zbioru. Skutki tej ludzkiej decyzji musza ponosic oboje, lecz wieksza wina obciaza tego, kto z ludzkich motywów rozstal sie ze swoim bliznim.
Kto rozstaje sie z malzonkiem, aby zyc w ludzkim polaczeniu z innym partnerem, popelnia cudzolóstwo. Równiez tak zwane partnerstwa podlegaja temu samemu prawu. Dlatego zwazajcie na wasze mysli i czyny i sprawdzcie sie przed zawarciem zwiazku malzenskiego lub partnerskiego. Jakie sa powody i motywy, które was do tego sklaniaja? Czy jest to cialo, które tego pozada? Czy sa to dobra materialne, które was sprowadzaja razem? Czy tez jest to ofiarna milosc, aktywna jako zalazek Wewnetrznego Zycia w wewnetrznych wartosciach obojga, którzy daza do wyzszych idealów i celów?
Rozpoznajcie: Na wyzszych stopniach ewolucji do boskiego zycia obowiazuja wyzsze prawa. Obejmuja one tez malzenstwa i rodziny, dazace do wyzszych idealów i wartosci, zaleznie od wewnetrznych wartosci i ewolucyjnych kroków czlowieka na drodze do Mnie. 
6. A oni odrzekli Mu: "Czemuz Mojzesz nakazal dac list rozwodowy?" I On rzekl do nich: "Z powodu zatwardzialosci serc waszych cierpial Mojzesz, ze rozlaczacie sie z zonami swoimi, podobnie jak tez pozwolil jesc mieso w wielu wypadkach, ale nie od poczatku tak bylo.
7. I powiadam wam: Ktokolwiek by odprawil zone swoja, z wyjatkiem sprawiedliwej przyczyny i poslubil inna na jej miejsce, lamie malzenstwo". Rzekli Mu wtedy uczniowie: "Jezeli tak sie przedstawia sprawa meza z jego zona, tedy niedobrze jest sie zenic".
8. Lecz On im powiedzial: "Nie wszyscy pojmuja te slowa, tylko ci, którym jest dane. Albowiem sa bezzenni, którzy sie takimi z lona matki urodzili i tacy, których ludzie uczynili bezzennymi, i tacy, którzy siebie samych czynia bezzennymi dla Królestwa niebianskiego. Kto to moze pojac, niechaj pojmie!" (Rozdzial 42, 6-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jezeli czlowiek, obojetnie z jakich przyczyn jest bezzenny, to podlozem tego jest albo wybrana przez niego samego droga ewolucji albo prawo siewu i zbioru. Przyczyna bezzennosci moze byc np. to, ze w poprzednich wcieleniach czlowiek spowodowal niejedno, co w tym ziemskim bycie dochodzi do skutków i co musi teraz znosic, aby jego dusza dojrzewala.
Jezeli czlowiek rozwiazuje swoje malzenstwo lub nie zawiera zwiazku malzenskiego, aby dzieki temu dostapic Królestwa Niebios, to ulega zludzeniu i lgnie do blednych wyobrazen, mnieman i dogmatów. Równiez i ten, kto dla wlasnych korzysci nie zawiera malzenstwa, grzeszy przeciwko prawu jednosci.
Zaprawde, powiadam wam: Polaczenie dwóch istot ustanowione jest przez Boga. W niebie polaczenie dwóch istot duchowych nazywane jest dualnoscia. Na ziemi polaczenie dwojga ludzi nazywa sie malzenstwem lub partnerstwem. Polaczenie dwóch istot duchowych lub dwojga ludzi jest jednoczesnie zwiazkiem zawartym z Bogiem i oznacza wspólne spelnianie praw Bozych, boskiej milosci i czystosci. Kto zniewaza to prawo, wykraczajac np. niewiernoscia lub zadza wladzy przeciwko jednosci w Bogu, ten sprzeciwia sie prawu ofiarnej milosci.
Kto sadzi, ze przez bezzennosc dostanie sie do nieba, ten niebo dla siebie zamyka. On uwaza malzenstwo za profanacje, gdyz patrzy tylko na to, co ludzkie, co grzeszne. Kto w malzenstwie nie uznaje boskiego Prawa, ten spoglada na swoje wlasne slabostki i grzechy i poniza to, co Bóg ustanowil: polaczenie dwojga ludzi, które powinno równac sie przymierzu w Bogu i z Bogiem.
Rozpoznajcie: Nikt nie moze dostapic Królestwa Niebios, jezeli nie pracuje nad soba, aby ze Mna, z Chrystusem, przeistoczyc to, co ludzkie w duchowo-boskie. To dotyczy zarówno malzonków jak i bezzennych.
9. Potem przyszly do Niego male dzieci, aby polozyl na nie rece i je blogoslawil. Uczniowie jednak nie dopuszczali ich.
10. Lecz Jezus rzekl: "Pozwólcie dzieciom przychodzic do Mnie i nie broncie im, albowiem ich jest Królestwo Niebios". I kladl na nie rece Swoje i blogoslawil je.
11. A gdy przyszedl do pewnego miasta, napotkal dziesieciu tredowatych, którzy stali na uboczu drogi. I podniesli glos swój, wolajac: "Jezu, Mistrzu, zmiluj sie nad nami!"
12. A gdy ich ujrzal, rzekl do nich: "Idzcie i ukazcie sie kaplanom. I stalo sie, ze byli oczyszczeni, kiedy odeszli. I jeden z nich, kiedy zobaczyl, ze jest uzdrowiony, zawrócil, i chwalil Boga na glos, i padl przed Jezusem na twarz, i zlozyl mu dzieki. A byl to Samarytanin.
13. A Jezus rzekl: "Czyz nie dziesieciu zostalo oczyszczonych? A gdzie jest dziewieciu? Tamci nie wrócili i nie chwalili Boga jak ten cudzoziemiec". I rzekl mu: "Wstan i idz swoja droga. Wiara twoja uzdrowila cie". (Rozdzial 42, 9-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Co stalo sie z tymi, którzy zostali uzdrowieni, a Bogu za to nie podziekowali?
Z milosci i laski Boga, Wszechmogacego, który dzialal przeze Mnie, Jezusa, uzyskali uzdrowienie, a przez uzdrowienie mozliwosc rozpoznania swojej prawdziwej istoty, aby dziekowac Bogu, Odwiecznemu, przez urzeczywistnianie odwiecznych praw.
Tylko ten jeden znalazl Boga w sobie i pozostal zdrowy. Inni skierowali sie znowu na ten swiat, ponownie przyciagneli swoje dawne choroby i zachorowali na nowo.
***
ROZDZIAL 43

Bogacz i Królestwo niebianskie 
- Przykazania oczyszczenia


Wlasnosc, a kroczenie w slady Chrystusa (1-4). Wszystko jest mozliwe dla tego, kto dazy do duchowo-boskiego, jako do swojej prawdziwej istoty (6). Bóg albo mamona - Dazenie do dóbr materialnych i skutki tego (7). Kto wyrzecze sie materializmu, zyska wielokrotnie w odwiecznym bycie (8-9). Zewnetrzne oczyszczenie i wewnetrzna czystosc - Wiernosc literze swiadczy o niewiernosci wobec Boga (10-16)

1. A oto przyszedl ktos do Niego i rzekl: "Dobry Mistrzu, co mam dobrego czynic, abym uzyskal zywot wieczny?" A On rzekl mu: "Czemu Mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Jezeli chcesz wejsc do zywota, przestrzegaj przykazan". On zas spytal Go: "Których?"
2. Jezus rzekl: "Czego naucza Mojzesz? Nie zabijaj, nie cudzolóz, nie kradnij, nie mów falszywego swiadectwa, czcij ojca i matke, kochaj blizniego swego jak siebie samego". Wtedy mlodzieniec rzekl do Niego: "Tego wszystkiego przestrzegalem od mlodosci mojej. Czego mi jeszcze nie dostaje?"
3. Rzekl mu Jezus: "Jesli chcesz byc doskonalym, to pójdz, sprzedaj co posiadasz w nadmiarze i rozdaj tym, którzy niczego nie maja, a bedziesz mial skarb w niebie. Potem przyjdz i nasladuj Mnie".
4. A gdy mlodzieniec uslyszal te slowa, odszedl zasmucony od Niego, mial bowiem wiele majetnosci, wiecej niz potrzebowal. (Rozdzial 43, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto zabiega o ziemskie dobra i uznaje za swoja wlasnosc fundusze, które posiada i pomnaza je jedynie dla swojego materialnego dobrobytu, ten juz zostal wynagrodzony przez swiat i nie moze otrzymac zaplaty w niebie. Nie moze tez isc w Moje slady, w slady Chrystusa.
Ludzie, którzy zyja w "za i przeciw", z jednej strony zatrzymujac na wlasnosc swoje posiadlosci i fundusze, a z drugiej chcac isc w Moje slady, slady Chrystusa - sa rozdwojeni. Z jednej strony ich serca sa przy materialnych dobrach, z drugiej zas strony ich mysli sa przy ewangelii milosci. Jednego z drugim nie da sie pogodzic. Taki sposób postepowania przynosi czlowiekowi jedynie trudnosci, a duszy - obciazenia. Nikt bowiem nie moze dwóm panom sluzyc - Duchowi Bozemu i mamonie. Kazdy czlowiek i kazda dusza doprowadzona bedzie wczesniej czy pózniej do decyzji: czy sluzyc Bogu, czy mamonie.
5. Jezus zas rzekl do uczniów Swoich: "Zaprawde, powiadam wam, ze bogacz z trudnoscia wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam: latwiej wielbladowi przejsc przez brame podobna do ucha igielnego, niz bogatemu wejsc do Królestwa Bozego". (Rozdzial 43, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To porównanie z uchem igielnym, które nabylo wmiedzyczasie symbolicznego znaczenia, odnosi sie do ówczesnych warunków w Izraelu, kiedy Ja, Chrystus, bylem wcielony w Jezusie: W Jerozolimie istniala waska furtka, podobna do ucha igielnego, przez która mógl przejsc zaledwie jeden czlowiek.
6. A gdy to uslyszeli uczniowie Jego, zdumiewali sie bardzo i rzekli: "Któz tedy moze byc zbawiony?" A Jezus spojrzal na nich i rzekl im: "W fizycznym sensie jest to niemozliwe, ale w duchowym wszystkie rzeczy sa mozliwe. (Rozdzial 43, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W wypowiedzi: "W fizycznym sensie jest to niemozliwe, ale w duchowym wszystkie rzeczy sa mozliwe" jest mowa o ludzkich i o duchowych zmyslach. Ludzkie zmysly daza do ziemskiego dobrobytu - duchowe zmysly sa natomiast subtelnymi silami duszy, które znajduja sie w lacznosci z Odwiecznym.
Kto wysubtelnia swoje ludzkie zmysly i kieruje sie ku Bogu w swoim wnetrzu, ten uzyska prawidlowe zrozumienie prawdziwego zycia, gdyz dazy do duchowo-boskiego, jako do swojej prawdziwej istoty. Dla uduchowionego czlowieka, który czyni jedynie to, co jest Boza wola, wszystkie rzeczy sa mozliwe, gdyz otrzymuje on z królestwa wnetrza. Kto zyje w królestwie wnetrza, ten bedzie mial tez na zewnatrz wszystko, czego mu potrzeba i ponadto.
Czlowiek jest dzieckiem Bozym i zgodnie ze swoja prawdziwa istota ma bogactwo Boga w sobie. Kiedy czlowiek to bogactwo rozwinie - zalujac za grzechy, które rozpoznal, przebaczajac i proszac o przebaczenie, oczyszczajac i wyrzekajac sie coraz bardziej tego, co grzeszne - wtedy pelnia z Boga bedzie z niego promieniowac na zewnatrz i dokona tego, co bedzie dobrodziejstwem dla duszy i czlowieka.
7. A Ja wam powiadam, nie czyncie sie przyjaciólmi mamony i niesprawiedliwosci, aby gdy upadniecie, nie wciagnela was do swoich ziemskich przybytków. Raczej czyncie sie przyjaciólmi prawdziwego bogactwa, którym jest madrosc Boza, abyscie zostali przyjeci do domów wiecznie trwajacych". (Rozdzial 43, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wypowiedz "A ja wam powiadam, nie czyncie sie przyjaciólmi mamony i niesprawiedliwosci, aby gdy upadniecie, nie wciagnela was do swoich ziemskich przybytków" oznacza: Kto czyni siebie przyjacielem mamony, ten tez jest z nia zwiazany, a zatem i z tym swiatem. Mamona sa bowiem bogactwa tego ziemskiego swiata.
Ten, kto zabiega o mamone, staje sie z czasem niesprawiedliwy wobec swoich wspólbraci i wobec ziemi. Nie ceni on juz zycia blizniego i ziemi, lecz mysli jedynie o swoim ja, które pragneloby sie coraz bardziej utwierdzac przez bogactwa i uznanie.
Tam, dokad kieruja sie zmysly czlowieka, jest jego serce, tam jest jego skarb: Kiedy dusza samolubnego czlowieka opuszcza swój dom, ludzkie cialo, kiedy wiec powloka - czlowiek - umiera, zostanie ona przywitana w zaswiatach przez tych, którzy czlowiekowi sluzyli w jego ziemskim bycie. Mogli to byc ludzie, lub tez dusze. Dusza tego czlowieka albo spotka sie w krainie dusz z tymi duszami, które torowaly jej droge do sukcesów podczas ziemskiego bytu, albo tez wcieli sie ponownie razem z duszami tych ludzi, tzn. beda oni w nowych ludzkich cialach sprowadzeni razem i zamieszkaja we wspólnych ziemskich domach.
"Raczej czyncie sie przyjaciólmi prawdziwego bogactwa, którym jest madrosc Boza, abyscie zostali przyjeci do domów wiecznie trwajacych" znaczy: Poswiecajcie wasze zycie i myslenie Odwiecznemu icwiczcie sie przede wszystkim w tym, jak osiagnac Królestwo Boze. Wtedy staniecie sie madrzy i juz w szacie ziemskiej bedziecie swiadomie zyli w królestwie wnetrza. Po smierci ciala powedrujecie do odwiecznych mieszkan, które sa wasza prawdziwa ojczyzna. Wedrówka po ziemi w ciagle nowych szatach, w nowych ziemskich cialach i wedrówka poprzez krainy dusz skonczy sie wtedy, kiedy dusza odnajdzie swoja wewnetrzna ojczyzne.
8. Wtedy Piotr rzekl Mu: "Oto my opuscilismy wszystko i poszlismy za Toba". A Jezus przemówil do nich: "Zaprawde, powiadam wam, ze i wy, którzy poszliscie za Mna, w odrodzeniu, gdy Syn Czlowieczy zasiadzie na tronie chwaly Swojej, zasiadziecie na dwunastu tronach i bedziecie sadzic dwanascie rodów izraelskich. Ale dawac wam rzeczy tego swiata, nie Moja jest sprawa.
9. I kazdy, kto by opuscil bogactwa, domy i przyjaciól swoich dla Królestwa Bozego i sprawiedliwosci jego, stokroc wiecej otrzyma w przyszlym zyciu i odziedziczy zywot wieczny. Lecz wielu, którzy sa pierwszymi, bedzie ostatnimi, a ostatni beda pierwszymi". (Rozdzial 43, 8-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja, Chrystus, powiadam wam: Kto wszystko opuscil o r a z prowadzi sprawiedliwe zycie, czyniac swoje odczucia, mysli, slowa i czyny boskimi, ten odrodzil sie we wnetrzu, gdyz osiagnal odrodzenie w Duchu. Po smierci ciala jego dusza nie bedzie sie juz inkarnowac.
Kiedy przyjde ponownie w Duchu, ujrza Mnie sprawiedliwi na tronie wiecznej chwaly, gdyz przyjde wcalej mocy i chwale, a ze Mna beda wszyscy ci, którzy zyja w królestwie wnetrza.
Dwanascie tronów to miedzy innymi symbole dwunastu rodów Izraela, które pogardzily wznioslym zadaniem bycia ludem Bozym. Bóg nie sadzi. Tak samo wszyscy ludzie i istoty maja przykazane, aby nie osadzac. Kto stwarza przyczyny, sam jest wlasnym sedzia i podlega wlasnemu osadowi.
"Dawac wam rzeczy tego swiata, nie Moja jest sprawa". Ja Jestem swiatlem swiata i w ten swiat wnosze swiatlo, a nie to, co czyni ten swiat ubogim - mamone.
Kto wyrzeknie sie materializmu, mamony, kto wiec opusci majetnosci, domy lub przyjaciól dla Królestwa niebianskiego i jego sprawiedliwosci, ten zyska wielokrotnie w przyszlym zyciu, w odwiecznym bycie i bedzie swiadomie czul sie tam w domu. Dlatego dazcie najpierw do Królestwa Bozego, które jest Wewnetrznym Zyciem.
10. I przyszli do Niego uczeni w Pismie i faryzeusze, którzy widzieli jednego z uczniów Jego, jedzacego rekami nie umytymi.
11. I zgorszyli sie; Zydzi bowiem nie jedza, zanim nie umyja rak i przestrzegaja mnóstwa innych przepisów przy myciu kielichów, naczyn i stolów.
12. I rzekli: "Dlaczego nie wszyscy Twoi uczniowie postepuja wedlug tradycji przodków? Widzielismy, jak jedli nie umytymi rekami".
13. A Jezus rzekl: "Zaiste Mojzesz nakazal wam oczyszczac sie i w czystosci utrzymywac wasze ciala i wasze naczynia, ale wy dodaliscie sobie przepisy, które czestokroc nie przez wszystkich i nie we wszystkich czasach, i nie na wszystkich miejscach, zachowane byc moga.
14. Sluchajcie wiec Mnie: Nie tylko nieczyste pokarmy, które wchodza w cialo, kalaja czlowieka, lecz takze - jeszcze bardziej - zle i nieczyste mysli, które zserca wyplywaja; zanieczyszczaja one wnetrze tego czlowieka i innych ludzi. Dlatego zwazajcie na swoje mysli i oczyszczajcie serca swoje, i niech pozywienie wasze bedzie czyste.
15. To powinniscie czynic i przy tym nie zaniedbywac innych praw. Kto lamie prawa czystosci, gdyz nie ma innej mozliwosci, jest wolny od nagany, nie czyni tego bowiem z samowoli ani by zniewazyc prawo, które jest dobre i sprawiedliwe. Albowiem czystosc we wszystkich sprawach jest wielkim zyskiem.
16. Tak wiec nie przejmujcie zlych zwyczajów tego swiata, nawet dla pozoru. Albowiem wielu bedzie doprowadzonych do zlego przez zewnetrzny pozór i maskowanie sie zla". (Rozdzial 43, 10-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Mycie rak i czyszczenie kielichów, naczyn i stolów jest na tym swiecie konieczne, gdyz ziemia jest materia z kamieni, ziemi i pylu. Te i inne substancje sa jednak potrzebne, aby ludzkie cialo moglo zyc.
Tak, jak wiatr i deszcz oczyszczaja wciaz na nowo atmosfere i ziemie, tak i ziemskie cialo wymaga oczyszczenia - podobnie tez kielichy, naczynia, stoly iwszystkie inne przedmioty. Wszystkie te zewnetrzne rzeczy powinny byc pielegnowane, gdyz czystosc zewnetrzna jest obrazem wnetrza.
Jednak sama zewnetrzna czystosc nie dokona oczyszczenia duszy. Kiedy czlowiek we wnetrzu zanieczyszczony jest grzechem, to czesto przywiazuje wielka wartosc do przepisów zewnetrznej czystosci, aby ukryc nieczystosc swoich mysli, slów i czynów. Kto natomiast jest czysty we wnetrzu, bedzie i na zewnatrz zwazal na schludnosc i czystosc.
Mycie rak przed posilkiem ze wzgledu na zewnetrzne okolicznosci nie zawsze jest mozliwe. To jednak nie ma nic wspólnego z nieczystoscia duszy. Kto takimi zewnetrznymi sprawami gorszy sie wciaz na nowo, nawet kiedy nie ma mozliwosci umycia sie, ten ma na wzgledzie tylko to, co jest na zewnatrz, gdyz jego wewnetrzne wartosci zasloniete sa jeszcze grzechem.
Mojzesz nakazal ludziom utrzymywac w czystosci zarówno wnetrze jak i to, co jest na zewnatrz. Kto jednak ma na wzgledzie tylko sprawy zewnetrzne, swiat ijego zwyczaje, ten stwarza tylko zewnetrzne prawa i zapomina, o co naprawde chodzi. Kto nie moze pojac wypowiedzi sprawiedliwych mezów i niewiast, ten nie umie ich tez wylozyc i odnosi wszystko do tego swiata i jego udogodnien, zwyczajów i obyczajów.
Strzezcie sie uznawania za Prawde samego slowa i jego literalnego znaczenia! Rozpoznajcie, ze w slowie wprawdzie zawarta jest Prawda, lecz jest ono tylko symbolem, a nie sama Prawda.
Kto spoglada tylko na slowo i na litere, uwaza je za Prawde i jako Prawde przekazuje, ten bedzie wykladal slowo Boze wedlug swojego uznania i dlatego bedzie do niego dodawal to, co stosownie do jego swiadomosci wydaje mu sie byc Prawda.
Powtarzam: Kto spoglada jedynie na slowo, nie znajdzie w nim Prawdy.
Wiernosc literze swiadczy o niewiernosci wobec Boga. Czlowiek, który nie urzeczywistnia praw Bozych, trzyma sie kurczowo litery. Ten dogmatyczny sposób myslenia wprowadzil swiat w zupelny zamet. Tak bylo zawsze i wszedzie i tak dzieje sie równiez w dzisiejszych czasach (1989r.).
Zrozumcie, ze nie to, co nieczyste, co np. lgnie jeszcze do rak, naczyn lub pozywienia i wchodzi przez usta, zanieczyszcza czlowieka i dusze. O wiele bardziej zanieczyszczaja czlowieka i dusze zle, negatywne i sprzeczne z Prawem odczucia, mysli, slowa i czyny. Wnikaja one bowiem w dusze czlowieka i stamtad tez wychodza. Napadaja cialo i czlowiek musi wtedy znosic to, co zasial. Dlatego zwazajcie na wasze odczucia, mysli, slowa i czyny i spozywajcie tylko ten pokarm, który Bóg wam darowal. Odwieczny daje wam go z przyrody i przy tym pozostancie.
Rozpoznajcie: Liczy sie wewnetrzna czystosc. Nie zaniedbujcie jednak przy tym innych praw: ofiarnej milosci, milosierdzia i dobroci, wolnej woli i jednosci zzyciem.
Kto nie zachowuje przykazan zewnetrznej czystosci tam, gdzie to nie jest mozliwe, nie obciaza swojej duszy, gdyz nie czyni tego z samowoli. Samowola zniewaza odwieczne prawa.
Prawo Boze przykazuje dazyc do czystosci we wszystkich sprawach: Czlowiek nie powinien zaniedbywac swojego ciala ani swojej duszy, ani tez swojego otoczenia, gdyz we wszystkim jest zycie z Boga, które nalezy pod kazdym wzgledem powazac.
Nie trzymajcie sie obyczajów tego swiata, chocby tylko dla zachowania pozorów. Zachowujcie we wszystkim sprawiedliwosc Boza, a bedziecie otwarci, szczerzy i prostolinijni w zewnetrznych czynnosciach.
Wyslannik ciemnosci przyodziewa rózne szaty, aby stwarzac pozory. I tylko ten nieomylnie rozpozna pozory, kto dazy do bytu, do madrosci i sprawiedliwosci Bozej. On nie da sie zmylic pozorom.
***
ROZDZIAL 44

Swiadectwo dwunastu - Glówne filary gminy


Bóg nie ma tajemnic; grzech zaslania Prawde (2-3). Prawdziwe pragminy ugruntowane sa na skale, która jest Chrystus (4). Falszowanie Prawdy przez kosciól - Sprawiedliwosc Boza przez dluzszy czas daje kazdemu grzesznikowi mozliwosc zawrócenia (7-8). Prawo Boze przychodzi na ten swiat; Prawda staje sie widoczna (10-12). Ludzkosc odnajdzie droge do jednosci ze Mna, z Chrystusem (13-15)

1. I znowu siedzial Jezus niedaleko jeziora wsród dwunastu drzew palmowych, gdzie czesto odpoczywal. A dwunastu i ich towarzysze przyszli do Niego i usiedli w cieniu drzew, a swiety posród nich i nauczal.
2. I Jezus rzekl do nich: "Slyszeliscie, co mówia ludzie o Mnie, a co wy mówicie, kim Ja Jestem?" Powstal Piotr z Andrzejem, bratem swoim i rzekl: "Tys jest Chrystus, Syn Boga zywego, który zstapil z nieba i mieszka w sercach tych, którzy wierza i sa Mu posluszni dla sprawiedliwosci". A pozostali powstali i mówili kazdy na swój sposób: "To prawdziwe slowa, tak i my wierzymy".
3. A Jezus odpowiadajac im, rzekl: "Blogoslawieni jestescie wy, dwunastu Moich, którzy wierzycie, albowiem nie cialo i krew to wam objawily, tylko Duch Bozy, który w was mieszka. Zaprawde, Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem. A Prawda zna wszystkie sprawy. (Rozdzial 44, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto jest z Prawdy, ten wypowiada slowa Prawdy, gdyz potrafi wejrzec w glebiny Prawdy. Temu, którego serce jest u Boga, Bóg objawia wszystkie tak zwane tajemnice. Gdyz nic nie jest tajemnica dla tego, kto zyje w Bogu. On zna prawa Boze, gdyz sam stal sie Prawem. Kto we Mnie, w Chrystusie zyje, ten wie, ze przyszedlem z niebios, aby jako Jezus zwiastowac ludziom ewangelie milosci, która jest droga, prawda i zyciem.
"A Prawda zna wszystkie sprawy" oznacza: Dusza i czlowiek, którzy zyja w Prawdzie, w prawie Bozym, znaja tez Prawde i wiedza tez o wszystkich aspektach Prawdy. Tacy ludzie to sprawiedliwi glosiciele Prawdy.
Rozpoznajcie: Wielu ludzi mówi o "tajemnicach" Boga, gdyz spogladaja oni na grzech, który Prawde zaslania. Bóg nie ma tajemnic ani w niebie, ani na ziemi. Bóg darowal odwieczna Prawde, boskie Prawo, wszystkim Swoim dzieciom jako dziedzictwo. Dzieki temu dziecko Boze zostalo stworzone na podobienstwo Ojca. Jedynie ten czlowiek, który zyje w cieniu grzechu, mówi o tajemnicach Bozych. Spoglada on tylko na cienie, na grzech i nie zna Prawdy, która przed nim jest ukryta za zaslona jego grzechów. Kto dzien po dniu przekazuje swoje grzechy Mnie, Chrystusowi, zaluje za nie, przebacza, prosi o przebaczenie i rozpoznanych grzechów juz wiecej nie czyni, ten odnajdzie wewnetrzna Prawde, która go uwolni.
Kiedy grzechy sa zmazane, wtedy swiatlo duszy, Prawda, moze przez czlowieka coraz silniej promieniowac. Wtedy czlowiek coraz bardziej dotrzymuje wiernosci Prawdzie w odczuciach, myslach, slowach i czynach. Kto w Prawdzie zyje, ten zna wszystkie sprawy, gdyz Prawdzie, Bogu, dotrzymuje wiernosci w swoim codziennym postepowaniu. Jedynie w ten sposób dusza powróci znowu do swojego prapoczatku, do swojej istoty, która jest boska.
To nie Bóg ukrywa sie przed ludzmi, lecz czlowiek przed Bogiem z powodu swoich grzechów. Nie ma tajemnic Bozych. Dziela Boze sa tajemnica jedynie dla tych ludzi, którzy dziel Bozych nie czynia.
4. Wszelka Prawda jest w Bogu i Ja swiadcze o Prawdzie. Ja Jestem prawdziwa opoka i na niej zbuduje Moja gmine, a bramy piekielne nie przemoga jej, i z tej opoki poplyna strumienie wody zywej, aby niesc zywot narodom ziemi.
5. Wy jestescie Moja wybrana dwunastka. Na Mnie, na kamieniu wegielnym i fundamencie, zbudowanych jest dwanascie glównych filarów domu Mojego na skale, a na was, którzy jestescie we Mnie, ma byc zbudowana Moja gmina, i w Prawdzie i w sprawiedliwosci Moja gmina ma byc zalozona.
6. I siedziec bedziecie na dwunastu tronach, i przez Ducha rozsylac swiatlo i Prawde do wszystkich dwunastu rodów Izraela. A Ja bede z wami az do konca tego swiata. (Rozdzial 44, 4-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wierni apostolowie sa zalozycielami pragminy we Mnie, w Chrystusie. Gminy Chrystusowe, które zyja we Mnie, w Chrystusie, stoja na opoce, na Chrystusie.
Gmine Chrystusowa tworza ludzie, którzy staraja sie spelniac wole Boza. Od czasu kiedy zylem jako Jezus z Nazaretu wciaz na nowo powstawaly wolne pragminy poza obrebem instytucji koscielnych. 
Wiele tych pragmin, które byly ugruntowane na Mnie, Prawdzie i Zyciu, na ewangelii ofiarnej milosci i w których Duch Bozy, Prawda, bezposrednio przemawial i dzialal, uleglo zniszczeniu w swoich zewnetrznych aspektach przez zewnetrzna moc szatanskich rzadów. Nie zostala natomiast zniszczona sila, która je stworzyla.
Rozpoznajcie: Upadek pragmin byl tylko zewnetrzny. W rzeczywistosci duchowy potencjal niewidocznie wzrastal. Sila ta wciaz na nowo uwidaczniala sie i pragminy ponownie rozblyskiwaly na tym swiecie, i powtórnie zanikaly - a jednak w Duchu wzrastal potencjal chrzescijanskiego zycia. Te mniejsze lub wieksze kroki ewolucyjne sa pierwszymi krokami do Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj, na poczatku Nowego Czasu (1989r.), wplywa w ten swiat o wiele wiekszy strumien prachrzescijanskiego zycia i staje sie coraz bardziej widoczny. Ten niewyczerpalny boski strumien - swiadomosc Chrystusowa w polaczeniu z boska Madroscia - obejmuje powoli caly swiat, cala ziemie i przygotowuje Nowy Czas.
Dzisiaj (1989 r.) znowu powstaje zycie w prachrzescijanskim duchu. Znowu powstaja pragminy; ich centralnym punktem jest Pragmina Nowa Jerozolima, która stala sie Gmina Przymierza. W pragminach dziala Duch proroczy i prowadzi ludzi w Nowy Czas, podobnie jak Mojzesz prowadzil Izraelitów do Ziemi Obiecanej.
Takze i dzisiaj w przelomowych czasach, jeszcze ciagle istnieje chwiejnosc ludzkiego ja, bo i ludzie w powstajacych i wzrastajacych pragminach maja jeszcze w sobie ludzkie aspekty.
Mimo wszystko coraz wiecej ludzi na ziemi dotknietych zostaje przez Ducha Bozego i wielu juz kroczy droga do wnetrza, do królestwa wnetrza, aby zyc we Mnie, w Chrystusie. To, co ludzkie, przemija i Boza wola ujawnia sie coraz bardziej poprzez darujacy sie strumien - Chrystusa w polaczeniu z boska Madroscia.
Ja Jestem prawdziwa opoka i na Mnie, na Chrystusie, na prawdziwej opoce, zbudowane sa wszystkie gminy, które urzeczywistniaja prawa Boze i przestrzegaja ich w zyciu codziennym. Gminy we Mnie tworza ci ludzie, którzy gromadza sie wokól Mnie, Zycia, przez urzeczywistnianie odwiecznych praw i którzy polegaja jedynie na Mnie - gdyz Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem, i w Ojcu Sprawiedliwoscia.
W jednosci ze Mna, z Chrystusem, ludzie tworza gminy Chrystusowe. Tak bylo, tak jest znowu i tak bedzie w przyszlosci na coraz bardziej rozjasniajacej sie ziemi. Ludzie, którzy spelniaja prawa Boze, nie potrzebuja zewnetrznego przewodnictwa. Oni maja Mnie, Chrystusa, Prawo Zycia, i dzieki temu sa dla siebie, a nie przeciwko sobie. Ci, którzy sa przeciwko sobie, sa przeciwko Mnie, a zatem nie sa tez Moja gmina.
7. Lecz po was przyjda ludzie naruszeni zepsuciem i przez niewiedze lub przemoc tlumic beda wiele z tego, co Ja wam mówilem, i beda Mi przypisywac slowa, których nigdy nie wypowiedzialem. I tak siac beda kakol miedzy dobra pszenice, która dalem wam, abyscie ja siali na swiecie.
8. Wtedy Prawda Boza bedzie musiala znosic sprzeciw grzeszników; tak bowiem bylo i tak bedzie. Lecz nadejdzie czas, kiedy wszystko, co oni ukrywali, bedzie wyjawione i znane, a Prawda uwolni wszystkich, którzy byli zwiazani. (Rozdzial 44, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Prawo siewu i zbioru bedzie dzialac tak dlugo, az to, co sprzeczne z Prawem przeminie, a to, co boskie, zamieszka na ziemi, a wiec do czasu, kiedy wszyscy ludzie beda spelniac wole Boza na przeistoczonej, nowej ziemi. Powoli dobiega konca czas, w którym Moje slowo bylo przekrecane i naginane tak, aby sluzylo tym, którzy mniemali, ze góruja nad Prawda i stwarzali sobie podwladnych.
Rozpoznajcie: Kakol zostal zasiany przez urabiaczy opinii, którzy nie rozumieli Moich slów, Moich wypowiedzi i - nieswiadomie, a po czesci takze swiadomie - przekrecali Prawde. Wielu interpretowalo Prawde na wlasna korzysc. Z tego tez miedzy innymi powstaly nacechowane dogmatami, zasadami wiary i doktrynami instytucje koscielne, które wykladaly i wykladaja ewangelie za kazdym razem tak, jak to bylo i nadal jest dla nich dogodne. Dostep do tych instytucji mieli i maja tylko ci ludzie, którzy podporzadkowuja sie ich dogmatom, zasadom wiary i doktrynom. Juz samo to daje wglad w to, co wlasnie objawilem: przekrecali i naginali oni Moje slowo, aby im sluzylo.
Prawda jest sila nieskonczonosci i dana jest wszystkim ludziom. Ona promieniuje w ten swiat w niezliczonych aspektach. A kto utrzymuje, ze aspekty odwiecznej Prawdy daja sie wtloczyc w dogmaty i formy?
Dostal sie wiec kakol miedzy dobry zasiew. Chociaz w ciagu stuleci zachwascil dobry zasiew, ten jednak zachowal sie w ukryciu. Nadszedl czas, w którym kakol stopniowo zostanie usuniety z gleby zycia, aby dobre ziarno moglo zakielkowac i przyniesc dobry plon. Zly zasiew bedzie usuniety z gleby zycia powoli, z wielkim trudem, aby ani jedno ziarenko z dobrego siewu nie bylo stracone ani tez wrzucone do pieca, w którym spali sie kakol. To jest sprawiedliwosc Boza.
Chociaz wielu ludzi nie moze zrozumiec, ze przejscie z grzesznego swiata w swietlisty czas trwa bardzo dlugo, to jednak jest to zgodne ze sprawiedliwoscia, gdyz Bóg wciaz na nowo daje kazdemu grzesznikowi mozliwosc zawrócenia. Kazda najmniejsza iskierka szczerej skruchy jest brana pod uwage i zasilana. Jest to milosc i sprawiedliwosc Boza. Dla kazdej duszy i dla kazdego czlowieka Bóg, Odwieczny, jest sprawiedliwy.
Prawda Boza musi wprawdzie znosic sprzeciw grzeszników - lecz nie przez cala wiecznosc. Nadszedl czas, w którym wszystko, co sila przeciwna ukryla, bedzie ujawnione i ogloszone, gdyz wszystko jest juz jawne w promieniowaniu atmosferycznym. W ten sposób Prawda sie uwolni i wyzwoli wszystkich, którzy pozwola sie przez Prawde, Boga, wyzwolic.
9. Jeden jest waszym Mistrzem, a wy wszyscy jestescie bracmi i zaden z was nie jest wiekszy od drugiego na miejscu, które Ja kazdemu wyznaczylem. Macie bowiem jednego Mistrza, a mianowicie Chrystusa, który jest ponad wami i z wami, i w was; i nie bedzie zadnej nierównosci pomiedzy moimi dwunastoma ani ich uczniami.
10. Wszyscy sa Mi jednakowo bliscy. Nie starajcie sie wiec o pierwsze miejsce, wszyscy bowiem jestescie pierwszymi, dlatego ze jestescie kamieniami wegielnymi i filarami gminy, która zbudowana jest na Prawdzie i która jest we Mnie i w was. A Prawde i Prawo, tak jak wam sa dane, macie podniesc dla wszystkich.
11. Zaprawde, jesli wy i wasi bracia bedziecie zgodni co do tego, aby cos zaczac w Moim imieniu, bede posród was i z wami.
12. Biada czasom, w których duch swiatowego zycia wejdzie do gminy i przez zepsucie mezów i niewiast zaprzepaszczone beda Moje nauki i przykazania. Biada swiatu, kiedy swiatlo zostanie zakryte! Biada swiatu, kiedy to sie stanie! (Rozdzial 44, 9-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wciaz na nowo zdarzalo sie, ze jeden mniemal iz jest wiekszy od drugiego, czul sie blizszy Boga i dlatego z zarozumialosci pogardzal swoim bratem.
Powiadam wam: Prawo Boze jest dla wszystkich i ci, którzy go przestrzegaja, sa pokorni i nie robia róznic.
Prawo Boze przychodzi na ten swiat i ci, którzy go przestrzegaja, sa we Mnie i ze Mna, z Chrystusem. A ci, którzy go nie przestrzegaja, odejda z ziemi i znajda sie w krainach dusz. Ziemia bowiem oczyszcza sie z wszelkiej nieprawdy i z wszelkich blahostek tego swiata.
Kto chcialby sie przeciwstawic Prawdzie, skale Chrystusowej?
Woda oplukuje skale i fale zakrywaja ja na krótki czas. Lecz skala, Prawda, która Ja Jestem bedzie wciaz na nowo wynurzac sie i stawac widoczna. I wszyscy ci, którzy mimo wszelkich przeciwnosci, trzymaja sie mocno skaly, Mnie, Chrystusa, wzmocnia sie we Mnie i beda tworzyc Moja gmine, zbudowana na Mnie, na opoce, przez niezachwiana wiare niezliczonych mezów i niewiast, którzy niezlomnie w Prawde wierzyli i wierza oraz Prawdzie sluzyli i sluza.
13. Wtedy Jezus podniósl glos Swój i rzekl: "Dziekuje Ci, sprawiedliwy Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi. Ty zakryles to wszystko przed madrymi i roztropnymi, ale objawiasz dzieciom.
14. Nikt nie zna Ciebie, oprócz Syna Twego, który jest Synem Czlowieczym. Nikt nie zna Syna oprócz tych, którym Chrystus jest objawiony.
15. Przyjdzcie do Mnie wszyscy, którzy jestescie strudzeni i obciazeni, a Ja dam wam pokój. Wezcie Moje jarzmo na siebie i uczcie sie ode Mnie, gdyz Ja Jestem lagodny i pokorny w sercu, a znajdziecie pokój w waszych duszach. Albowiem jarzmo Moje jest równomierne i lekkie, a brzemie Moje niewielkie i nie uciska nierównomiernie". (Rozdzial 44, 13-15) 
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przed "madrymi i roztropnymi", czyli przed intelektualnymi i samolubnymi ludzmi, Prawda jest ukryta, poniewaz zakrywaja ja oni swoim samolubnym mysleniem i postepowaniem. Natomiast pokornym i lagodnym ludziom, którzy daza do Prawdy, Odwieczny ujawnia ja przeze Mnie we wszystkich aspektach - i jest ona im ujawniona, aby mogli zyc w Bogu. Nikt nie zna Ojca, oprócz Syna, który zyje w Ojcu. Ja, Syn, uosabialem w Jezusie ludzkosc, która odnajdzie dzieciectwo - braterstwo synów i córek - i jednosc ze Mna, z Chrystusem. Kto bowiem przyjal i ugoscil Syna, Chrystusa Bozego, ten zna równiez Ojca, który zyje w Synu i przez Syna, a takze we wszystkich i przez wszystkich tych, którzy zyja ewangelia milosci i uosabiaja ja w zyciu codziennym.
Kto przyjdzie do Mnie, do Chrystusa, który mieszka we wnetrzu kazdego czlowieka i kto przekaze Mi swój trud i swoje brzemie, i bedzie odtad zyl we Mnie coraz bardziej, ten osiagnie przeze Mnie wewnetrzny pokój i wniesie pokój w ten swiat. Tylko ten stanie sie lagodnym i pokornym, kto przyjdzie do Mnie i we Mnie pozostanie. Jego jarzmo bedzie wtedy czescia Mojego jarzma i lzej mu potem bedzie je niesc, gdyz Ja Jestem sila nosna wszystkich dusz i ludzi. I jego brzemie stanie sie lzejsze i nie bedzie nierównomiernie na nim ciazyc; Ja bowiem niose brzemie za wszystkie dusze i za wszystkich ludzi.
***
ROZDZIAL 45

Szukanie znaków - Nieczysty duch - Rodzice 
i rodzenstwo Jezusa - Ziemskie bogactwo


"Slepy" oczekuje cudów - Niebezpieczenstwo ulegania wplywom sil przeciwnych (1-6). Grzechem przeciwko Duchowi swietemu jest postepowanie sprzeczne z nabyta wiedza duchowa (7). Przynaleznosc do rodziny Bozej lub chodzenie wlasnymi drogami i opowiadanie sie za ludzkim ja (8-10). Materialne bogactwo; skutki chciwosci (11-16)

1. Kilku uczonych w Pismie i faryzeuszy powiedzialo Mu: "Mistrzu, chcemy widziec od Ciebie znak". On zas odpowiadajac im, rzekl: "Ród zly i zepsuty szuka znaku, ale nie bedzie mu dany zaden inny znak, jak tylko znak proroka Jonasza.
2. Albowiem jak Jonasz byl w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Czlowieczy bedzie trzy dni i trzy noce w sercu ziemi, a potem zmartwychwstanie.
3. Mezowie z Niniwy powstana i sadzic beda ten ród i potepiac, gdyz okazali skruche przy kazaniu Jonasza, a oto tutaj jest wiekszy niz Jonasz.
4. Królowa Poludnia powstanie i sadzic bedzie ten ród i potepiac, bo przybyla z kranców ziemi, aby sluchac madrosci Salomona, a oto tutaj jest wiekszy niz Salomon".
5. I mówil dalej: "Kiedy duch nieczysty wychodzi z czlowieka, wedruje po jalowych polach, aby znalezc spokój, a poniewaz go nie znajduje, mówi: 'Wróce do domu mojego, skad wyszedlem'. I przyszedlszy, zastaje go opróznionym, wymiecionym i przyozdobionym, albowiem nikt nie prosil dobrego Ducha, by tam zamieszkal i byl wiecznym gosciem.
6. Wówczas idzie i zabiera ze soba siedem innych duchów gorszych jeszcze niz on, i wszedlszy, mieszkaja tam, i koncowy stan wszystkich takich bywa gorszy niz pierwotny. Tak bedzie tez i z tym rodem, który wzbrania wejscia Duchowi Bozemu. (Rozdzial 45, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto od Boga oczekuje znaków i cudów, nie rozpoznaje siebie samego jako dziela, które Bóg stworzyl. Kto pragnie ujrzec znaki i cuda, niech spojrzy na swój dom z krwi i kosci i rozpozna w nim niezliczone procesy, które mozliwe sa tylko przez dzialanie Ducha Bozego w nim.
Kto, tak jak Ja, Chrystus w Jezusie, zyje w odwiecznym bycie, ten nie potrzebuje juz widocznych znaków i cudów. Jeszcze w szacie ziemskiej widzi on realnosc Boga, która promieniuje na niego przez niezliczone zdarzenia i formy. Tylko slepy chce widziec, nie zdejmujac zaslony grzechu ze swoich oczu. 
Dlatego zwazajcie na wasze mysli, slowa i zmysly, które zamykaja wam oczy na Prawde i otwieraja wrota dla grzechu! Czlowiek bowiem zbyt szybko pozwala sie uwiesc i otwiera w ten sposób drzwi i bramy dla szatana zmyslów.
Dusza i czlowiek sa domem Bozym. Jezeli dom ten zanieczyszczony jest w myslach przez zazdrosc, nienawisc i wrogosc, jezeli czlowiek je wprawdzie rozpozna, ale ich nie zmieni, jezeli jego dobre intencje i postanowienia nie pociagaja za soba odpowiednich czynów - wtedy w czlowieka wnika zlo i staje sie dla niego jarzmem i brzemieniem.
Kto zawczasu nie rozpozna swoich mysli, slów i czynów i nie zawróci, ten trzyma swój dom otwarty dla jeszcze innych wyslanców ciemnosci. Oni wchodza wtedy do przyozdobionego dla nich domu i wplywaja na czlowieka aby robil to, co oni chca. Czlowiek traci przy tym wladze nad swoimi myslami i mowa. Wówczas przez niego mysli sie, mówi i czyni. Nie jest on juz wtedy soba, lecz sa nim ci, którzy poprzez niego mysla i mówia i którym pozwolil wejsc przez swoje oddalenie sie od Boga.
Przez sprzeczne z Prawem myslenie, mówienie i postepowanie, czlowiek przyciaga wiec odpowiednie sily, które potem na niego wplywaja, gdyz podobne sobie sily przyciagaja sie nawzajem.
Równiez wszelkiego rodzaju pycha jest niebezpieczna, gdyz jest ona ozdoba ciemnosci.
Tak i podobnie dzialo sie ludziom przez wiele pokolen, i tak bedzie sie dziac jeszcze wielu ludziom, którzy Duchowi Bozemu wzbraniaja wejscia.
7. Albowiem powiadam wam, kto bluzni przeciw Synowi Czlowieczemu, temu bedzie odpuszczone. Ale temu, kto bluzni przeciw Duchowi swietemu, nie bedzie odpuszczone ani w tym zyciu, ani w nastepnym, gdyz przeciwstawia sie on swiatlosci Bozej z powodu falszywych tradycji ludzkich". (Rozdzial 45, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wyjasniam nastepujaca wypowiedz: "Ale temu kto bluzni przeciw Duchowi swietemu, nie bedzie odpuszczone ani w tym zyciu, ani w nastepnym".
Grzech przeciwko Duchowi swietemu jest najciezszym grzechem. Jezeli Prawda, prawo Boze, znane jest czlowiekowi - z Dziesieciu Przykazan, z Kazania na Górze lub z Moich objawien w obecnym czasie (ok. 1989r.) - a on mimo to swiadomie mysli, mówi i postepuje sprzecznie z prawem Bozym, to grzeszy przeciw Duchowi swietemu. Grzech przeciwko Duchowi swietemu, zaleznie od jego rozmiarów, moze nie byc zniesiony w jednym tylko zyciu ziemskim. Zaleznie od okolicznosci, kilka inkarnacji moze nie wystarczyc, aby zniesc to, co czlowiek spowodowal i za to zadoscuczynic.
Równiez jesli czlowiek uczyl przekazanej tradycja nieprawdy, to jest z ta nieprawda zwiazany - a tym samym zwiazany z tymi ludzmi i duszami, które blednie pouczal. Mimo to kazdego dnia dawana jest mu mozliwosc zawrócenia i odnalezienia w sobie samym, czym jest Prawda i zycie.
8. A gdy On jeszcze mówil do ludu, oto rodzice Jego i Jego bracia i siostry stali na dworze, chcac z Nim mówic. I jeden rzekl Mu: "Oto ojciec Twój i matka Twoja, i Twoi bracia i siostry stoja na dworze i chca z Toba mówic".
9. A On odpowiadajac rzekl mu: "Któz jest Moim ojcem i kto jest matka Moja? A kto jest Moim bratem i siostra Moja?"
10. I wskazal reka Swoja na uczniów Swoich i rzekl: "Oto Mój ojciec i Moja matka, Moi bracia i siostry i dzieci Moje! Kto czyni wole Ojca Mego w niebie, ten jest ojcem Moim i Moja matka, bratem Moim i Moja siostra, synem Moim i Moja córka". (Rozdzial 45, 8-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kazde dziecko Boze - czy jest w niebie, czy na ziemi jako czlowiek, czy jako dusza w obszarach oczyszczania - nalezy do wielkiej rodziny Bozej. Kto spelnia wole Boga, ten we wnetrzu czuje sie przyciagany tam, gdzie ludzie zyja w Bogu i z Bogiem, gdyz oni naleza do rodziny Bozej.
Kto spelnia wole ludzi, ten odwraca sie od tych, którzy staraja sie spelniac wole Boza. On zaczyna chodzic wlasnymi drogami i staje w obronie ludzkiego ja.
Miernikiem dla kazdego czlowieka jest jego zycie i myslenie. Samego siebie rozpozna po tym:
Kto naprawde stara sie spelniac wole Boga w swoich odczuciach, myslach i czynach, tego ciagnie tam, gdzie zyja ludzie, którzy wypelniaja wole Boga. Tam tez bedzie wzrastac dzielo Boze, milosc.
11. I bylo tam wielu faryzeuszy pyszniacych sie swoim bogactwem, a On rzekl im: "Strzezcie sie chciwosci, albowiem zycie ludzkie nie polega na obfitosci rzeczy, które czlowiek posiada".
12. I powiedzial im przypowiesc: "Pewnemu bogatemu czlowiekowi pole przynioslo obfity plon i rozwazal to w sobie, i rzekl: Co mam czynic, skoro nie mam juz miejsca, gdzie bym mógl przechowac plony swoje?
13. Uczynie tak, rzekl: Zburze moje stodoly i zbuduje wieksze. I umieszcze tam wszystkie plony i dobra swoje.
14. I powiem do duszy swojej: Masz wiele dóbr zlozonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij i wesel sie.
15. Ale rzekl mu Bóg: Glupcze, tej nocy zazadaja zycia twojego. A te rzeczy, które nagromadziles, czyje wtedy beda?
16. Tak bedzie z kazdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w dobre uczynki wzgledem tych, którzy cierpia nedze i niedostatek". (Rozdzial 45, 11-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co jest tutaj opisane, zdarzalo sie i zdarza we wszystkich pokoleniach: bogacze pomnazaja swoje bogactwa. Wielu z nich zostalo oderwanych od swoich materialnych bogactw i jako biedne dusze stali oni przed swoimi materialnymi powlokami, którymi juz nie mogli sie poslugiwac; musieli wtedy rozpoznac jak ubodzy byli w swiatlo i sile. Jednoczesnie doznawali i przezywali w sobie, jak wielu duszom i ludziom mogli pomóc swoim ziemskim bogactwem. Niedola tych, którym z powodu gromadzenia dla siebie nie pomogli, byla potem niedola ich wlasnych, biednych dusz.
Ja, Chrystus, wyjasniam ludziom Nowego Czasu:
W grzesznym czasie bylo wielu ludzi, którzy na zewnatrz byli bardzo bogaci, lecz serca ich byly zimne i wyrachowane. Bogaci dazyli do coraz wiekszych bogactw, a biedni zazdroscili im ich mienia. Wielu z nich musialo dla bogaczy ciezko pracowac, aby zarobic na swoje ziemskie zycie.
W krajach tak zwanego dobrobytu byl tez stan sredni pomiedzy ubogimi i bogatymi. Równiez i wielu ludzi tego stanu dazylo do bogactwa i uznania i pracowalo jedynie po to, aby sie wzbogacic.
Wiele zazdrosci i cierpienia przyszlo na ten swiat za sprawa bogatych; nawet wojny bywaly wszczynane przez zadnych wladzy bogaczy, którzy chcieli pokazac swoja moc i zwiekszyc swoje powazanie. Czesto cale narody musialy cierpiec na skutek ich zadzy panowania i wladzy; wojny bowiem przynosily glód, cierpienie, choroby i zarazy narodom, które byly uciskane przez swoich moznowladców i przywódców. Równiez w czasach niedostatku niejeden bogacz sie wzbogacal, a biedni jeszcze bardziej ubozeli. Niektórzy wzbogacali sie nawet na zbrojeniach i wojnach, podczas gdy wiekszosc narodów zyla dalej pod ciezarem jarzma i ucisku. Mimo zewnetrznej walki, stan sredni zachowal sie.
Biorac pod uwage liczbe ludzi na ziemi, malo bylo tych, którzy starali sie spelniac Boza wole. Wielu tylko mówilo o prawach Bozych i o Mnie, Chrystusie Bozym - ale ich rozprawy byly puste. Ludzkosc nie byla wypelniona duchem milosci, który wnika w slowa i czyny ludzi jedynie przez urzeczywistnienie.
Z jednego pokolenia na drugie coraz wiecej ludzi i dusz szukalo swiatla Prawdy i zylo tez wedlug niej. W ten sposób nastal powoli przelom grzesznego czasu i czasu swietlistego. Byl to dlugi proces wrzenia i kotlowania sie sil ciemnosci, który trwal wiele stuleci.
***
ROZDZIAL 46

Przemienienie Jezusa - Dwanascie Przykazan 


W przemienieniu Jezusa ujawniona Mu zostala droga Jego meki, Jego dalsze zadanie jako Chrystusa i przyszlosc ludzkosci i ziemi (1-6). Nowy Izrael (7-21). Nowe prawo milosci - Zadna dusza nie bedzie stracona (22-24). Oczyszczenie duszy (25). Wszyscy prawdziwi prorocy sa nierozpoznawani (26-28)

1. A po szesciu dniach, przed nadejsciem swieta namiotów, wzial Jezus dwunastu ze Soba i wprowadzil ich na wysoka góre. A gdy sie tam modlil, przemienil sie wyglad Jego postaci i zostal przed nimi przeobrazony, i zajasnialo oblicze Jego jak slonce, a szaty Jego staly sie biale jak swiatlo.
2. I oto ukazali sie im Mojzesz i Eliasz, i rozmawiali z Nim, i mówili o Prawie i o Jego zejsciu z tego swiata, które mialo nastapic w Jerozolimie.
3. I rzekl Mojzesz: "Ten to jest, o którym wam przepowiadalem: Proroka sposród braci twoich, podobnego do mnie, posle wam Wiekuisty, a cokolwiek powie Mu Wiekuisty, to On wam powie i Jego sluchac winniscie. A ci, którzy nie chca byc Mu posluszni, przygotowuja sobie swój wlasny upadek".
4. I odezwal sie Piotr do Jezusa: "Panie, dobrze nam tu i jesli chcesz, rozbijemy trzy namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojzesza jeden i dla Eliasza jeden".
5. A gdy jeszcze mówil, oto oblok jasny okryl ich i dwanascie promieni równych sloncu przedarlo sie przez obloki, i z obloku rozlegl sie glos, który przemówil: "Ten jest Syn Mój umilowany, którego sobie upodobalem. Jego sluchajcie".
6. A gdy uslyszeli to uczniowie, upadli na twarz i zatrwozyli sie bardzo. Jezus przystapil do nich, dotknal ich i rzekl: "Wstancie i nie lekajcie sie!" A gdy podniesli oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. I szesc promieni bylo widocznych na Nim. (Rozdzial 46, 1-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przez cherubinów przymiotów Boga zostalo Mi, Jezusowi z Nazaretu oznajmione Moje zejscie z tego swiata w Jerozolimie i objawione Moje, Chrystusa Bozego, dalsze dzieje. Jednoczesnie ujrzalem w obrazach droge Mojej meki i to, co ona oznacza dla wszystkich ludzi i dusz. Widzialem Moje, Chrystusa Bozego dzialanie, w niebie i na ziemi. Widzialem tez, ze ludzie mimo Czynu Zbawczego beda nadal cierpieli. Widzialem swiatlo ziemi, przyjmujace powoli forme i ksztalt i widzialem tych wielu ludzi, którzy coraz bardziej spelniaja wole Boza. Zobaczylem cale zadanie oraz ród Dawida - z którego Ja, jako Jezus, pochodzilem - i jego wspóldzialanie ze Mna, z Chrystusem Bozym, na ziemi i w obszarach oczyszczania.
Widzialem tez koniec ziemi i wszystkich materialnych form. Wszystko zostalo przede Mna odsloniete.
Dwanascie promieni oznacza miedzy innymi dwanascie bram wiecznego bytu, które sklaniaja sie coraz bardziej ku ziemi i z których bedzie wychodzic promieniowanie dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Szesc promieni oznacza szesc podstawowych sil niebios, przy czym siódmy podstawowy promien mieszkal pomiedzy ludzmi. Promienie nalezy rozumiec jako symbole. Sa one aktywne we Mnie, w Chrystusie Bozym i stana sie w tym swiecie widoczne: Prawo zycia i dzialanie swiatla posród ludzi w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa.
7. I Jezus rzekl im: "Oto daje wam nowe Prawo, które jednak nie jest nowe, tylko stare. Podobnie jak Mojzesz dal ludowi izraelskiemu Dziesiec Przykazan wedlug ciala, tak Ja pragne wam dac Dwanascie Przykazan dla królestwa Izraela wedlug Ducha swietego.
8. Kto jest tym Izraelem Bozym? Wszyscy z kazdego ludu i z kazdego rodu, którzy cwicza sie w sprawiedliwosci, milosci i milosierdziu i spelniaja Moje przykazania, sa prawdziwym Izraelem Bozym". I powstawszy, Jezus rzekl:
9. "Sluchaj, o Izraelu, Jahwe, twój Bóg jeden jest. Ja mam wielu wieszczów i proroków. We Mnie zyja i poruszaja sie wszyscy i maja swój byt.
10. Nie odbierajcie zycia zadnemu stworzeniu dla przyjemnosci albo dla swojej korzysci ani nie dreczcie go.
11. Nie kradnijcie dobra innemu ani nie gromadzcie dla siebie ziemi i bogactw ponad wasze potrzeby.
12. Nie jedzcie miesa i nie pijcie krwi zabitego stworzenia ani niczego innego, co przynosi szkode waszemu zdrowiu lub waszej swiadomosci.
13. Nie zawierajcie nieczystych malzenstw, w których nie ma milosci i czystosci, ani nie zatracajcie siebie samych, ani zadnego stworzenia, które przez swietego stworzone zostalo jako czyste.
14. Nie dawajcie falszywego swiadectwa przeciwko waszemu blizniemu ani umyslnie nie zwódzcie nikogo przez klamstwo, aby mu zaszkodzic.
15. Nie czyncie nikomu tego, czego byscie nie chcieli, aby wam czyniono.
16. Uwielbiajcie tego Jedynego, Ojca w niebie, od którego wszystko pochodzi i czcijcie Jego swiete imie.
17. Czcijcie swojego ojca i swoja matke, którzy troszcza sie o was, jak równiez wszystkich sprawiedliwych nauczycieli.
18. Milujcie i chroncie slabych i ucisnionych, i wszystkie stworzenia, którym dzieje sie krzywda.
19. Wyrabiajcie swoimi rekami wszystkie rzeczy, które sa dobre i potrzebne. Jedzcie wiec plody ziemi, abyscie dlugo zyli w tej krainie. 20. Oczyszczajcie sie kazdego dnia, a dnia siódmego odpoczywajcie od pracy swojej i swieccie szabat i swieta waszego Boga.
21. Czyncie innym to, co byscie chcieli, aby wam czyniono". (Rozdzial 46, 7-21)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto bedzie przestrzegal tych przykazan, ten stanie sie mieszkancem Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Ono ma swoje prawa, które Odwieczny objawil.(*1) Moje Królestwo Pokoju nie jest juz bowiem Starym Izraelem. Nowy Izrael powstaje w innym kraju ziemi i tworza go ludzie, którzy zawarli przymierze z Bogiem dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa i tego przymierza dotrzymuja. Stary Izrael pozostal w grzechu.
Dawid jest wiec z ciala ojcem rodu dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, a boska Madrosc jest w Duchu matka rodu dla tego królestwa. Ród Dawida jest jednoczesnie rodem i plemieniem dla Mojego królestwa na ziemi: Królestwa Pokoju.
Z gruzów starego, grzesznego swiata powstanie Nowy Czas: Nowy Izrael z Nowa Jerozolima - najpierw jako Gmina Przymierza w Bogu, Moim Ojcu i we Mnie, w Chrystusie Bozym, potem jako miasto Jerozolima, a w czasie swietlistym - wtedy, kiedy materialistyczny swiat dobiegnie konca - jako panstwo Chrystusa, panstwo Chrystusowe w obejmujacym caly swiat Królestwie Jezusa Chrystusa.
Znaczenie slów ulega zmianie. Konieczne jest wiec nastepujace sprostowanie:
Slowo "czcic" w przykazaniu "Czcijcie waszego ojca i wasza matke, którzy sie o was troszcza, jak równiez wszystkich sprawiedliwych nauczycieli" zastapcie slowem "powazac". Jedynie Bogu nalezy sie czesc. Ludzie powinni miec nawzajem powazanie dla swojego zycia z Boga.
22. A gdy uczniowie uslyszeli te slowa, bili sie w piersi i rzekli: "Przebacz nam, Panie, jeslismy zbladzili, a Twoja madrosc, Twoja milosc i Prawda w nas niech sklonia nasze serca, abysmy Twoje swiete przykazania milowali i je wypelniali".
23. A Jezus rzekl im: "Jarzmo Moje jest równomierne i brzemie Moje jest male, i jesli je niesc zechcecie, bedzie wam ono lekkie. Nie nakladajcie tym, którzy wstepuja do Królestwa Bozego zadnych ciezarów oprócz tych, które sa konieczne. 
24. To jest nowe Prawo dla Izraela Bozego i to Prawo jest w Bogu, gdyz jest to prawo milosci i nie jest ono nowe, lecz stare. Zwazajcie dobrze, abyscie do tego Prawa nic nowego nie dodawali ani niczego od niego nie odejmowali. Powiadam wam, wszyscy, którzy wierza i spelniaja to Prawo, beda zbawieni, a ci, którzy je znaja i nie spelniaja go, beda zgubieni. (Rozdzial 46, 22-24)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Z przykazan Bozych dla królestwa Izraela powstalo dla Nowego Izraela Bozego Prawo, które jest w Bogu. Jest to prawo milosci. Jest ono moze nowe dla wielu ludzi, którzy stawiaja pierwsze kroki w kierunku Prawa ustanowionego dla Nowego Izraela. Dane jest jednak z odwiecznego Prawa ludziom Nowego Czasu. W slowie (w tekscie "Ewangelii Jezusa") odwieczne Prawo nazywane jest "starym", co w tym kontekscie oznacza "wieczne".
Ja prostuje: Zastapcie slowa "beda zgubieni" slowami "zagubia sie", gdyz taki jest ich sens. Zaprawde, powiadam wam: Wszyscy, którzy wierza i spelniaja to Prawo, beda zbawieni. A ci, którzy je znaja i nie spelniaja go, zagubia sie w swiecie i beda musieli przecierpiec to, co zasiali - az odnajda sie we Mnie, w Chrystusie Bozym, jako dzieci Boze.
Zadna dusza nie bedzie zgubiona, bo w kazdej duszy jest Iskra Zbawcza. Ona oswieca duszy droge do wewnetrznej ojczyzny, do wewnetrznego pokoju, skad dusza jako istota swiatla przyszla i dokad - na nowo czysta - jako dziecko Boze, podaza.
25. Jednakze tak samo jak wszyscy zrodzeni z Adama umieraja, tak wszyscy w Chrystusie ozywieni beda. A nieposluszni przez wiele ogni beda oczyszczani, a ci, którzy nadal pozostana krnabrni, zstapia w czeluscie i beda zgubieni na jeden eon". (Rozdzial 46, 25)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Jednakze tak samo, jak wszyscy zrodzeni z Adama umieraja, tak wszyscy w Chrystusie ozywieni beda" oznacza: Powloka duszy, materialne cialo, które stopniowo powstalo na skutek upadku i jest z ziemi, poniesie smierc. Dusza natomiast, która nie jest z ziemi, lecz jako czysta istota, jako istota duchowa z Boga, przyszla z niebios, rozpozna znowu swiatlo swojej ojczyzny przeze Mnie, Chrystusa i powróci do niej jako czysta istota.
"A nieposluszni przez wiele ogni beda oczyszczani, a ci, którzy nadal pozostana krnabrni, zstapia w czeluscie i beda zgubieni na jeden eon" oznacza: Ogniem jest proces oczyszczania. Sa to meki dusz, które zgrzeszyly wobec swoich wspólbraci, zwierzat, roslin i kamieni. Wszystko, co nie jest zmazane, wymaga oczyszczenia. Meki duszy sa obrazami tego wszystkiego, co nie jest zmazane. To, co ludzie, zwierzeta - cala przyroda musiala znosic z powodu czlowieka, powstaje w postaci obrazów w duszy tego, który to spowodowal. Dusza przezywa w swoim wlasnym duchowym ciele cierpienie, ból i zal - wszystko to, co jako czlowiek zadala ludziom, zwierzetom, roslinom, kamieniom i mineralom. To jest wlasnie ogien, oczyszczenie duszy.
Krnabrni, nieugieci "zstapia w czeluscie" oznacza, ze beda przezywac ubogie w swiatlo wcielenia i w cyklach narodzin i smierci znosic to, co spowodowali. Moze to potrwac nie tylko jeden eon, lecz wiecej eonów. Eony moga tez byc okreslone jako kosmiczne cykle swiatla.
26. A gdy zstepowali z góry, przykazal im Jezus, mówiac: "Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, az Syn Czlowieczy zostanie wskrzeszony z martwych".
27. I pytali Go uczniowie Jego: Czemu wiec uczeni w Pismie powiadaja, ze wpierw ma przyjsc Eliasz?" I Jezus, odpowiadajac, rzekl im: "Prawdziwie Eliasz ma wpierw przyjsc i wszystko odnowic.
28. Lecz Ja powiadam wam: Eliasz juz przyszedl, a nie poznali go i zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Czlowieczy bedzie musial doznac od nich cierpienia". Wtedy zrozumieli uczniowie, ze mówil im o Janie Chrzcicielu. (Rozdzial 46, 26-28)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
We wszystkich czasach prawdziwi prorocy zapowiadali wzniosle istoty duchowe, swietlistych poslanców Bozych w szacie ziemskiej i ludzie na nich czekali. Dopóki jednak prawdziwi glosiciele, prorocy, zyli pomiedzy ludzmi, nie rozpoznawano ich, lecz podawano w watpliwosc ich poslannictwo, odrzucano ich, przesladowano lub nawet zabijano. Ludzie nie wierzyli w ich poslanie, gdyz prorocy byli ludzmi pomiedzy ludzmi, chociaz mieli wysoka, boska swiadomosc, której czlowiek skierowany na ten swiat nie moze przejrzec i pojac. Dopiero kiedy tych wielkich zwiastunów Boga nie bylo juz na tym swiecie, slowa ich nabieraly zycia w niejednym sercu. Dopiero potem, po ich odrzucaniu, przesladowaniu i po ich smierci, wielu zostalo rozpoznanych jako prawdziwi prorocy i zwiastuni Boga i weszlo do historii ludzkosci. 
Kiedy potem wzniosle duchowe istoty w szacie ziemskiej, zapowiedziane i oczekiwane przez lud, zjawialy sie przed ludzmi, to i one nie byly rozpoznane, lecz tak samo wyszydzane, znieslawiane lub tez nawet zabijane. Po ich odejsciu z tego swiata, pamietano o nich i okreslano ich jako prawdziwych proroków i wzniosle istoty z Boga w szacie ziemskiej. Czlowiek spoglada tylko na czlowieka, na to, co widzi na zewnatrz i slyszy tylko slowo czlowieka, nie starajac sie pojac sensu slów. Dlatego wiekszosc ludzi uwazala wszystkie wzniosle istoty duchowe za podzegaczy, szalbierzy, falszywych proroków lub nauczycieli, którzy chcieli sie tylko wyróznic i zadala w przenosnym sensie: Ukrzyzujcie ich!
Tak wiec ludzie nie poznali ani Jana - w którym nie Eliasz byl, nad którym jednak duch Eliasza promieniowal - ani swojego Zbawiciela, ani sprawiedliwych proroków i oswieconych: mezów i niewiasty. Kiedy te wzniosle istoty duchowe przestaly przebywac w szacie ziemskiej pomiedzy nimi, wiele z nich zostalo rozpoznanych i slawionych slowami. Ludzie wlaczyli slowa niektórych z nich do ksiegi instytucji koscielnych, która nazywali i nazywaja Biblia. Jednak nie nastapilo urzeczywistnienie tego, czego te wzniosle istoty duchowe nauczaly, gdyz az po dzien dzisiejszy (1989 r.) wielu zapominalo jak zyc zgodnie z tym, co poslancy swiatla z niebios przyniesli ludzkosci - z prawami ofiarnej milosci.
Jaka wartosc ma rozglos, kiedy ludzie nie spelniaja tego, co glosili ci, których slawia? Boskie dusze w szacie ziemskiej, prawdziwi prorocy, wzniosle istoty duchowe, powrócily do Królestwa Bozego i otrzymaly wynagrodzenie od Boga. Cóz z tego za pozytek dla ludzkosci, jezeli upamietnione sa w jakiejs ksiedze, w której opisana jest ich wielkosc i zapisane sa ich przeslania, skoro nie znalazly one prawie zadnego oddzwieku u ludzi, a nawet nie sa traktowane powaznie i urzeczywistniane? 
***
ROZDZIAL 47

Wlasciwe zrozumienie przykazan - Przypowiesc 
o bogatym czlowieku i o zebraku Lazarzu


O wlasciwym zrozumieniu spisanych praw; przyklad: zabijanie (1-3). Zazdrosc jest kradzieza - Plodzenie chorych dzieci - Rozbijanie malzenstw (4-5). Powazanie wszystkich form zycia (6). Mówienie prawdy bez wystawiania na wstyd - Powazanie wolnej woli blizniego (7). Zycie w Bogu (8-9). Róznice pomiedzy biednymi, a bogatymi: przyczyny i skutki (10-17)

1. A gdy zstapili z góry, spytal Go jeden z uczniów Jego: "Mistrzu, jesli czlowiek nie przestrzega wszystkich przykazan, czy wejdzie do zywota?" A On rzekl: "Prawo jest dobre wedlug litery, ale jest jeszcze lepsze wedlug Ducha. Albowiem litera bez Ducha jest martwa, a Duch ja ozywia.
2. Uwazajcie, abyscie w sercu i w duchu milosci przestrzegali wszystkich przykazan, które Ja wam dalem.
3. Napisano: Nie zabijaj, a Ja wam powiadam, juz ci, którzy nienawidza i chca zabijac, sa winni wobec Prawa. Takze, jesli zadaja cierpienie i meczarnie niewinnym stworzeniom, sa winni. Jesli natomiast zabijaja tylko ze wzgledu na cierpienia, które nie moga byc uleczone, by przyspieszyc ich koniec, wtedy nie sa winni, jesli czynia to szybko i z miloscia. (Rozdzial 47, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Prawo jest dobre wedlug litery, ale jest jeszcze lepsze wedlug Ducha" oznacza: Prawo Boze jest Prawda. Prawda jest wieczna, gdyz Bóg, Prawo, jest Prawda.
Kto uznaje Prawo wedlug litery, ten wierzy w prawo Boze, lecz sam nie stal sie jeszcze prawem Bozym. Kto przenika prawo Boze swoja rozbudzona dusza, a wiec duchem Prawdy, ten nie lgnie juz do litery. W tym czlowieku litera sie ozywi, gdyz spelnia on to, co litera wypowiada: prawo Boze. Jest tak, jak czytaliscie: "Albowiem litera bez Ducha jest martwa, a Duch ja ozywia".
Litera ozywi sie dopiero wtedy, kiedy czlowiek zacznie spelniac przykazania. Dzieki temu bedzie powoli dojrzewal i wrastal we wszechobejmujace prawo milosci i zycia. Jedynie ten, kto spelnia przykazania sercem i w duchu milosci, rozpozna wszechobejmujace Prawo i odnajdzie Prawde, która jest w glebi duszy czlowieka.
Rozpoznajcie: To Prawda, boskie Prawo, uwalnia czlowieka, a nie sama litera, w której zawarte jest Prawo.
"Nie zabijaj" ani ludzi, ani umyslnie zwierzat. Odnosnie tego mówie wam: Juz ten, kto swoich bliznich - czy to ludzi, czy zwierzeta - nienawidzi i pragnie zabijac staje sie winnym wobec prawa Bozego. Kto zadaje ludziom i zwierzetom meczarnie, równiez staje sie winnym wobec prawa Bozego. "Jesli natomiast zabijaja tylko ze wzgledu na cierpienia, które nie moga byc uleczone, by przyspieszyc ich koniec, wtedy nie sa winni, jesli czynia to szybko i z miloscia" dotyczy tylko swiata zwierzat.
Rozpoznajcie: Zwierzeta nie maja obciazen duszy, gdyz nie spowodowaly zadnych przyczyn. Jezeli cierpia, to tylko dlatego, ze czlowiek nie uwzglednia ich trybu zycia. Dlatego wystrzegajcie sie zabijania zwierzat, uzasadniajac to tym, ze cierpia. W dzisiejszych czasach (1989r.) wiele zwierzat cierpi na skutek rozwoju techniki i z powodu przeprowadzania na nich okrutnych doswiadczen. Dlatego sprawdzajcie, z jakich motywów zabijacie zwierzeta! Równiez i w tym wypadku dziala Prawo: Co czlowiek sieje - przez swoje postepowanie wzgledem ludzi, jak i wobec zwierzat i przyrody - to zbiera.
4. Powiedziano: Nie kradnij, Ja natomiast mówie wam, wszyscy, którzy nie sa zadowoleni z tego, co posiadaja, a pragna i pozadaja tego, co maja inni lub wstrzymuja zaplate nalezna robotnikom, juz ukradli w swoim sercu, a wina ich jest wieksza niz wina czlowieka, który w biedzie ukradl bochenek chleba, aby zaspokoic glód.
5. I mówilem wam: Nie rozbijajcie malzenstw. A teraz powiadam wam, jezeli mezczyzna i niewiasta wiaza sie malzenstwem, a ciala ich sa chore i plodza chore potomstwo, to sa winni nawet wtedy, kiedy nie wzieli blizniemu zony lub meza. Równiez i ci, którzy nie zabrali zony innemu, lecz w swoim sercu sobie tego zycza i jej pozadaja, juz w duchu rozbili malzenstwo. (Rozdzial 47, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Prawo Boze wnika swoim dzialaniem w kazde zdarzenie waszego ziemskiego zycia, w kazda chwile zycia na tym swiecie. We wszystkim, co odczuwacie, myslicie, mówicie i czynicie, jest wladajace prawo Boze. Staje sie ono aktywne zaleznie od waszego postepowania.
Jezeli skierujecie sie przeciw prawu Bozemu, to wzmacniacie wasze ludzkie ja i wnika to potem jako wina w wasza dusze. Jezeli natomiast pozwolicie dzialac prawu Bozemu w waszych odczuciach, myslach, slowach i czynach, wtedy pomaga ono i toruje wam w róznorodny sposób droge do ofiarnej milosci, do wewnetrznego szczescia, zadowolenia i skromnosci. Wtedy wasza dusza sie rozjasni, wasze cialo rozpromieni i bedziecie na tym swiecie posiadali to, co jest wam potrzebne - i ponadto.
Zapamietajcie slowa: "... nie sa zadowoleni z tego, co posiadaja, a pragna i pozadaja tego, co maja inni"; lub zatrzymuja to, co sie blizniemu nalezy - ci juz ukradli w swoim sercu.
Juz wiec zazdrosc jest kradzieza i jako taka wnika w dusze. Pamietajcie o tym, ze ta wina jest wieksza od winy czlowieka, który w biedzie ukradl bochenek chleba, aby zaspokoic glód.
Wyjasniam nastepujaca wypowiedz: "Ale powiadam wam, jezeli mezczyzna i niewiasta wiaza sie malzenstwem, a ciala ich sa chore i plodza chore potomstwo, to sa winni nawet wtedy, kiedy nie wzieli blizniemu zony lub meza". Kto zna swoja chorobe i wie, ze jest ona dziedziczna, a mimo to zawiera zwiazek malzenski i plodzi dzieci, które potem zapadaja na ta sama chorobe, ten staje sie winnym wobec prawa zycia i wolnosci.
Równiez i to jest Prawem: Kto nie wzial niewiasty, gdyz nalezy ona do innego, lecz w swoim sercu sobie tego zyczy i jej pozada, ten juz w duchu rozbil malzenstwo.
Powtarzam: Prawo zycia przenika wszystkie aspekty materialnego bytu. Dusza jest ksiega zycia; prawo Boze zapisuje w niej wszelkie "za i przeciw". Nic nie zostaje pominiete - ani to, co dobre, ani to, co mniej dobre, ani tez to, co zle. Wszystko zapisane jest w ksiedze zycia, w duszy.
6. I ponownie mówie wam: Kazdy, kto pozada jakiegos stworzenia na pozywienie, dla przyjemnosci lub zysku, przez to sie zanieczyszcza. (Rozdzial 47, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo "zanieczyszcza" oznacza obciazenie duszy. Ten bowiem, kto zadaje gwalt czlowiekowi lub zwierzeciu i tak zniewaza zycie, ten grzeszy przeciw zyciu ludzi czy tez zwierzat. To samo dotyczy roslin, kamieni i mineralów. Wszystkie formy zycia nosza w sobie zycie z Boga. Czuja one zamiary swoich bliznich i odczuwaja je jako radosc lub tez ból. To, co czlowiek czyni blizniemu lub jakiejs formie zycia, spada na niego z powrotem.
7. I jesli czlowiek mówi prawde blizniemu, aby mu szkodzic, ponosi wine nawet wówczas, gdy jest to doslowna prawda. (Rozdzial 47, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jezeli czlowiek rozmyslnie powie prawde blizniemu, aby go zawstydzic, skompromitowac lub zranic - a wiec mu zaszkodzic, to grzeszy on wobec prawa wolnej woli i szkodzi samemu sobie. Albowiem wszystko, co spowodowane jest umyslnie z samolubnych motywów, jest grzechem - nawet wtedy, kiedy powiedziano przy tym doslowna prawde. W mniejszym stopniu jest tak i wtedy, gdy staje sie to z samolubnych motywów nieumyslnie - bowiem wielu ludzi zna Dziesiec Przykazan Bozych.
Rozpoznajcie: Prawde nalezy powiedziec blizniemu tylko wtedy, gdy mówi sie ja bezinteresownie, a wiec bez intencji ponizenia, lecz nawet w tym wypadku tylko wtedy, kiedy czlowiek przekazujacy prawde jest sam na sam ze swoim bliznim; kazdy czlowiek ma bowiem wolna wole i to, co czyni, dotyczy jedynie Boga i Jego dziecka.
Mozesz bezinteresownie zwrócic uwage blizniego na jego grzeszne postepowanie, ale tylko wtedy, kiedy masz na to dowody. Nie wplywaj jednak na niego, aby to lub owo czynil, lub tego czy owego zaniechal.
Kto publicznie ujawnia to, co jego blizni chcial zataic, równiez staje sie winny wobec prawa wolnej woli. Kazdy sam powinien przyznac sie otwarcie do swoich bledów i zawrócic, kiedy to jest konieczne.
Jezeli np. nazywasz publicznie blizniego zlodziejem, gdyz wiesz o popelnionej przez niego kradziezy, to wykraczasz przeciwko prawu wolnej woli. Pójdz do zlodzieja i powiedz mu, ze wiesz o jego kradziezy i popros go, aby sie do niej otwarcie przyznal i oddal to, co ukradl. Jezeli tego nie uczyni, to mozesz tym, którzy strzega ziemskich praw powiedziec ogólnie, lecz w zadnym wypadku nie wolno ci wskazywac go palcem i nazywac zlodziejem. To jest wylozenie z odwiecznego Prawa - co jednak czlowiek z tym zrobi, to znowu podlega jego wolnej woli.
8. Kroczcie w Duchu, a bedziecie spelniac Prawo i staniecie sie dojrzalymi dla Królestwa Bozego. Niechaj Prawo bedzie raczej w waszych sercach niz na tablicach pamiatkowych; niemniej to Prawo powinniscie wypelniac, a nie zaniechac go. Albowiem Prawo, które Ja wam dalem jest swiete, sprawiedliwe i dobre i blogoslawieni niech beda wszyscy, którzy sa mu posluszni i krocza w nim.
9. Bóg jest Duchem i ci, którzy Mu czesc oddaja, powinni mu ja oddawac w Duchu i w Prawdzie we wszystkich czasach i we wszystkich miejscach". (Rozdzial 47, 8-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Kroczcie w Duchu" oznacza: Starajcie sie, codziennie spelniac Boze przykazania, a bedziecie coraz bardziej wrastac w odwieczne Prawo i w nim zyc.
Dazcie wiec do tego, aby zyc w terazniejszosci i ofiarnie spelniac zadania, które przynosi wam kazdy dzien. Wtedy uwolnicie sie od naglacych zyczen i nie bedziecie zyc ani w przeszlosci, ani w przyszlosci. Nie bedziecie sie tez martwic o jutro i nie bedziecie chcieli zabezpieczyc sobie waszej przyszlosci, gdyz bedziecie zyc w terazniejszosci, w Bogu. Kto idzie przez dzien z Bogiem, ten otrzymuje od Boga coraz wiecej sily, gdyz jest Bogu posluszny. Wówczas bedzie kroczyl w Nim, w wielkim Duchu, w Bogu.
Kto kroczy w Bogu, ten oddaje Bogu czesc równiez w Duchu i w Prawdzie, albowiem wie, ze Bóg jest Duchem. Jego swiatlo swieci we wszystkich miejscach i w kazdej chwili dnia, a wiec takze w kazdej sytuacji, we wszystkim, co czlowieka spotyka.
10. I powiedzial bogatym taka przypowiesc: "Byl pewien czlowiek bogaty, który sie przyodziewal w purpure i kosztowne tkaniny i spedzal dni w przepychu i rozkoszach.
11. Byl tez pewien zebrak imieniem Lazarz, który lezal u jego wrót owrzodzialy. I pragnal on nasycic sie odpadkami ze stolu bogacza. A psy przychodzily i lizaly jego wrzody.
12. I stalo sie, ze zebrak umarl i zaniesli go aniolowie na lono Abrahama. Ale umarl tez bogacz i pochowano go z wielkim przepychem. A gdy w piekle wsród cierpien podniósl oczy swoje, ujrzal z daleka Abrahama i Lazarza na lonie jego.
13. Tedy zawolal i rzekl: Ojcze Abrahamie, zmiluj sie nade mna i poslij Lazarza, aby umoczyl koniec palca swojego w wodzie i ochlodzil jezyk mój, bo meki cierpie tu gdzie jestem.
14. Abraham zas rzekl: Synu, pomnij, ze swoje dobro otrzymales za swojego zycia, podobnie Lazarz zlo. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty jestes nekany. A wiec zmienne sa przypadki zycia dla uszlachetnienia duszy. A poza tym miedzy nami, a wami rozciaga sie wielka przepasc, tak ze ci, którzy chcieliby zejsc stad do was, tego uczynic nie moga ani od was do nas nie moga sie przedostac, az czas ich sie wypelni.
15. Wtedy rzekl: Prosze cie tedy ojcze, abys go poslal do domu ojca mego; mam bowiem pieciu braci - niechaj zlozy swiadectwo wobec nich, aby nie przyszli i oni na to miejsce meki.
16. Rzekl mu Abraham: Maja Mojzesza i proroków. Niechze ich sluchaja. On jednak rzekl: Nie, ojcze Abrahamie; gdy jednak ktos z umarlych pójdzie do nich, opamietaja sie.
17. Abraham rzekl mu: Jesli Mojzesza i proroków nie sluchaja, to, chocby ktos z umarlych powstal, tez nie uwierza". (Rozdzial 47, 10-17)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kazdy czlowiek jest dzieckiem Bozym i nie powinien kroczyc po ziemi w szacie zebraka. Ale nie powinien tez oplywac w luksusy i bogactwa i kazac swoim wpólbraciom pracowac, aby tylko jemu dobrze sie powodzilo. Kazdy czlowiek powinien bowiem spelniac przykazanie "Módl sie i pracuj".
Kazdy pracownik wart jest swojej zaplaty. Kto rzetelnie pracuje, ten jest tez sprawiedliwy wobec blizniego. Nie bedzie dla siebie samego gromadzil pieniedzy i dóbr, aby zdobywac ziemskie bogactwa i wielkie majatki. Jego dazeniem bedzie, aby wszyscy ludzie mogli zyc jak dzieci Boze: wewnatrz i na zewnatrz w harmonii i w porzadku.
Kto mysli tylko o sobie, kaze tylko dla siebie pracowac i rzetelnemu pracownikowi daje niesprawiedliwa zaplate, ten bedzie tak dlugo zyl "w rozkoszach", az go w tym lub w nastepnych wcieleniach lub tez jako dusze w obszarach oczyszczania spotka to, co sam spowodowal. Taka jest wymowa przypowiesci o bogatym czlowieku i ubogim Lazarzu: Kto w tym wcieleniu zyje w przepychu na koszt blizniego, ten jako dusza w obszarach oczyszczania lub w jednym z kolejnych wcielen bedzie lezal jako zebrak przed drzwiami tych, którzy tak, jak niegdys on sam, plawia sie w bogactwie.
Bedziemy tak dlugo mieli biednych i bogatych, az dusze i ludzie skieruja sie do swiatla Bozego i beda odbierac ze swiatla Prawdy, z prawa zycia. Dopiero wtedy wszyscy beda zyli w jednosci pomiedzy soba i beda posiadali to, czego im potrzeba - i ponadto.
Kiedy dusza jest bogata w wewnetrzne swiatlo, to i czlowiek nie jest ubogi. Nawet jezeli dusza jest uboga w swiatlo i sile Boga, to moze sie zdarzyc, ze czlowiek w tym zyciu na zewnatrz bedzie bogaty dlatego, ze np. wykorzystuje ludzi i osiagniety zysk chowa do wlasnej kieszeni. W krainie dusz lub w kolejnym wcieleniu, dusza - lub tez dusza w szacie ziemskiej - rozpozna jednak wewnetrzne ubóstwo i bedzie musiala znosic cierpienie i meki, które niegdys jako czlowiek zadala blizniemu. Wtedy tez dusza w szacie ziemskiej bedzie zyla w biedzie lub w chorobie, lub bedzie znosila i jedno, i drugie. Niejeden zadowoli sie odpadkami ze stolu bogaczy do czasu az bedzie jadal przy stole Pana z ludzmi, którzy kieruja sie do swiatla.
Róznice pomiedzy bogatymi i biednymi pozostana tak dlugo, az wszyscy zyc beda we Mnie, w Chrystusie, w prawie milosci, które wszystkich jednoczy w odwiecznym Ojcu.
Przepasc pomiedzy rozmaitymi stopniami swiadomosci istnieje jedynie z punktu widzenia nizszej swiadomosci - ona nie moze wzniesc sie na wyzsze obszary swiadomosci.
Dusze z wyzszych obszarów swiadomosci moga natomiast udac sie do dusz przebywajacych w nizszych obszarach swiadomosci. Nastepuje to jednak tylko wtedy, kiedy one rozpoznaja, ze moga pomóc swoim bliznim o niskiej jeszcze swiadomosci, poniewaz oni sa na to otwarci.
***
ROZDZIAL 48

Jezus karmi tysiac ludzi i uzdrawia w szabat


Wspól-odczuwanie (1-9). Uzdrawianie chorych - Oszczerstwa wobec Jezusa i nastepców Chrystusa (10-13)

1. I stalo sie, gdy Jezus nauczal tlumy ludzi, ze gdy byli oni glodni i znosili upal dnia, pewna niewiasta przyszla z wielbladem, objuczonym melonami i innymi owocami.
2. I Jezus podniósl glos Swój, i zawolal: "Wy, którzy pragniecie, szukajcie zywej wody, która z nieba pochodzi, ta bowiem jest woda zycia, a kto ja pije, nigdy pragnac nie bedzie".
3. I wzial piec melonów i rozdzielil je miedzy ludem, a oni jedli i pragnienie ich zostalo ugaszone. A On im rzekl: "Jesli Bóg pozwala swiecic sloncu, a wodzie napelniac te plody ziemi, czyz tedy On sam nie powinien byc sloncem waszych dusz i napelniac was woda zycia?
4. Szukajcie Prawdy i niechaj wasze dusze beda zadowolone. Prawda Boza jest woda, która z nieba pochodzi, bez pieniedzy i bez ceny, a ci, którzy ja pija, beda zaspokojeni". A tych, których nakarmil bylo tysiac ludzi - mezczyzn, niewiast i dzieci - i nikt nie poszedl glodny ani spragniony do domu. A wielu z tych, co mieli goraczke, zostalo uzdrowionych.
5. W czasie, gdy pewnego szabatu szedl Jezus przez pola zbozowe, uczniowie Jego byli glodni i zaczeli rwac klosy, i jesc.
6. Wtedy faryzeusze, widzac to, rzekli do Niego: "Oto uczniowie Twoi czynia cos, czego wedlug Prawa w szabat czynic nie przystoi".
7. A Jezus, odpowiadajac, rzekl im: "Czyz nie czytaliscie, co uczynil Dawid, gdy byl glodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedl do domu Bozego i jadl chleby pokladane, których nie wolno bylo spozywac ani jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kaplanom?
8. Albo czy nie czytaliscie w Prawie, ze w dni szabatu kaplani w swiatyni bezkarnie wykonuja prace. Ale powiadam wam, ze w tym miejscu jeden jest, wiekszy niz swiatynia.
9. Lecz gdybyscie zrozumieli, co to znaczy: Milosierdzia chce, a nie ofiary, nie potepialibyscie niewinnych. Syn Czlowieczy jest takze Panem szabatu". (Rozdzial 48, 1-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przypowiesc o "melonach" oznacza: Kto zyje w Bogu i daje z odwiecznej Prawdy, ten bedzie tez z odwiecznej Prawdy odbieral. Nie zazna glodu i pragnienia dusza, która zyje jedynie z mocy Bozej, ani czlowiek, który z mocy Bozej otrzymuje swój ziemski pokarm. 
"Wspólczucie" jest ubolewaniem. Kto tylko nad swoim bliznim ubolewa, ten wzmacnia jego litowanie sie nad samym soba. Dlatego slowo "wspólczucie" powinno byc zrozumiane jako wspól-odczuwanie.
Kto jest w stanie przyjac blizniego takim, jakim on jest i kto ugoscil w swoim sercu jego duchowa istote, która jest z Boga, ten nie bedzie spogladal na niego z góry z litoscia i ubolewaniem. Ten bedzie wspól-odczuwal, to znaczy cierpial razem z nim, a jednoczesnie rozpozna, czego blizniemu naprawde potrzeba. Wtedy bezinteresownie bedzie mu pomagal i dawal - tak, jak jemu samemu jest dane, a wiec w miare jego mozliwosci. Jest to najpiekniejsza i sprawiedliwa ofiara, mila Bogu.
Kto jednak stawia sie ponad blizniego i chce byc jego sedzia, ten potepia swoich wspólbraci. Dla tego, kto cwiczy sie w sprawiedliwosci, sprawiedliwosc jest wazniejsza od prawa, gdyz sprawiedliwoscia jest Bóg, a prawo jest ustanowione przez ludzi.
10. I poszedl dalej, i przyszedl do ich synagogi. I byl tam czlowiek, który mial uschnieta reke. I pytali Go uczeni w Pismie i faryzeusze: "Czy wolno wedlug Prawa w szabat uzdrawiac?", aby Go móc oskarzyc.
11. A On im rzekl: "Czy jest choc jeden miedzy wami, który gdyby mial tylko jedna owce i gdyby mu ona w szabat do dolu wpadla, zostawil ja tam i nie wyciagnal? I jesli pomagacie owcy, dlaczego nie macie pomóc czlowiekowi, który jest w potrzebie?
12. Dlatego zgodne jest z Prawem dobrze czynic w szabat". Potem rzekl temu czlowiekowi: "Wyciagnij reke swoja!" A on ja wyciagnal i stala sie zdrowa jako i druga.
13. A faryzeusze wyszedlszy, naradzali sie przeciwko Niemu, jak by Go zgladzic. A Jezus gdy to zauwazyl, odszedl stamtad z uczniami Swoimi i szedl za Nim lud wielki, a On uzdrawial chorych i ulomnych i przykazal im, aby tego nie rozglaszali. (Rozdzial 48, 10-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus uzdrawialem wielu ludzi - wielu jednak tez nie moglem pomóc. Niejeden otrzymal pomoc w godzinie samorozpoznania. Kiedy jednak wrócil do codziennego zycia i zyl ponownie w dawnych nalogach, choroba na nowo wybuchala. Kto bowiem znowu popelnia te same grzechy, które spowodowaly chorobe, w tym ponownie wybucha to, co w duszy bylo juz w toku przemiany: dawne cierpienie lub choroba.
To slyszeli i widzieli uczeni w Pismie i faryzeusze, aby podburzyc lud przeciwko Mnie i poslugiwali sie tym uzasadnieniem: jakobym byl szarlatanem, który lud zwodzi i jest w przymierzu z szatanem. Mówili równiez tak: Gdyby ten Jezus byl boski, to rzekomo uzdrowieni zachowaliby zdrowie. A tak sa to tylko zludzenia, które On wywoluje, aby tlumy do Siebie przywiazac. Jest to szatan - tak w przyblizeniu mówili - wytwarza histerie uzdrawiania posród ludu i naklada na rany niewidzialne sily. Kiedy tak zwana histeria uzdrawiania - która okreslali jako hipnoze - przemija, wtedy rzekomo uzdrowieni musza zrozumiec, ze ciagle jeszcze maja dawne dolegliwosci.
Takie i inne oszczerstwa ówczesnych faryzeuszy i uczonych w Pismie powtarzaly sie we wszystkich pokoleniach az do dzisiejszych czasów (1989r.). Równiez i dzisiaj, w czasach wielkiego przelomu, dzieje sie podobnie jak za Mojego ziemskiego bytu. Faryzeusze i uczeni w Pismie - dzisiaj sa to intelektualni zwierzchnicy koscielni i ci, którzy sa im posluszni - znowu oczerniaja tych, którzy ida za Mna, za Chrystusem i staraja sie prowadzic prawdziwie chrzescijanskie zycie, ofiarnie pomagac swoim wspólbraciom i zwiastowac dobra nowine, ze Królestwo Boze jest juz blisko.
14. I wypelnilo sie slowo proroka Izajasza: "Oto sluga Mój, którego wybralem, umilowany Mój, w którym Moja dusza(*1) ma upodobanie. Wyleje Mojego Ducha na Niego, a On przyniesie sprawiedliwosc niewiernym.
15. Nie bedzie wolal ani nie bedzie krzyczal i nikt na ulicach nie uslyszy glosu Jego. Trzciny nadlamanej nie dolamie, a lnu plonacego nie zagasi, dopóki nie rozpowszechni sprawiedliwosci i zwyciestwa. I w imieniu Jego poganie pokladac beda nadzieje". (Rozdzial 48, 14-15)
***

(*1) Kiedy ewangelie zostaly spisane, i równiez w "Ewangelii Jezusa", slowem "dusza" czesto okreslano czyste cialo duchowe. 

ROZDZIAL 49

Prawdziwa swiatynia Boga


O zburzeniu swiatyni (1-3). Kazdy czlowiek jest swiatynia Boza, swiatynia Ducha swietego (4). Znaczenie zewnetrznych form (5-7). Przelewanie krwi i krwawe ofiary (8-10). Tylko ten, kto codziennie stara sie zyc w Bogu, rozpozna Chrystusa i zrozumie mowe Prawa (11-12)

1. Bliskie bylo swieto Paschy. I stalo sie, ze niektórzy uczniowie, którzy byli murarzami, naprawiali zabudowania swiatyni. Jezus przechodzil obok, a oni rzekli do Niego: "Mistrzu, czy widzisz te wielkie budowle, jakie tu sa rodzaje kamieni i jak wspaniale jest dzielo naszych przodków?"
2. A Jezus rzekl: "Tak, to jest bardzo piekne i kamienie sa ulozone starannie, ale przyjdzie czas, ze kamien na kamieniu nie pozostanie, albowiem wróg pokona miasto i swiatynie.
3. Prawdziwa zas swiatynia jest cialo czlowieka, w którym Bóg mieszka przez Ducha. Jesli ta swiatynia zburzona bedzie, Bóg zbuduje w trzy dni jeszcze piekniejsza swiatynie, której nie moze ogladac ludzkie oko. (Rozdzial 49, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja Jestem Chrystusem Bozym, Synem odwiecznego Ojca, którego zapowiedzial wieczny, sprawiedliwy Bóg poprzez Izajasza i innych jeszcze sprawiedliwych, mezów i niewiasty. Przyszedlem na ten swiat jako Jezus z Nazaretu, nie po to, aby burzyc, ale wznosic, nie po to, aby zgladzic, co nie jest oczyszczone, lecz wszystkich wyprowadzic z grzechu i doprowadzic do Tego, który Mnie przyslal - do odwiecznego Ojca. Albowiem wszystkie istoty duchowe, wszystkie dusze i wszyscy ludzie sa Jego dziecmi. Moje imie jest wpisane we wszystkie dusze i wszyscy przyjma i ugoszcza w swoim sercu Mnie, Chrystusa, gdyz Ja Jestem ich Zbawicielem i ich zbawieniem. Poganie równiez przyjma i ugoszcza Mnie w swoim sercu, gdyz nikt nie dojdzie do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie, Chrystusa, Jego Syna.
Wszystko, co ziemskie, przeminie; przemina równiez dziela przodków. Albowiem to, co jest z materii - a wiec z ciezkiej substancji - bedzie trwalo tylko tak dlugo, az prasubstancja ziemi powróci znowu do wiecznego bytu, który jest czysty i niematerialny.
Z pokolenia na pokolenie wróg dobra kladzie reke na budowle stworzone przez ludzi i burzy to, co oni sobie cenia i uznaja za dobre. Tak bedzie dzialo sie nadal, dopóki wróg nie stanie sie przyjacielem tego, co dobre. Wtedy zgodnie z prawami Bozymi bedzie moglo nastapic przeistoczenie w subtelniejsze i wyzsze zycie.
Prawdziwa swiatynia jest swiatynia z krwi i kosci, cialo czlowieka, w którego duszy i komórkach mieszka Duch Bozy.
"Jesli ta swiatynia zburzona bedzie, Bóg zbuduje w trzy dni jeszcze piekniejsza swiatynie, której nie moze ogladac ludzkie oko" oznacza: Kiedy dusza zostanie odlaczona od ciala, kiedy wiec smierc nawiedzi ziemskie cialo, wtedy swietlista dusza w przeciagu trzech dni przezwyciezy istniejace jeszcze wiezy z ziemia - przyciaganie ziemi - i przejdzie przez zaslony, które oddzielaja od siebie obszary swiadomosci, gdyz te powloki odlozyla juz w szacie ziemskiej. Zamieszka ona tam, dokad bedzie przyciagnieta i zaprowadzona zaleznie od poziomu swojej swiadomosci. W ciagu tych trzech dni, w których swietlista dusza rozwiazuje swoje istniejace jeszcze wiezy z ziemia, zmieni sie tez jej duchowa szata w ksztalcie i kolorze.
4. Czyz tedy nie wiecie, ze jestescie swiatynia Ducha swietego? I ze kto jedna z tych swiatyn zniszczy, ten sam bedzie zniszczony?" (Rozdzial 49, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kazdy czlowiek jest swiatynia Boga, gdyz Duch Bozy mieszka w kazdej duszy i w kazdej komórce ziemskiego ciala.
Tak wiec ten, kto zniewaza blizniego, swiatynie Boza, zniewaza tez swoja wlasna swiatynie - a zatem Boga. Albowiem tak, jak czlowiek postepuje wobec blizniego, tak postepuje wobec Boga. Kazde zniewazenie blizniego, a wiec swiatyni Bozej, jest grzechem wobec Ducha swietego.
Ten, kto zabija blizniego, burzy swiatynie Boza. Dusza zabitego nie moze juz wtedy w swoim ziemskim ciele oczyscic lub dokonac tego, co bylo jej zadaniem w tym ziemskim bycie.
Kto zabija lub kaze zabic blizniego, swiatynie Boza, ten zazna tego samego lub podobnego. Lek, cierpienie, przerazenie i smierc spadna takze na niego. W godzinie smierci nie bedzie mial spokoju, gdyz dusza, której ziemskie cialo zabil i która mu jeszcze nie przebaczyla, bedzie stala przed nim. Wtedy na swoim duchowym ciele przezyje on to, co jego blizni, którego zabil lub kazal zabic musial przy tym przecierpiec.
Powtarzam: Kazdy czlowiek jest swiatynia Ducha swietego. Tak wiec kazdy czlowiek ma przykazane, by utrzymywal swoja swiatynie w czystosci i powazal swiatynie blizniego. Kto spelnia to przykazanie, nie bedzie cierpial, a swiatynia jego nie bedzie zburzona ani przez chorobe, ani przez biede lub gwalt.
5. A wielu uczonych w Pismie, którzy Go slyszeli, chcialo Go usidlic w Jego wlasnych slowach i rzekli: "Jesli Ty odrzucasz ofiarowanie owiec i wolów, i ptaków, to w jakim celu zostala wybudowana ta swiatynia Salomona ku chwale Bozej, która teraz od czterdziestu szesciu lat jest naprawiana?"
6. A Jezus, odpowiadajac, rzekl: "Napisano u proroków: Dom Mój bedzie domem modlitwy wszystkich narodów dla ofiary chwaly i wdziecznosci. Wy natomiast uczyniliscie z niego rzeznie i napelniliscie go ohyda.
7. I dalej jest napisane: Od wschodu slonca az do jego zachodu wielkie bedzie Moje imie pomiedzy poganami i wonnosc z czysta ofiara beda mi przynosic. Ale wy uczyniliscie z tego siedlisko beznadziejnosci waszymi krwawymi ofiarami, a slodkiej wonnosci uzywaliscie tylko po to, aby zakryc zapach krwi. Ja przyszedlem, aby spelnic Prawo, a nie, aby je rozwiazac. (Rozdzial 49, 5-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dopóki czlowiek sam nie stal sie jeszcze swiatynia Wewnetrznego Zycia, do której wstepuje, aby poswiecic swoje mysli i czyny wielkiemu Wszechjedynemu i zlozyc Mu dzieki za swoje ziemskie zycie, dopóty potrzebuje on zewnetrznych form. W poteznych budowlach, które nazywa swiatyniami lub kosciolami, sklada ofiary wedlug zewnetrznych obrzadków. W dawnych czasach byly to krwawe ofiary; dzis (1989r.) sa to rytualy i ceremonie, pozbawione sensu spiewy i procesje. Równiez i w tym pokoleniu (1989r.) takie zewnetrzne, po czesci jeszcze poganskie obrzedy nie sa zniesione; i zachowuje sie je ciagle jeszcze "w imieniu Pana". To wszystko jest ohydne dla odwiecznego Ojca i dla Mnie, Chrystusa.
Odwieczny Bóg, Bóg Izaaka i Jakuba, nie zyczy sobie ani wspanialych kosciolów, ani swiatyn. On zyczy sobie, by Jego dzieci byly swiatyniami Ducha swietego, zeby sie oczyscily i utrzymywaly w czystosci i aby Jemu ofiarowywaly swoje grzeszne mysli i czyny. Powinny one gromadzic sie w domu modlitwy, który jest dostepny dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla nielicznych, solidaryzujacych sie ze strózami nauki, która juz nie jest Moja nauka.
Kto naucza Prawdy i zyje wedlug niej, nie potrzebuje niczego ukrywac. Tylko ten zamyka wrota swoich kosciolów i swiatyn, kto rozpowszechnia swoja wlasna nauke, a nie odwieczna Prawde, która jest dostepna dla wszystkich. W kazdej duszy bowiem jest Prawo, sama Prawda i dusza powinna znalezc znowu droge do Prawdy, aby jako istota duchowa byc znowu odwiecznym Prawem.
Kto ma uszy, niechaj slucha!
Kto ma oczy, niechaj patrzy!
Kto kieruje sie sprawiedliwoscia, ten rozpozna wyslannika ciemnosci, który ozdabia sie Moim imieniem, imieniem Chrystus, aby zwodzic i uwodzic ludzi. Kto nauczyl sie widziec na wskros, ten rozpozna, gdzie plynie Prawda. On opowie sie za Prawda i bedzie z tymi, którzy staraja sie zyc zgodnie z Prawda.
Moje imie pozostanie wielkie pomiedzy narodami, gdyz z pokolenia na pokolenie bedzie coraz wiecej sprawiedliwych mezów i niewiast, którzy zdepcza glowe falszywego weza, zwacego siebie chrzescijanskim. To, co jest dane z Ducha, jest Prawda i bedzie trwale, wszystko poganskie natomiast przeminie.
Kiedy potem nastanie inne slonce, Ja, Chrystus, bede swiadomie wzniesiony, to znaczy Ja - Jam Jest - stane sie swiadomoscia ludzi i bede wladca Królestwa Bozego na ziemi. Wtedy nie bedzie ani pogan, ani rytualów. Wszyscy ludzie beda zjednoczeni w ofiarnej milosci i ich zycie bedzie uswiecone, gdyz beda oni spelniac prawa Odwiecznego.
Slowo "wonnosc" oznacza uswiecone zycie ludzi, którzy kieruja sie ku Bogu, Odwiecznemu. Czlowiek powinien poswiecic Bogu swoje ziemskie zycie, swoje ludzkie odczucia, mysli, slowa i czyny. Wtedy bedzie z czystym sercem zyl w Bogu.
8. Czy nie wiecie, co jest napisane? Posluszenstwo lepsze jest niz ofiara, a sluchanie lepsze niz tlustosc baranów. Ja, Pan, mam dosyc waszych calopalnych ofiar i waszych bezuzytecznych darów ofiarnych, rece wasze bowiem sa pelne krwi.
9. I czyz nie jest napisane: Co jest prawdziwa ofiara? Umyjcie sie i oczysccie i usuncie zlo sprzed oczu Moich; przestancie czynic zlo, a uczcie sie czynic dobro. Czyncie sprawiedliwosc sierotom i wdowom, i wszystkim ucisnionym. W ten sposób wypelnicie Prawo.
10. Oto przyjdzie dzien, kiedy wszystko, co jest na zewnetrznym dziedzincu i nalezy do krwawych ofiar, bedzie zniesione, a czysci czciciele modlic sie beda do Odwiecznego w czystosci i w Prawdzie". (Rozdzial 49, 8-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dopóki dusze ludzi sa nieczyste, równiez i rece ich sa splamione krwia. Tym, co czlowiek zlego, a wiec grzesznego zasial w swoja dusze, sa stworzone przez niego przyczyny; stosownie do tego wygladaja jego dziela, które go cechuja. Tak, jak zasial, tak bedzie postepowal w swoim ziemskim zyciu, a takze po smierci ciala jako dusza w obszarach oczyszczania: Kto byl krwiozerczy, takim pozostanie, bedzie knul zemste i dalej bedzie chcial przelewac krew blizniego. Wszyscy ci, którzy pragna zemsty, sa skorzy do sporów i nie cofaja sie przed niczym, nawet przed zabiciem blizniego. W swoim otumanieniu nawet przelewanie krwi innych uwazaja za zaszczytne, nie wahaja sie tez przed skladaniem Odwiecznemu calopalnej ofiary ze zwierzat. Kazda krwawa ofiara jest szatanska i jest zbezczeszczeniem zycia z Boga. Przez takich msciwych zloczynców ciemnosc chce wyszydzic Boga.
Bóg, Odwieczny, zyczy sobie, aby czlowiek zlozyl ofiare ze swojego namietnego, niskiego ja i by Jego, Odwiecznego, uwielbial w swoim sercu przez mysli, slowa i czyny ofiarnej milosci.
Slowa "na zewnetrznym dziedzincu" okreslaja miedzy innymi skierowanie ludzi na zewnatrz i wszystko, co oni przez swoje uzewnetrznione zycie stworzyli - lacznie z tym, co nalezy do krwawych ofiar. Wszystkie bowiem przedsionki, symbolizujace ten swiat, zanikna, gdyz bedzie istnial tylko j e d e n naród: lud Chrystusa Bozego.
Nadchodzi dzien, kiedy wszystkie popedy i namietnosci, zostana usuniete, gdyz powoli nabiera ksztaltu to, co jest zwiastowane: Ziemia oczysci sie, odnowi sie na niej zycie i Królestwo Boze przyjdzie na ziemie do tych dzieci Bozych, których serca sa czyste.
11. A oni rzekli: "Kimze Ty jestes, ze chcesz zniesc ofiary i gardzisz nasieniem Abrahama? Czys sie od Greków i Egipcjan nauczyl tego bluznierstwa przeciwko Bogu?"
12. I Jezus rzekl: "Pierwej, niz Abraham byl, Ja Jestem". Oni zas nie chcieli Go wiecej sluchac, a niektórzy mówili: "On jest przez demona opetany". A inni mówili: "On jest oblakany". I poszedlszy swoja droga, opowiedzieli wszystko kaplanom i starszym. A ci wpadli we wscieklosc i rzekli: "On bluznil przeciwko Bogu". (Rozdzial 49, 11-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto spoglada tylko na to, co jest na zewnatrz, mówi jezykiem tego swiata i w swiecie zyje, ten nie zna wiecznego Prawa ani jego mowy. Kto Mnie nie rozpoznaje, ten nie rozpoznaje tez Ojca, który poslal Mnie do ludzi. Kto Mnie nie rozpoznaje, ten tez nie rozumie Mojej mowy, Prawa, Jam Jest. Tak bylo we wszystkich czasach, tak jest tez jeszcze dzisiaj (1989r.): Mowe odwiecznego Prawa rozumie tylko ten, kto codziennie stara sie powrócic do prawego zycia, do Boga.
Tylko ten nazywa blizniego demonicznym, kto sam jeszcze w sobie ma cos demonicznego. Tak wiec Mnie, Chrystusa w Jezusie, nie mógl zrozumiec zaden z tych, którzy prowadzili uzewnetrznione zycie i dlatego uwazali, ze Moja mowa jest demoniczna. Lecz Ja Jestem, którym Ja Jestem w Bogu, Moim Ojcu, najpierw przez Niego ujrzany i pierworodny. Ja w Nim zostalem ujrzany przed Abrahamem. Ja Jestem wszechobecny w Bogu i w czterech silach wlasciwosci Boga. Ja Jestem zatem czescia dziedzictwa wszystkich dzieci Bozych, które istnieja od wiecznosci po wiecznosc.
***
ROZDZIAL 50

Chrystus, swiatlo tego swiata


Ludzkie sadzenie i wyrokowanie; sprawiedliwosc Boza (1-4). Prawdziwym jestestwem w kazdym jest Bóg - Kto nie miluje blizniego, ten takze nie miluje Boga (5-8). Kto wierzy, ale nie urzeczywistnia, nie ujrzy odwiecznego Ojca (9-15)

1. Wtedy Jezus ponownie do nich przemówil i rzekl: "Ja Jestem swiatlem tego swiata. Kto pójdzie za Mna, nie bedzie kroczyl w ciemnosci, lecz bedzie mial swiatlo zycia".
2. Faryzeusze jednak rzekli do Niego: "Ty sam o Sobie swiadczysz; Twoje swiadectwo nie jest prawdziwe".
3. Odpowiadajac Jezus rzekl im: "Chociaz Ja sam swiadcze o Sobie, swiadectwo Moje jest prawdziwe. Wiem bowiem, skad przyszedlem i dokad ide, lecz wy nie wiecie, skad przychodze i dokad ide.
4. Wy sadzicie wedlug ciala, Ja nikogo nie sadze. A jesli juz sadze, to Mój wyrok jest prawomocny: Ja Jestem bowiem nie sam, lecz przychodze od Mojego Ojca, który Mnie przyslal. (Rozdzial 50, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "... skad przychodze i dokad ide" odnosza sie do istoty z Boga. Kto bowiem ma czyste serce, ten jest swiadomy tego, ze przychodzi od Boga i znowu do Boga powróci.
Czlowiek, którego dusza jest zaslonieta grzechem, nie wie, skad przyszla i dokad podaza jego prawdziwa istota. Spoglada on tylko na swoje, podlegajace rozkladowi cialo, o którym moze powiedziec, ze wyszlo z lona matki i powróci do lona ziemi. Jednak jego rozpoznanie dalej nie siega. Ci natomiast, którzy zyja we Mnie, w Chrystusie, wiedza skad przyszli i dokad ida.
Kto "sadzi wedlug ciala" jest sedzia. Kto kieruje sie sprawiedliwoscia, ten jest sprawiedliwy i jest z Boga.
Sadza tylko ci, którzy nosza jeszcze w sobie swój wlasny osad, swoje przyczyny, wedlug których zyja i sadza bliznich. Slowa "A jesli juz sadze, to Mój wyrok jest prawomocny" odnosza sie do sprawiedliwosci Bozej. Bóg jest doskonaly. Bóg jest sprawiedliwy.
Kazda dusza i kazdy czlowiek odbiera to, na co sie kieruje. Jesli dusza i czlowiek kieruja sie na Boga, to beda odbierac z milosci i madrosci Bozej.
Jezeli czlowiek kieruje sie na zewnatrz, na ten swiat, to bedzie ze swiata odbieral wszystko to, co na tym swiecie istnieje, a zatem cierpienie, chorobe i niedole. Zgodnie z prawem siewu i zbioru kazdy czlowiek ma swoje zycie w reku i sam ksztaltuje je stosownie do swoich odczuc, mysli, slów i czynów. I tak, jak je z wlasnej woli uksztaltuje, tak ono do niego powróci.
5. Takze w waszym prawie jest napisane, ze swiadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja Jestem tym, który sam o Sobie swiadczy. Jan swiadczyl o Mnie, a on jest prorokiem i Duch Prawdy, który Mnie poslal, swiadczy o Mnie.
6. Wtedy rzekli Mu: "Gdzie jest Twój Ojciec?" Jezus odpowiedzial: "Nie znacie ani Mnie, ani Mojego Ojca. Gdybyscie Mnie znali, znalibyscie tez Mojego Ojca".
7. A jeden rzekl: "Pokaz nam Ojca Twojego, a uwierzymy Ci". A On odpowiadajac, rzekl: "Jezeli rozpoznales brata swojego i odczules jego milosc, tos widzial Ojca, i tak samo, jezeli rozpoznales siostre swoja i odczules jej milosc.
8. Z bliska i z daleka Przenajswietszy zna Swoich; tak, w kazdym z was mozna rozpoznac ojcostwo, gdyz Ojciec jest jedynym Bogiem". (Rozdzial 50, 5-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto zyje w Ojcu, ten o Ojcu swiadczy i daje w slowie i czynie swiadectwo o Ojcu.
Dusza tego, kto zyje w Bogu, wstapila w swiety przybytek Bozy, w samo wnetrze swiatyni i poprzez czlowieka, swoja powloke, daje o sobie swiadectwo, gdyz jest jestestwem, podobienstwem Boga. Wtedy nie mówi juz czlowiek, jego niskie ja, ale poprzez czlowieka Bóg, Jam Jest, odwieczne Prawo. Wtedy czlowiek moze powiedziec tak jak Ja, Chrystus, w przyblizeniu powiedzialem:
"Ja Jestem tym, który sam o Sobie swiadczy". Poniewaz dusza stala sie znowu boska, "jestestwo" jest Jestestwem, Bogiem. Odwiecznego Ojca moga ujrzec tylko ci, którzy maja czyste serce i dlatego tez przyjmuja i zachowuja w sercu swoich bliznich. Albowiem Duch odwiecznego Ojca zamieszkuje w kazdej duszy, a zatem i w kazdym czlowieku.
Ten, kto nie przyjmuje i zachowuje blizniego w sercu, gdyz ma do niego uprzedzenia, kto odrzuca go, poniza, a moze nawet nienawidzi, ten nie ujrzy wiecznego Ojca ani nie bedzie znal Mnie, Syna Ojca, Chrystusa, ani tez swoich bliznich, ani siebie samego. Albowiem i w nim zyje Duch wiecznego Ojca, którego on nie przyjmuje w swoim bliznim i nie zachowuje w sercu.
Rozpoznajcie: Kto nie miluje ofiarnie swojego blizniego - bez wzgledu na to, jakim on jest, co mówi i czyni - ten i Boga nie miluje. Kto pogardza bliznim, ten pogardza Bogiem.
Kto odrzuca blizniego, a wiec nie przyjmuje go i nie zachowuje w sercu, ten równiez Boga, swojego Ojca nie przyjmuje i nie zachowuje w sercu. Co bowiem czynicie najmniejszemu z Moich braci, to Mnie uczyniliscie - a zatem Bogu, Mojemu Ojcu, w którym Ja, Chrystus, zyje.
9. Te slowa wypowiedzial Jezus w skarbcu, kiedy nauczal w swiatyni. I nikt nie tknal Go, gdyz jeszcze nie nadeszla Jego godzina. I Jezus ponownie rzekl do nich: "Ja ide Moja droga, a wy szukac Mnie bedziecie i w grzechach swoich pomrzecie. Tam, dokad Ja ide, wy pójsc nie mozecie".
10. Rzekli tedy Zydzi: "Czyzby chcial sobie zycie odebrac, ze mówi: Tam, dokad Ja ide, wy pójsc nie mozecie?" A On rzekl do nich: "Wy jestescie z niskosci, Ja zas z wysokosci; wy jestescie z tego swiata, Ja Jestem nie z tego swiata.
11. Dlatego powiedzialem wam, ze pomrzecie w grzechach swoich; skoro bowiem nie wierzycie, ze Ja Jestem z Boga, pomrzecie w grzechach swoich".
12. Wtedy powiedzieli do Niego: "Kimze Ty jestes?" A Jezus rzekl do nich: "Nikim innym, niz tym, o którym wam od poczatku mówilem.
13. Wiele mam wam do powiedzenia, co bedzie was osadzalo: swiety Jedyny, który Mnie poslal, jest wiarygodny; i Ja mówie swiatu to, co z góry uslyszalem".
14. Potem rzekl Jezus do nich: "Kiedy wywyzszycie Syna Czlowieczego, wtedy rozpoznacie, ze Ja Jestem poslany przez Boga i ze nic nie czynie sam z siebie, lecz mówie tak, jak Mnie Wszechswiety nauczyl. A ten, który Mnie poslal, jest ze Mna; Wszechswiety nie pozostawia Mnie samego, gdyz Ja czynie zawsze to, co sie Wiecznemu podoba".
15. Gdy tak mówil, wielu uwierzylo w Niego i mówilo: "On jest prorokiem, którego Bóg poslal. Sluchajmy Go". (Rozdzial 50, 9-15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Ja ide Moja droga, a wy szukac Mnie bedziecie i w grzechach swoich pomrzecie" maja nastepujace znaczenie:
Kto kroczy droga Chrystusa Bozego, droga do Ojca, która Ja, Chrystus, jako Jezus z Nazaretu, wskazalem Moim zyciem, ten nie umrze w grzechu, gdyz oczyscil swoja dusze i otrzyma swiatlo Boze, które przychodzi "z góry".
Kto jednak nie pójdzie droga do serca Boga, ten pozostanie w swoich grzechach i w grzechach umrze; zabierze je wtedy z soba jako dusza do tych miejsc i obszarów, które sobie sam swoimi grzechami przygotowal.
Slowami: "Tam, dokad Ja ide, wy pójsc nie mozecie" zapowiedzialem to, co sie potem wydarzylo: Po straceniu Mojego ciala poszedlem do wiecznego Ojca, gdyz Moja dusza, Moje duchowe cialo, zyje w Ojcu. Ten, którego dusza nie zyje w Ojcu, lecz w grzechu, nie moze pójsc do wiecznego Ojca, gdyz grzech go od Ojca oddala.
"Wy jestescie z niskosci, Ja zas z wysokosci; wy jestescie z tego swiata, Ja Jestem nie z tego swiata" oznacza: Kto stawia na ten swiat, ten zyje z tym swiatem i wciaz na nowo bedzie na ten swiat powracal i wciaz na nowo zaczynal swoja droge ponownych wcielen z dolu, z tego swiata.
Kto zyje na tym swiecie, a jednak nie zyje z tym swiatem, ten zyje w Bogu i kiedy znowu na ten swiat powróci, to przyjdzie od Boga, z góry, tak jak Ja, Chrystus, z góry przyszedlem i wcielilem sie w Jezusa, w ludzkie cialo.
"Wiele mam wam do powiedzenia, co bedzie was osadzalo" oznacza: Ja chce was pouczyc o prawie siewu i zbioru, abyscie rozpoznali, ze jestescie waszymi wlasnymi sedziami: Waszymi sedziami sa wasze odczucia, mysli, slowa i czyny skierowane przeciwko prawu milosci. Miara jaka wy mierzycie, bedzie i wam odmierzone.
Rozpoznajcie: Sama wiara nie prowadzi do zbawienia.
Wielu ludzi wierzylo we Mnie, w Jezusa z Nazaretu. Kiedy jednak nadeszla godzina Mojego stracenia, wielu odstapilo od tej wiary, zaczelo we Mnie watpic i to uczynilo z nich zdrajców.
Kto tylko wierzy, ale tego, co rozpoznal nie urzeczywistnia, ten nie moze - jak Bóg mu zwiastowal - stac sie widzacym, czyli tym, który ujrzy odwiecznego Ojca twarza w twarz.
Sama wiara nie osiaga sie zbawienia ani widzenia. Wiara jest tylko pierwszym krokiem ku Wewnetrznemu Zyciu. Kto liczy tylko na wiare i w niej sie zatrzymuje, a kroków urzeczywistnienia ku Bogu nie czyni, ten wciaz na nowo bedzie watpil o Prawdzie, gdyz jeszcze nie doswiadczyl praw milosci; musza one bowiem byc urzeczywistnione w naszym zyciu, abysmy mogli ujrzec Boga, naszego Ojca.
Kto wiary w Boga nie wprowadza w czyn przez ofiarna milosc, ten podlega wplywom. Jedynie ten, kto to, co rozpoznal - wiare w Boga - urzeczywistnia, staje sie mocny w Duchu Pana i zdola sie oprzec atakom ciemnosci.
Wszechswiety, Bóg, nie pozostawia zadnego dziecka w osamotnieniu, niezaleznie od tego, jak ono mysli i zyje, gdyz Duch Bozy mieszka w kazdej duszy i w kazdym czlowieku. On jest ta iskierka dobrego, która roznieca sie wtedy, kiedy czlowiek stara sie spelniac wole Boza. Kto zawsze spelnia Boza wole - tak jak Ja to czynilem jako Jezus i zyje w woli Ojca jako Chrystus - ten bedzie dawal swiadectwo o sobie, o odwiecznym jestestwie, gdyz jako jestestwo bedzie zyl w Bogu, w Prawdzie.
Jestestwem jest Bóg, a kto w Bogu zyje, jest boski, jest boskim Prawem, jestestwem.
***
ROZDZIAL 51

Prawda daje wolnosc 
- O prawidlowym zrozumieniu przykazan 


"Wytrwac w Moim slowie" (1). Niewolnik grzechu daleki jest od Boga i odwiecznej Ojczyzny (2). Dla Boga liczy sie tylko urzeczywistnienie ofiarnej milosci (3-6). Szatan, ojciec klamstwa; szatan zmyslów (7-8). Zadna dusza nie jest stracona (9). Tylko ten, kto dazy do Prawdy, rozumie slowo Boze (10). Mojzesz nie uznawal ofiar zwierzecych - Zniewazanie a powazanie zycia - Stare i nowe czlowieczenstwo (11-13). Koscielne autorytety i wierni literze, którzy nie urzeczywistniaja tego, czego ucza - Ustepstwa proroków dla ludu (14-18)

1. Mówil tedy Jezus do tych Zydów, którzy w Niego wierzyli: "Jezeli w Moim slowie wytrwacie, bedziecie Moimi prawymi uczniami i poznacie Prawde, a Prawda was wyswobodzi". (Rozdzial 51, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Wytrwac w Moim slowie" oznacza: Napelnic slowo Boze zyciem, urzeczywistnic je. Jedynie przez urzeczywistnienie slowa Bozego czlowiek odnajdzie wieczna Prawde, która go wyswobodzi i uniezalezni od ludzi i rzeczy.
2. Wtedy odpowiedzieli Mu: "Jestesmy potomstwem Abrahama i nigdy nie bylismy u nikogo slugami. Dlaczego mówisz: Wyswobodzeni bedziecie?" Odpowiedzial im Jezus: "Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: Kto grzeszy, jest sluga grzechu. Sluga nie pozostaje w domu na wieki, ale syn i córka pozostaja na wieki. (Rozdzial 51, 2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Kto grzeszy, jest sluga grzechu" oznacza: Kto grzeszy, jest zwiazany z cialem i sluzy cialu - nie Bogu. Kto cialu sluzy, bedzie zyl w niewoli, gdyz staje sie zalezny od ciala, od ludzi, którzy równiez polegaja na ciele, gdyz i oni zyja w grzechu.
Rozpoznajcie: "sluga grzechu" jest ludzkie ja, które dazy do uznania i pochwaly i dlatego poddaje sie znowu innym grzesznikom. Kto zyje w grzechu, ten zyje w swiecie i ze swiatem i wierzy w ten swiat. Dlatego nie moze on wejsc do domu odwiecznego Ojca, do odwiecznej ojczyzny. Sluga grzechu nie moze przebywac w domu Ojca. Tylko syn i córka, którzy spelniaja Boza wole, pozostaja w Bogu, w Ojcu, który jest wieczna ojczyzna.
3. Jezeli tedy Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bedziecie. Dobrze wiem, ze jestescie potomstwem Abrahama wedlug ciala, a jednak chcecie Mnie zabic, gdyz slowo Moje nie ma do was przystepu.
4. Ja mówie to, co widzialem u Ojca Mojego, a wy czynicie to, co widzieliscie u ojca waszego". Odpowiadajac, rzekli Mu: "Ojcem naszym jest Abraham". Jezus powiedzial im: "Gdybyscie byli dziecmi Abrahama, dokonywalibyscie dziel Abrahama.
5. Lecz teraz usilujecie zabic Mnie, czlowieka, który powiedzial wam Prawde, uslyszana od Boga. Tego Abraham nie czynil. Wy spelniacie dziela waszego ojca". Rzekli mu na to: "Nie jestesmy zrodzeni z nieprawego loza, mamy jednego Ojca, a mianowicie Boga".
6. Rzekl im Jezus: "Gdyby Bóg byl waszym Ojcem, milowalibyscie Mnie: Ja bowiem wyszedlem i przychodze od Boga. Nie przyszedlem sam od siebie, lecz Wszechswiety Mnie poslal. Dlaczego mowy Mojej nie mozecie zrozumiec? Dlatego, ze nie mozecie zniesc Mojego slowa. (Rozdzial 51, 3-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Syn, którym Ja Jestem, przyszedl od Ojca, aby wyswobodzic wszystkie dusze i wszystkich ludzi. Dlatego tylko j e d n e m u dana jest moc i sila, aby sprowadzil dusze i ludzi do wewnetrznego swiatla, do Boga, naszego odwiecznego Ojca - temu, który podjal sie tego zadania. Jest to Chrystus Bozy, którym Ja Jestem.
Bóg, Mój Ojciec, poruczyl Mi sprowadzenie wszystkich dusz i ludzi do domu w ich wnetrzu, gdzie mieszka Duch Ojca. Ja Jestem zbawieniem kazdej duszy i droga do odwiecznego Ojca. Nikt nie przyjdzie do Ojca, wielkiego Wszechjednego, Jedynego, inaczej, jak tylko przeze Mnie, Chrystusa, Zbawiciela wszystkich dusz i ludzi, droge do wiecznego domu Ojca.
Zydzi mówili, ze sa potomstwem Abrahama, a jednak nie czynili dobrych dziel Abrahama. Oni byli i sa z Abrahama tylko wedlug ciala, lecz nie wedlug Prawa, o którego spelnienie staral sie Abraham.
Nowi ludzie w pokoleniach Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa pochodza w wiekszej czesci z rodu Dawida. Nie sa oni ani religii zydowskiej, ani muzulmanskiej, ani hinduistycznej, ani buddyjskiej, ani katolickiej, ani ewangelickiej, ani prawoslawnej. Oni nie naleza do zadnej z wielu zewnetrznych religii, lecz sa prawdziwymi chrzescijanami, gdyz spelniaja prawo Boze, które przynioslem im jako Jezus z Nazaretu i pokazalem przykladem Mojego zycia; a jako Chrystus Bozy znowu je objawiam poprzez promien boskiej Madrosci we wszystkich szczególach, we wszystkich aspektach Wewnetrznego Zycia. Oni ida za Mna, za jedynym pasterzem, Chrystusem.
Ten, którego slowa nie sa wypelnione prawem zycia, mówi tylko ze swojego ludzkiego ja - nawet kiedy uzywa slów Prawdy. Co nie jest wypelnione Zyciem, Bogiem, nie jest przepojone Bogiem, Zyciem. To odnosi sie tez do slów Prawdy - jezeli ten, z którego ust one wyplywaja, nie urzeczywistnia jej w swoim zyciu. Te slowa nie maja wtedy sily. Kto nie zyje w odwiecznym Prawie, ten mówi ze swojego ludzkiego ja i daje swiadectwo takze tylko jako czlowiek - na przyklad o swoich ziemskich rodzicach, którzy równiez zyli i mysleli zgodnie z ludzkim slowem.
Slowa "Gdyby Bóg byl waszym Ojcem, milowalibyscie Mnie" znacza: Kto miluje Boga, swojego wiecznego Ojca, ten miluje tez blizniego i wszystko, co zyje; gdyz wszelkie zycie - czy sa to ludzie, zwierzeta, rosliny, kamienie czy mineraly - jest z Boga. Kto nie miluje blizniego ofiarnie, ten nie miluje tez Boga.
Rozpoznajcie: Mowe Prawa zrozumiec moze tylko ten, kto zyje zgodnie z prawem zycia i milosci.
Ci, którzy mówia jezykiem tego swiata, a siebie miluja wiecej niz Boga, ledwie moga zniesc prawo milosci. Oni rozumieja milosc wedlug swojego ja i miluja odpowiednio do swojego ja, które daje tylko, aby dostac. Kto nie jest z Bogiem, jest przeciw Bogu - nie moze zatem zrozumiec mowy Prawa, absolutnej milosci.
7. Jestescie z waszego ojca, z diabla i chcecie postepowac wedlug zadan ojca waszego. On byl morderca od poczatku i nie stal w Prawdzie, gdyz Prawda nie jest w nim.
8. Gdy mówi klamstwo, mówi o swoim wlasnym klamstwie, gdyz jest klamca i ojcem klamstwa. A poniewaz Ja mówie Prawde, nie wierzycie Mi. (Rozdzial 51, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Jestescie z waszego ojca, z diabla i chcecie postepowac wedlug zadan ojca waszego" maja nastepujace znaczenie:
Slowo "ojciec" oznacza tutaj sprawce zla, szatana, który dazyl i dazy do tego, aby wszystkich ludzi uwodzic. To jest wlasnie szatanskie, nasienie i pomiot szatana, które przyswoily sobie dusza i czlowiek - nawet jeszcze po Moim "Dokonalo sie". Ogólnie rzecz biorac, powstalo z tego niegdys prawo siewu i zbioru, szatanskie prawo. Kazdy czlowiek, który przyswoil sobie to, co szatanskie - zlo - podlega teraz swojemu wlasnemu prawu: zbiera to, co sieje.
Sprawca zlego - jak i demony - ujawnia sie w postaci meskiej, chociaz sprawca zlego byl zenska zasada i w Duchu wiecznie nia bedzie - istota z boskiego strumienia. Dzieki odwiecznej milosci i przez "Dokonalo sie" równiez i ona powróci do prastrumienia jako duchowa istota z Boga.
Slowa "On byl morderca od poczatku i nie stal w Prawdzie, gdyz Prawda nie jest w nim" oznaczaja: Od poczatku upadku szatan chcial, aby poddalo sie mu to, co boskie. Poniewaz zlo, wykraczanie przeciwko prawu zycia, nie stoi w prawie prawdy, nie posiada tez trwalej sily. W Prawdzie nie ma miejsca dla zla, dlatego Ja, Zbawiciel, przyszedlem i przynioslem wszystkim duszom i ludziom zbawienie, aby znowu odnalezli droge do Prawdy i w Prawde. Albowiem z Prawdy wszyscy wyszli i wszystko, co jest zwiazane z procesem upadku, przeistoczy sie przez prawo Boze i znowu powróci do Prawdy.
Klamstwo nie pochodzi z Prawdy. Kto klamie, ten klamie z samego siebie, ze swojego grzechu - gdyz nosi on klamstwo, grzech, w sobie. Sprawca grzechu jest klamstwo.
Kto klamie, oklamuje nie tylko blizniego, lecz równiez siebie samego. Klamstwo przychodzi od klamcy i wnika znowu w klamce. Trafia ono nie tylko oklamanego, lecz i klamiacego.
Szatan jest sprawca klamstwa, a zatem i uwiedzenia zmyslów. Ludzie, którzy popadaja w klamstwo, w grzech, sa uwiedzeni przez zmysly, gdyz pozwolili na to, aby szatan ich uwiódl. Zlo w czlowieku nazywane jest tez "szatanem zmyslów".
Dlatego niech kazdy wystrzega sie klamstwa! Jego diabelskie potomstwo jest bowiem liczne i rozrasta sie jak korzenie drzew. Dopóki to jest jeszcze mozliwe dusza klamcy bedzie powracac w cialo tak dlugo, az uchwyci kazdy z tych korzeni, lacznie z korzeniem glównym; az pozaluje, poprosi o przebaczenie, przebaczy i zadoscuczyni. Wtedy krok za krokiem to, co ludzkie, przeistoczy sie w boskie i dusza powróci do Boga.
9. I jak Mojzesz wywyzszyl weza na pustyni, tak musi byc wywyzszony Syn Czlowieczy, aby wszyscy ci, którzy z ufnoscia na Niego spogladaja, nie byli straceni, lecz osiagneli odwieczne zycie. (Rozdzial 51, 9) 
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Syn Czlowieczy jest wywyzszony. Moje ukrzyzowanie, kiedy bylem Jezusem i Moje ponowne przyjscie jako Chrystus oznaczaja: Przeze Mnie wszyscy beda wywyzszeni, gdyz zadna owca nie bedzie zgubiona. Dzieki zbawieniu wszystkie dusze beda znowu wywyzszone, a wiec stana sie boskie: Po uszlachetnieniu i po oczyszczeniu z grzechów powróca jako niepokalane istoty swiatla do krainy swiatla, odwiecznej milosci.
10. Któz z was moze Mnie obwinic o grzech? Jesli zatem mówie wam Prawde, dlaczego nie wierzycie Mi? Kto z Boga jest, ten slyszy slowa Boze. Wy ich nie slyszycie, gdyz z Boga nie jestescie". (Rozdzial 51, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W Prawde nie wierzy tylko ten czlowiek, który nie zyje i nie mysli zgodnie z Prawda.
Kto zyje w grzechu, ten nie zna Prawdy i potepia tych, którzy mówia z Prawdy. Kto nie zna Prawdy, nie rozumie tez slów Prawdy. Odrzuci ja jako nieprawdziwa, gdyz nie jest prawdomówny i dlatego nazywa nieprawdziwym wszystko to, co nie odpowiada jego wyobrazeniom o Prawdzie.
Natomiast ten, kto dazy do odwiecznej Prawdy, rozumie slowo Boze, gdyz zna glos Boga, Prawde. Kto jej nie zna, ten jej nie slyszy. Jego slowa tez nie sa z Boga, lecz z ludzkiego ja, które mówi tylko o sobie.
Mieszkancy Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa, Królestwa Bozego na ziemi, nie tylko beda slyszec glos swojego Ojca i swojego niebianskiego brata, Chrystusa, lecz sami beda slowem Bozym, prawem milosci.
11. Zydzi, odpowiadajac, rzekli Mu: "Czyz nie mówimy slusznie, ze jestes Samarytaninem i masz w sobie diabla?" Odpowiedzial Jezus: "Ja nie mam w sobie diabla, tylko czcze Wszechswietego, a wy Mnie zniewazacie. Ja zas nie szukam wlasnej chwaly, lecz chwaly Boga. Ale tutaj jest Jedyny, który sadzi".
12. I niektórzy starsi i uczeni w Pismie ze swiatyni przyszli do Niego i rzekli: "Czemu uczniowie Twoi nauczaja ludzi, ze spozywanie miesa zwierzat sprzeciwia sie Prawu? Przeciez wedlug Mojzesza przynosza je na ofiare.
13. Albowiem napisano: Rzekl Bóg do Noego: Bojazn i strach przed wami niechaj ogarnie kazde zwierze polne i kazdego ptaka w powietrzu i kazda rybe w wodzie, kiedy wpadna w wasze rece". (Rozdzial 51, 11-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Mojzesz ani nie nakazywal, ani nie uznawal ofiar ze zwierzat. Nie wkraczal jednak w szatanska wole tych, którzy chcieli jesc mieso. Nauczal i pouczal ich o tym, ze zarówno spozywanie, jak i ofiarowywanie zwierzat jest grzechem. Poniewaz krnabrni Izraelici przy tym obstawali, Mojzesz musial milczec, bo Izraelici takze byli dziecmi Boga i mieli wolna wole. Widzieli oni wszystko z perspektywy swojego grzechu i dlatego uwazali milczenie Mojzesza za zgode.
Ja prostuje:
Slowa sa symbolami i zmieniaja swoje znaczenie z jednego pokolenia na drugie. To, co ludzie danego pokolenia wkladaja w slowo, ma dla nich znaczenie.
Tak wiec wiele slów w ksiazce, która Ja wyjasniam, prostuje i poglebiam, maja dzisiaj dla was, którzy zyjecie (1989r.) na przelomie starego i Nowego Czasu inne znaczenie, niz w minionych epokach. Tak np. wypowiedz: "Rzekl Bóg do Noego: Bojazn i strach przed wami niechaj ogarnie kazde zwierze polne i kazdego ptaka w powietrzu i kazda rybe w wodzie, kiedy wpadna w wasze rece" ma nastepujacy sens: Bojazn i strach ogarnia kazde zwierze polne, kazdego ptaka w powietrzu i kazda rybe w wodzie, które wpada w wasze rece. Mowa tutaj jest o rekach tych ludzi, którzy zniewazaja i zabijaja zycie.
Rozpoznajcie: Kazde zwierze odczuwa i dlatego wie, co czlowiek zamierza z nim uczynic.
Na przelomie czasów (1989r.) kiedy Ja wyjasniam, prostuje i poglebiam tresc tej ksiazki, brutalnosc wobec swiata zwierzat i roslin osiagnela niewyobrazalne rozmiary. Zwierzeta i rosliny cierpia z powodu samowoli czlowieka. Wielu ludzi nie ma juz szacunku nie tylko dla wlasnego zycia, lecz równiez dla calego stworzenia. Na skutek ludzkiego postepowania doszlo np. do zaklócen pradów magnetycznych. Dlatego wiele zwierzat stracilo orientacje, szczególnie ptaki wedrowne, które leca do cieplych krajów. Przez zanieczyszczenie rzek, jezior i mórz oraz ziemskiej atmosfery wymiera wiele gatunków zwierzat i roslin w wodzie, w powietrzu i na ziemi.
Poniewaz wieksza czesc ludzi zyje nadal w grzechu, stary swiat umiera, a z nim umiera w wielkich bólach wielu ludzi, którzy uwazali swiat doczesny za jedyna realnosc i nieodpowiedzialnie traktowali swoje zycie.
Lecz Ja, Chrystus, czynie wszystko nowym. Nowy swiat jest Moim swiatem, swiatem Chrystusa, którym Ja Jestem. W nowym swiecie beda zyli ludzie, którzy z glebi wnetrza beda odnowieni, a wiec oczyszczeni i zgodnie z Prawem beda zaludniac ziemie i uprawiac pola.
Kto w Nowym Czasie bedzie czytal Moje slowa, dowie sie o cieniach i blaskach starego swiata i o przelomie starego i Nowego Czasu. Niech stary, grzeszny swiat posluzy ludziom Nowego Czasu jako ostrzezenie.
Ten, kto wtedy przeczyta uwaznie te ksiazke i zawarte w niej wyjasnienia, sprostowania i poglebienia, otrzyma wglad w prawo siewu i zbioru, które kiedys dzialalo na ziemi. Nowy czlowiek powinien sobie to wciaz na nowo uswiadamiac, gdyz w niematerialnych swiatach, gdzie zyja jeszcze obciazone dusze, zniwa - skutki stworzonych przyczyn - sa w toku. Albowiem to, co czlowiek zasial, a czego zawczasu nie oczyscil lub tez jeszcze nie zniósl - bedzie zbieral jako dusza. Dlatego jest istotne, aby ludzie Nowego Czasu wiedzieli, co przebiega w obszarach oczyszczania. Kiedy bowiem dusze nowych ludzi po smierci ciala przejda przez zaslony swiadomosci, zobacza tam dusze, które swój siew jeszcze musza zmazac.
14. A Jezus rzekl im: "Obludnicy, dobrze mówil o was i o waszych przodkach Izajasz: Lud ten bliski Mi jest ustami i czci Mnie wargami swoimi, ale serce jego daleko jest ode Mnie, bo daremnie Mi czesc oddaje, gloszac w Moim imieniu ludzkie nakazy jako boskie nauki, by zaspokoic swoje wlasne zachcianki.
15. I podobnie swiadczy Jeremiasz, gdy o krwawych ofiarach mówi, ze Ja, wasz Bóg, nie nakazywalem niczego takiego w owych dniach, kiedy przyszliscie z Egiptu, lecz nakazywalem wam tylko prawosc, zachowywanie starych obyczajów, sprawiedliwosc i pokore wobec Boga.
16. Wy jednak nie sluchaliscie Mnie, który od poczatku dalem wam wszelkiego rodzaju nasiona i owoce drzew, i ziarna dla pozywienia i uzdrowienia czlowieka i zwierzecia". A oni odpowiedzieli: "Mówisz przeciwko Prawu".
17. I ponownie mówil On o Mojzeszu: "Zaprawde, nie mówie przeciw Prawu, lecz przeciwko tym, którzy jego Prawo zniweczyli, tak ze wobec waszych zatwardzialych serc robil ustepstwa.
18. Lecz oto jest tutaj wiekszy niz Mojzesz!" A oni wpadli w gniew i porwali kamienie, aby rzucic w Niego. Lecz Jezus przeszedl miedzy nimi i byl ukryty przed ich wsciekloscia. (Rozdzial 51, 14-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Juz niemalze 2000 lat temu mówilem jako Jezus z Nazaretu, do faryzeuszy i uczonych w Pismie, którzy trzymali sie tylko litery i sercem byli w swiecie, i nazywalem ich obludnikami. Równiez i prorok Izajasz, który zapowiedzial Moje przyjscie, mówil podobnymi slowy jak Ja, jako Jezus z Nazaretu.
Teraz, w czasie przelomu, Ja, Chrystus, przemawiam przez Mój instrument do Moich i musze dla dzisiejszych faryzeuszy i uczonych w Pismie (1989r.) uzywac znowu podobnych slów. Dzisiaj jeszcze wielu faryzeuszy i uczonych w Pismie, teologów, znawców Biblii i kaznodziei naucza wedlug biblijnej litery - i znowu przemawiaja tylko ich usta i znowu czcza Mnie tylko wargami i obludnymi lub intelektualnymi modlitwami. Ich serca sa tak dalekie od Boga, jak za Moich ziemskich czasów, a i przedtem, kiedy wielcy prorocy przynosili ludziom slowo Boze.
Wielu dostojników jeszcze dzisiaj uczy w imieniu Najwyzszego i w Moim imieniu; slowa ich jednak nie sa natchnione odwieczna sila, gdyz oni sami nie sa przeniknieci Duchem Prawdy.
Zwierzchnicy oficjalnych kosciolów, którzy ucza w Moim imieniu, stworzyli gmach dogmatów, w którym sie kryja, aby nie musieli spojrzec prawdzie w oczy. Do tego gmachu dogmatów zapraszaja swoich wiernych, narzucajac im w Moim imieniu te dogmatyczne nauki i pod grozba tak zwanego wiecznego potepienia zobowiazuja do ich przestrzegania.
Ten gmach dogmatów jest teraz zmurszaly i lada chwila sie rozpadnie; jest jak domek z kart, i utrzymywany jest jeszcze tylko przez zewnetrzna moc i zewnetrzne bogactwo - ale nie przeze Mnie, Chrystusa, przez królestwo wnetrza.
Przez wiele tysiacleci imie Odwiecznego bylo naduzywane dla ludzkich machinacji w wielu strukturach wladzy. Od czasu Mojego "Dokonalo sie", równiez i Moje imie - Chrystus - jest naduzywane, przez wlaczanie w gmach dogmatów Mojej nauki, w której nawoluje do pójscia w Moje slady.
Tak wiec mozna powiedziec: Szatan zmyslów naduzywa imienia Jedynego, swietego, Odwiecznego i imienia Jego Syna, aby zwodzic ludzi. Ale wszystkie pozorne osiagniecia ludzkich machinacji zanikaja, gdyz Ja przynosze ludziom Wewnetrzne Zycie; sa to kroki na Wewnetrznej Drodze, na której nie obowiazuja ani dogmaty, ani ludzkie prawa, lecz jedynie Prawo, którego Ja nauczalem i wedlug którego zylem jako Jezus z Nazaretu: uniwersalne, wieczne Prawo, Bóg.
Skoro kazdy czlowiek ma wolna wole to równiez wielcy prorocy przed Moim ziemskim bytem musieli zachowac powsciagliwosc, kiedy lud chcial postepowac inaczej, niz to bylo wola Boza, która oni glosili. Przed Moim ziemskim zyciem wielobóstwo bylo jeszcze rozpowszechnione wsród ludzi, a zatem tez krwawe ofiary. Dlatego niektórzy prorocy musieli robic ustepstwa - po pierwsze, aby nie lamac wolnej woli ludzi, po drugie aby poprowadzic ich do Prawdy przez samorozpoznanie. Bylo to czesto równoznaczne z bólem i cierpieniem, zanim ludzie wyruszyli w droge do Tego, który jest od wiecznosci po wiecznosc.
W kazdym ustepstwie zawarty jest jednak czas laski, w którym czlowiek dostaje sile Boza, aby w krótkim czasie mógl przezwyciezyc to, co jeszcze jest w nim ludzkie. Jezeli jednak z tego nie korzysta i nadal grzeszy, to po uplywie czasu laski bedzie musial wszystko zniesc i przecierpiec, co zasial sprzecznego z Prawem, a czego jeszcze nie oczyscil.
Kto wykracza przeciw Bogu, przeciw prawu zycia, ten musi znosic to, co zasial.
To, co rolnik sieje na swoim polu, to zbiera, a to co czlowiek wklada w swoja dusze, to tez bedzie zbieral. Wypowiedz "zachowywanie starych obyczajów" oznacza:
Czlowiek powinien przestrzegac czasów modlitwy i starac sie codziennie, azeby jego modlitwy byly owocne, urzeczywistniajac to, o co sie modlil. Wtedy bedzie coraz lepiej rozumial i spelnial Dziesiec Przykazan, wyciag z odwiecznego Prawa i w ten sposób dojrzewal do wszechobejmujacego, uniwersalnego Prawa, Boga.
***
ROZDZIAL 52

Jezus wyjasnia Swoja preegzystencje
- Wierzyc znaczy rozumiec 


Smierc ciala a smierc duchowa (1). Tylko ten, kto spelnia przykazania, rozpoznaje i doznaje Boga w sobie (2-3). Królestwo Boze jest siedmiowymiarowe - Nieskonczony krysztal: Wszystko jest we wszystkim (9-11). Zrozumienie Prawdy tylko przez urzeczywistnienie (12)

1. Innym razem rzekl Jezus: "Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: Jezeli ktos wypelnia slowa Moje, nigdy nie zazna smierci". Rzekli Mu Zydzi: "Teraz wiemy, ze masz w sobie diabla. (Rozdzial 52, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus z Nazaretu mówilem o zywym slowie, natchnionym Duchem Bozym. Kto zyje wedlug zywego slowa, zycia z Boga, nigdy nie zazna smierci, gdyz ma wglad w odwieczne zycie i tylko odklada swoja fizyczna powloke, która jest z ziemi i znowu do ziemi powraca.
Rozpoznajcie: Ziemskie cialo nalezy do ziemi, gdyz z niej pochodzi. Natomiast duchowe cialo nalezy do Boga, gdyz jest z Boga. Kto spoglada tylko na podlegajace rozkladowi cialo, ten nie rozumie Moich slów, gdyz dla niego tylko ziemskie zycie jest zyciem.
Lecz prawdziwe zycie - to Bóg, a duchowe cialo jest z Boga, z odwiecznego strumienia; porusza sie ono w nim i nigdy nie umiera.
Dusza moze jednak bedzie dlugo przebywac w ciemnosci, jezeli czlowiek wciaz tylko negatywnie myslal, mówil i postepowal. Jest to wlasnie duchowa smierc, gdyz obciazona dusza spoglada tylko na to, co podlega rozkladowi i uwaza to za prawdziwe zycie.
Natomiast wszyscy ci, którzy poswiecaja swoje zycie Bogu, szlachetnie myslac, czysto mówiac i zgodnie z Prawem postepujac, nosza w sobie swiatlo i po smierci ciala wstapia w swiatlo, a wiec nie pozostana w ciemnosci, w duchowej smierci.
Kto wiec przestrzega prawa Bozego, slowa z Boga, ten nie zazna duchowej smierci, gdyz juz w szacie ziemskiej zyje w Bogu.
Fizyczne cialo jest tylko powloka duchowego ciala; nie moze ono jednak zyc bez duchowego ciala, bez duszy, w której jest zródlo zycia, doplyw z zycia, Boga.
Duchowy czlowiek, który patrzy jedynie na Boga, zachowujac Jego slowo i spelniajac prawo zycia, odlozy swoja powloke, fizyczne cialo, wtedy, kiedy przyjdzie czas, aby stalo sie ono znowu prochem ziemi.
Tylko diabel przeklina blizniego. Kto sam jest jeszcze spetany przez szatana, ten przypisuje to równiez swojemu blizniemu.
Kto stoi w swietle Prawdy, spoglada zawsze na dobre jadro w bliznim, na Prawde, i bedzie mu ofiarnie sluzyc i pomagac. Nie pominie wprawdzie tego, co ciemne, ale obejrzy je w swietle Prawdy i jesli trzeba zwróci tez na to uwage.
2. Umarl Abraham i prorocy, a Ty mówisz: Jesli ktos wypelnia slowo Moje, nigdy smierci nie zazna. Czys Ty wiekszy od ojca naszego, Abrahama, który umarl? Nawet prorocy umarli. Za kogo Ty sie uwazasz?"
3. Odrzekl Jezus: "Jezeli Ja sam siebie chwale, chwala Moja niczym jest. To Mój Ojciec, o którym mówicie, ze jest Bogiem waszym, chwali Mnie. Ale nie znacie Go, a Ja Go znam. Gdybym powiedzial: Nie znam Go, bylbym klamca tak jak wy. Ale Ja znam Wszechswietego i Ja Jestem Odwiecznemu znany. (Rozdzial 52, 2-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ten, kto o Bogu tylko mówi, a nie spelnia Bozych przykazan nie zna Boga, gdyz Bóg jest uniwersalnym, wiecznym, wszechobecnym prawem milosci. Nie dozna on tez Boga, Prawa, gdzie indziej. Prawo milosci i zycia jest w kazdej duszy i w kazdym czlowieku. Dlatego czlowiek moze tylko w samym sobie doznac praw Bozych i tylko przez spelnianie Jego przykazan zblizyc sie do Boga w sobie.
Kazdy czlowiek moze doznac Boga w sobie i wokól siebie, jezeli odczuwa, mysli, mówi i postepuje zgodnie z prawem zycia - a wiec bezinteresownie.
We wszystkim, co bezinteresownie wyplywa z czlowieka, dziala Bóg. Kto jest bezinteresowny, ten dozna Boga i uswiadomi tez sobie, ze jest synem lub córka Boga.
Slowo "chwalic" powinniscie zastapic slowem "powazac". Chwala nalezy sie jedynie Bogu.
Równiez i slowo "chwalic" mialo w dawnych czasach inne znaczenie jak dzisiaj (1989r.). Dlatego powinniscie sie starac o pojmowanie sensu kazdej wypowiedzi tak, abyscie odnalezli prapoczatek zycia, odwieczne Prawo, które jest zawarte w glebi kazdej wypowiedzi. Jest to jednak mozliwe tylko dla tego czlowieka, który codziennie stara sie spelniac Boze przykazania. Kto pojmuje slowo Boze jedynie wedlug litery, ten bedzie myslal i mówil tak samo, jak to czynili uczeni w Pismie i ich zwolennicy.
4. Abraham, ojciec wasz, cieszyl sie, ze mógl ogladac Mój dzien. I ogladal, i radowal sie". Wtedy Zydzi rzekli do Niego: "Czterdziestu pieciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziales?"
5. Odpowiedzial im Jezus: "Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: Pierwej niz Abraham byl, JA JESTEM".
6. I mówil do nich: "Wszechswiety poslal wam wielu proroków, ale wy powstawaliscie przeciwko nim, poniewaz oni zabraniali wam zaspokajania waszych zadz i wy niektórych zelzyliscie, a innych zabiliscie".
7. Wtedy porwali kamienie, aby rzucic je na Niego; Lecz Jezus zostal ukryty i wyszedl ze swiatyni, przechodzac miedzy nimi, i oddalil sie znowu, nie bedac przez nich widziany.
8. A kiedy uczniowie Jego znowu znalezli sie z nim na osobnosci, jeden z nich zapytal Go o Królestwo Boze i rzekl do nich Jezus:
9. "Jak na górze, tak i na dole. Jak jest wewnatrz, tak i na zewnatrz. Jak po prawej, tak i po lewej. Jak jest z przodu, tak i z tylu. Jak z wielkim, tak i z malym. Jak z mezem, tak i z niewiasta. Kiedy to zostanie rozpoznane, wtedy ujrzycie Królestwo Boze.
10. Albowiem we Mnie nie jest ani meskie, ani zenskie, ale obydwoje sa jednoscia, doskonala we wszechswiecie. Niewiasta nie jest bez meza, ani maz bez niewiasty.
11. Madrosc nie jest bez Milosci ani Milosc bez Madrosci. Glowa nie jest bez serca ani serce bez glowy - w Chrystusie, który wszystko pojednal. Albowiem Bóg stworzyl wszystkie rzeczy wedlug liczby i wagi, i miary, godzac wszystko ze soba. (Rozdzial 52, 4-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bóg jest Wszech-Jednoscia. Wiecznosc jest nieskonczonym krysztalem, który rozblyskuje niezliczonymi plaszczyznami. Slowa "Jak na górze, tak i na dole. Jak jest wewnatrz, tak i na zewnatrz. Jak po prawej, tak i po lewej. Jak jest z przodu, tak i z tylu. Jak z wielkim, tak i z malym" zostaly dane ludziom w celu lepszego zrozumienia. Kto jednak przybyl do królestwa wnetrza, ten wie i doznaje w sobie: Dla duszy, która przenika swiatlo Boze, trzy wymiary nie maja znaczenia.
Rozpoznajcie: Królestwo Boze jest siedmiowymiarowe. Trójwymiarowe ksztalty istnieja jedynie w materii; w niej mamy góre i dól, wewnatrz i zewnatrz, prawa i lewa strone, przód i tyl, wielkie i male. W Bogu zycie jest poteznym krysztalem, blyszczacym niezliczonymi plaszczyznami. On promieniuje i w jego promieniowaniu wszystko jest jawne. On nie zna ograniczenia; promieniuje nieograniczenie, gdyz nieograniczona jest wiecznosc.
Czlowieku, w tobie jest wszystko - najmniejsze i najwieksze. W tobie spelnia sie kazdy boski impuls, kazde boskie praodczucie i kazda boska mysl. To, co jest z przodu i z tylu, na górze i na dole, po prawej i po lewej - to jest w tobie. Zatem w tobie samym jawne jest wszystko, co istnieje.
To, co istnieje, jest wieczne - i pozostaje wiecznie jawne w istocie duchowej i w calym stworzeniu. Slowa - to pojecia. Tak wiec dla czlowieka takze Wewnetrzne Zycie musi byc wyrazone slowami.
Wszystko, co promieniuje z czystej istoty, z Boga, a wiec nieskonczonosc, przybiera forme i ksztalt w calym kosmosie.
I kiedy mówimy "wielkie" i "male", to slowa te oznaczaja kroki ewolucji duchowych form w czystym bycie: Iskra swiatla przybiera forme i ksztalt i staje sie stopniowo wszechsila, aktywna emanacja; z niej wytwarza sie duchowe cialo, które jest jednym z prapromieniowaniem, z promieniowaniem wiecznosci.
Kto poswieca swoje zycie Bogu i oczyszcza swoja dusze, temu to wszystko staje sie ponownie swiadome, gdyz zyje on znowu w uswiadomieniu, w Bogu.
Bóg jest zasada Ojca-Matki dla wszystkich istot duchowych i we wszystkich istotach duchowych. Odwieczny Ojciec, który jest tez Matka, darowal i daruje kazdemu ze Swoich dzieci prapromieniowanie, esencje nieskonczonosci jako dziedzictwo.
Slowo "daruje" wskazuje na wszystkie dalsze sily ewolucji, w których dokonuje sie duchowe plodzenie nowych istot duchowych poprzez zasade Ojca-Matki w istotach duchowych. One wszystkie otrzymuja w dziedzictwie od Odwiecznego cala nieskonczonosc.
Rozpoznajcie: Duchowe cialo jest skrystalizowanym wiecznym Prawem, Bogiem. Sklada sie ono z esencji kosmosu, zawierajacej wszystkie aspekty nieskonczonosci.
W Prawie, w Bogu, nie ma meskiego i zenskiego. Bóg stworzyl ze Swojego ojcowskiego promieniowania zasade pozytywna, dajaca, a ze Swojego macierzynskiego promieniowania zasade negatywna, przyjmujaca. Istota duchowa jest wiec albo negatywna albo pozytywna zasada. We wszechpromieniowaniu, jak i w dualnosci, jest ich dwie - a jednak sa one jednym we wszechswiecie, gdyz obie odczuwaja zgodnie ze strumieniem odwiecznego Prawa i w nim zyja.
Obydwie zasady, dajaca i przyjmujaca, sa jednym na wieki. Przyjmujaca zasada nie istnieje bez dajacej zasady, a dajaca zasada nie jest bez przyjmujacej. Mówiac slowami tego swiata: zona i maz sa wiecznie jednym. W jednosci dzialaja, w jednosci dokonuje sie duchowe plodzenie, z zasady dawania i przyjmowania, z zasady Ojca-Matki, która jest aktywna w kazdej istocie duchowej.
Boze prawa zawarte sa zarówno w wielkim, a wiec w calkowicie aktywnym promieniowaniu, jak i w najmniejszym, w pierwszym kroku ewolucji. Wszystko jest we wszystkim:
W promieniu Porzadku zawarte sa promienie Woli, Madrosci, Powagi, Cierpliwosci, Milosci i Milosierdzia. W promieniu Woli zawarty jest Porzadek, Madrosc, Powaga, Cierpliwosc, Milosc i Milosierdzie. W promieniu Madrosci zawarty jest Porzadek, Wola, Powaga, Cierpliwosc, Milosc i Milosierdzie. Tak samo jest w promieniach Powagi, Cierpliwosci, Milosci i Milosierdzia.
Wszystkie sily zawarte sa wiec w kazdej sile. Sily te jako calosc tworza Wszechpromieniowanie, Boga, potezny uniwersalny krysztal wiecznosci.
W slowach: "Albowiem Bóg stworzyl wszystkie rzeczy wedlug liczby i wagi, i miary, godzac wszystko ze soba" wyrazone jest wszechpromieniowanie: wszystko w jednym, a zatem wszystko we wszystkim.
12. W te rzeczy moga wierzyc ci, którzy je pojmuja. Jezeli ich nie rozumieja, to nie sa one dla nich. Albowiem wierzyc znaczy rozumiec, a nie wierzyc znaczy nie rozumiec". (Rozdzial 52, 12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"W te rzeczy moga wierzyc ci, którzy je pojmuja" oznacza: Prawde pojac, a wiec zrozumiec, moze tylko ten, kto do Prawdy dazy. Wiara sama nie pojmuje Prawdy, gdyz wiara jest dopiero krokiem ku Prawdzie, ale jeszcze nie sama Prawda.
Kto wierzy, przyjmuje najpierw slowo Prawdy. Dopiero kiedy je urzeczywistni, zrozumie Prawde, gdyz poprzez urzeczywistnienie Prawdy odnajdzie Prawde, Prawo, Boga.
Wierzyc znaczy wiec - najpierw Prawde przyjac. Urzeczywistnienie wiary prowadzi wtedy do zrozumienia Prawdy.
***
ROZDZIAL 53

Uzdrowienie slepego od urodzenia 
- Pytanie saduceuszy o zmartwychwstanie 


Nie pytaj o grzechy swoich bliznich - Korzystaj z chwil dnia (1-2). Zewnetrzny lekarz a wewnetrzny uzdrowiciel (3-6). Pobranie sie a zaslubiny przed Bogiem (7-11)

1. Innego dnia Jezus napotkal czlowieka, który od urodzenia byl slepy. I zapytali Go uczniowie Jego, mówiac: "Mistrzu, kto zgrzeszyl, on czy rodzice jego, ze sie slepym urodzil?"
2. Odpowiedzial Jezus: Jakie mialoby to znaczenie, czy on zgrzeszyl, czy rodzice jego, skoro objawiaja sie na nim dziela Boze? Ja musze spelniac dziela Mojego Ojca, który Mnie poslal, dopóki trwa dzien; nadejdzie bowiem noc, a wtedy nikt nie bedzie mógl dzialac. Póki Ja Jestem na swiecie, Ja Jestem swiatloscia swiata". (Rozdzial 53, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Jakie mialoby to znaczenie, czy on zgrzeszyl, czy rodzice jego, skoro objawiaja sie na nim dziela Boze?" oznaczaja: Nie powinniscie patrzec na grzech i pytac, kto zgrzeszyl. Zaden czlowiek nie moze pokutowac za innych, chyba ze przyszedl na ten swiat jako dusza meczennica.
Jezeli jednak ludzie sa przez grzech ze soba zwiazani, to wszyscy maja udzial w grzechu, np. rodzice i dziecko. Wtedy znosza wspólnie to, co wspólnie spowodowali.
Rozpoznajcie: Kazdemu czlowiekowi dany jest kazdy dzien, aby rozpoznal czesc swoich grzechów i bledów i za nie pozalowal. Niech wiec nikt nie pyta, kto, kiedy i gdzie popelnil grzech. Teraz dusza jest w ziemskim bycie, aby oczyscic to, co czlowiekowi jest pokazane przez znaki dnia lub przez chorobe, cierpienie, niedole, slepote, lub przez zle mysli, slowa i czyny.
Ja Jestem swiatloscia tego swiata. Kto rozpoznaje, odczuwa skruche, przekazuje Mi swoje ludzkie bledy i we Mnie je pozostawia, a zatem korzysta z dnia, ten bedzie we Mnie zyl i przeze Mnie zmartwychwstanie, gdyz Ja Jestem wiecznym dniem.
Jezeli czlowiek nie korzystal z dni, to zapadnie w nim noc duszy - wtedy dusza i czlowiek beda cierpiec. Korzystajcie zatem z chwil dnia, gdyz Ja Jestem kazda chwila, wiecznoscia. Kto korzysta z chwil, ten zyje we Mnie, bedzie mial pokój i dostapi zbawienia.
3. Gdy to powiedzial, splunal na ziemie, zmieszal sline z glina i pomazal tym oczy slepego. I rzekl do niego: "Pójdz i obmyj sie w sadzawce Siloam" (to znaczy Poslany). Odszedl tedy i obmyl sie, i wrócil odzyskawszy wzrok.
4. A sasiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako slepego, mówili: "Czyz nie jest to ten, który tam siadywal i zebral?" Jedni mówili: "To jest on", a inni mówili: "Jest do niego podobny". Lecz on sam rzekl: "To ja jestem".
5. Dlatego zapytali go: "Jak wiec zostaly otwarte oczy twoje?" On odpowiedzial: "Czlowiek, którego zowia Jezusem, uczynil bloto i pomazal oczy moje, i rzekl: Idz i obmyj sie w sadzawce Siloam. Poszedlem przeto i obmylem sie, i odzyskalem wzrok".
6. Wtedy zapytali go: "Gdziez On jest?" A on odrzekl: "Nie wiem, gdzie jest Ten, który mnie uzdrowil". (Rozdzial 53, 3-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Opowiadanie o glinie i slinie symbolizuje zewnetrzne uzdrowienie.
Rozpoznajcie: Wiele z tego, co opowiadano i pisano o Mnie jako o Jezusie z Nazaretu, nie przebieglo doslownie tak, jak zostalo spisane. Tak wiec i tutaj glina i slina sa symbolami wskazujacymi na to, ze ziemia i wszystko, co na niej rosnie - ziola i owoce - a takze woda uzdrawiaja i oczyszczaja, jezeli przyczyna choroby nie wyplywa juz z duszy, lecz ukazuje sie jeszcze tylko w ciele.
Kiedy dusza przeniosla przyczyne na cialo w postaci skutku i zadne inne przyczyny nie wyplywaja juz wiecej, to moze nastapic zewnetrzne uzdrowienie przez ziemie i wszystko, co ona z siebie daje, a wiec tez przez oczyszczajaca wode, która zawiera w sobie wiele uzdrawiajacych substancji.
Pytanie "Gdziez On jest?" wskazuje na to, ze wielu ludzi liczy tylko na pomoc zewnetrzna, a sil wewnetrznego uzdrowienia wcale nie pojmuje. Nie szukajcie wiec wsród ludzi prawdziwego uzdrowiciela duszy i ciala; nie szukajcie Go w tym lub innym miejscu. Jezeli chcecie Go znalezc, pójdzcie do waszego wnetrza. Tam Ja Jestem, Chrystus Bozy, Zbawiciel, wewnetrzny lekarz i uzdrowiciel.
Módlcie sie, zalujcie i pokutujcie, przebaczajcie i proscie o przebaczenie, i zadoscuczyncie, jezeli zaszkodziliscie blizniemu - wtedy doznacie i otrzymacie to samo lub podobne, co ludzie w tych czasach, kiedy Ja, jako Jezus, przebywalem pomiedzy nimi.
Syn Bozy, Chrystus Bozy, zmartwychwstal i sila Chrystusa Bozego wrodzila sie w kazda dusze, aby mogla ona doswiadczyc i dostapic tego samego lub podobnego, co ludzie i dusze za czasów Mojego dzialania jako Jezusa z Nazaretu.
Rozpoznajcie: Ja Jestem Chrystusem, waszym Zbawicielem i toruje wam droge do odwiecznego bytu, do zjednoczenia z odwiecznym Ojcem. Ja Jestem tez waszym wewnetrznym lekarzem i uzdrowicielem - sila, która moze was uwolnic od choroby, niedoli, cierpienia, meki i utrapienia.
7. Wtedy przystapilo do Jezusa kilku saduceuszy, którzy twierdzili, ze nie ma zmartwychwstania i rzekli Mu: "Mistrzu, Mojzesz napisal, ze jesliby komus brat umarl, a posiadal on zone i byl bezdzietny, niech ten poslubi zone brata swego i splodzi potomstwo bratu swojemu.
8. A bylo tam szesciu braci i pierwszy pojawszy zone umarl bezdzietny. I drugi wzial ja za zone, i tez umarl bezdzietny. I trzeci az do szóstego brali ja, pozostawiajac bez dzieci. A w koncu umarla tez owa niewiasta. 9. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoz z nich zona bedzie? Wszak tych szesciu mialo ja za zone".
10. A Jezus odpowiadajac, rzekl: "Czy zona z szesciu mezami, czy tez maz z szescioma zonami, to wszystko jedno. Albowiem dzieci tego swiata zenia sie i za maz wychodza.
11. Ale ci, którzy godni beda miec udzial w zmartwychwstaniu nie beda sie zenic ani za maz wychodzic, ani nie beda umierac, gdyz beda jak aniolowie, beda dziecmi Bozymi i dziecmi zmartwychwstania. (Rozdzial 53, 7-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Dzieci tego swiata biora sobie zony i mezów. A to oznacza: brac i pozwalac sie brac, i zyc tak, jak zyje swiat - w grzechu.
Ci natomiast, którzy zwazaja nie tylko na ziemskie prawa dotyczace zawierania zwiazku malzenskiego, lecz zaslubiaja sie przed Bogiem, stawiaja na Ducha, a nie na cialo. Oni zawieraja przymierze z Bogiem dla swojego ziemskiego malzenstwa.
Zaslubiny oznaczaja lacznosc w Bogu i z Bogiem. Jest to wiec zwiazek z Bogiem.
W odwiecznym bycie wszyscy sa bracmi i siostrami. Zaslubiny przed Bogiem oznaczaja lacznosc brata z siostra i wewnetrzna wiernosc. Nawet jezeli na ziemi plodza dzieci, pozostaja w Duchu Pana bratem i siostra. Kiedy dusza bedzie oczyszczona i wolna od swego obciazenia, to po swojej ziemskiej smierci znowu wejdzie do niebios jako istota duchowa i powróci do swojego duala, i bedzie z nim w Duchu Bozym uosabiac jednosc - tak jak jest w nich zapisane od wiecznosci po wiecznosc.
12. O tym, ze martwi zmartwychwstana, swiadczyl sam Mojzesz przy krzaku, kiedy wzywal Boga, a Bóg do niego rzekl: Ja Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nie jest jednak Bogiem umarlych, lecz zywych. Albowiem wszyscy zyja przez Niego". (Rozdzial 53, 12)
***
ROZDZIAL 54

Przesluchanie slepego od urodzenia 
- Uczniowie duchowym cialem Chrystusa


Slepi i widzacy (1-16). W kosmicznym bycie wszystko jest zawarte we wszystkim i jednakowo wazne (17-24)

1. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem byl slepy, do faryzeuszy. A byl wlasnie szabat, kiedy Jezus rozrobil gline i otworzyl oczy jego.
2. Zapytali go wiec faryzeusze, w jaki sposób odzyskal wzrok. A on im rzekl: "Pomazal blotem oczy moje, a ja obmylem sie i widze".
3. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: "Czlowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu". Inni natomiast mówili: "Jakze moze czlowiek grzeszny dokonywac takich cudów?" I nastapil rozlam wsród nich.
4. Rzekli tedy znów do slepego: "Co ty sadzisz o Nim, skoro otworzyl oczy twoje?" A on odpowiedzial: "To prorok!"
5. Zydzi jednak nie chcieli wierzyc, ze byl on slepy i przejrzal, i przywolali rodziców tego, który przejrzal.
6. I zapytali ich, mówiac: "Czy to jest syn wasz, o którym mówicie, ze sie slepym urodzil? Jakze wiec teraz widzi?" A rodzice jego odpowiadajac rzekli: "Wiemy, ze to jest syn nasz i ze sie slepym urodzil, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy i kto otworzyl oczy jego, takze nie wiemy. Jest dorosly, pytajcie jego, niech sam o sobie powie".
7. Tak mówili rodzice jego, bo bali sie Zydów, albowiem Zydzi juz postanowili pomiedzy soba wylaczyc z synagogi kazdego, kto wyzna, ze Jezus jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: "Jest pelnoletni, jego pytajcie".
8. Przywolali wiec ponownie czlowieka, który byl przedtem slepy i rzekli do niego: "Oddaj chwale Bogu: My wiemy, ze ten czlowiek jest grzeszny". A on odpowiedzial: "Czy jest grzeszny czy nie, tego nie wiem, to jedno dobrze wiem, ze bylem slepy, a teraz widze".
9. Wtedy zapytali go ponownie: "Cóz ci uczynil? Jakze otworzyl oczy twoje?" Odpowiedzial im: "Juz wam powiedzialem, a nie sluchaliscie. Po co chcecie to jeszcze raz uslyszec? Czy i wy pragniecie zostac uczniami Jego?"
10. Zlorzeczyli mu tedy, mówiac: "Ty jestes uczniem Jego, ale my jestesmy uczniami Mojzesza. My wiemy, ze Bóg mówil do Mojzesza. Lecz skad ten pochodzi nie wiemy".
11. Odpowiadajac ów czlowiek rzekl do nich: "To dziwne, ze nie wiecie, skad On jest, bo przeciez On otworzyl oczy moje. A przeciez wiemy, ze Bóg grzeszników nie wysluchuje.
12. Ale tego kto jest bogobojny i pelni wole Jego, wysluchuje. Od poczatku swiata nie slyszano, zeby ktos otworzyl oczy slepego od urodzenia. Gdyby ten czlowiek nie byl od Boga, nie móglby nic uczynic".
13. Odpowiadajac, rzekli do niego: "Tys sie caly w grzechach urodzil, a chcesz nas pouczac?" I wyrzucili go.
14. Uslyszal Jezus, ze go wyrzucili i gdy go znalazl, rzekl mu: "Czy wierzysz w Syna Bozego?" A on odpowiadajac, rzekl: "Panie, któz Nim jest, abym mógl w Niego uwierzyc?"
15. Jezus rzekl do niego: "Widziales Go dwa razy, a jest Nim wlasnie ten, co z toba rozmawia". I on rzekl: "Wierze, Panie". I zlozyl Mu poklon.
16. I Jezus rzekl: "Przyszedlem na ten swiat na sad, aby ci, którzy nie widza, przejrzeli, a ci, którzy widza, oslepli". A kilku faryzeuszy, którzy byli przy Nim, uslyszalo te slowa i rzeklo Mu: "Czy i my slepi jestesmy?" (Rozdzial 54, 1-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Pojmijcie sens tego, co jest napisane, a rozpoznacie, ze duchowo slepi i ich przewodnicy za wszelkich czasów reagowali na slepo. Takze w dzisiejszych czasach (1989r.) duchowo slepi i ich przewodnicy reaguja na slepo podobnie, jak za czasów Mojego zycia na ziemi.
Nie znaja oni Prawdy, zatem nie moga stosowac praw Bozych.
Kto bowiem zna prawa Boze, gdyz zyje w Prawdzie, widzi i moze z Prawdy wiele uczynic. Kto jednak jest duchowo slepy, gdyz pozwala sie oslepiac przez ten swiat i dlatego zyje w grzechu, ten potepia, odrzuca i oskarza o zlo tych, którzy mówia i czynia z Prawdy.
"Przyszedlem na ten swiat na sad, aby ci, którzy nie widza, przejrzeli, a ci, którzy widza, oslepli" oznacza: Ja przyszedlem na ten swiat, aby sprawiedliwosc Boza stala sie jawna przez urzeczywistnienie odwiecznego Prawa. Kto w swoim ziemskim zyciu nie kieruje sie sprawiedliwoscia Boza, ten udaje sie pod swój wlasny osad i staje sie swoim wlasnym sedzia - gdyz zbiera to, co zasial.
Chrystus wskazuje ludziom droge do Boga, albowiem On jest ich Zbawicielem. Chetni, którzy sie staraja zyc wedlug praw Bozych, ujrza zycie, gdyz wszystko dokonuje sie w duszy czlowieka. Z duszy wyplywa swiatlo, ale i cien - to, co dusza sama sobie nalozyla. Kto rozproszy cienie przeze Mnie, Zbawiciela, w tym ujawni sie zbawienie. I nic nie bedzie ukryte przed tym, kto zbliza sie do zródla boskosci.
Ci jednak, którzy mysla, ze widza, poniewaz ucza ewangelii, sa slepi, gdyz wedlug niej nie zyja. Wiele rozprawiaja, mówiac o prawie Bozym i o dzielach Mojzesza. W rzeczywistosci jednak nie znaja ani prawa Bozego, ani polecen, które Bóg dal przez Mojzesza. Kto tylko mówi o Bogu, ten nie jest w Bogu, a zatem jest duchowo slepy. Ten, kto przejrzal jest wypelniony Bogiem, gdyz zyje w Bogu.
17. Jezus poszedl na to miejsce, gdzie roslo siedem drzew palmowych, i zgromadzil uczniów Swoich wokól siebie, i kazdemu nadal liczbe i imie, które znal tylko ten, kto je otrzymal. I rzekl do nich: "Stójcie jak filary w domu Bozym i wypelniajcie rozkazy stosownie do cyfr, które otrzymaliscie".
18. A oni stali dookola Niego, tworzac czworokat i liczac cyfry - ale nie umieli. I rzekli: "Panie, nie umiemy" A Jezus rzekl: "Ten, który jest najwiekszy miedzy wami, niech bedzie równy z najmniejszym i znak pierwszego niech bedzie równy ze znakiem ostatniego".
19. I tak uczynili, a oto na wszelki sposób stala sie równosc, choc kazdy mial inna liczbe; a jedna strona byla jak druga i górna byla jak dolna, i wewnetrzna byla jak zewnetrzna. I rzekl Pan: "To wystarczy. Taki jest dom madrego budowniczego - czworokatny i doskonaly. Pomieszczen w nim jest wiele, lecz dom jest tylko jeden.
20. Spójrzcie tez na cialo czlowieka, które jest swiatynia Ducha. Albowiem cialo jest jedno z glowa i jeden stanowi organizm. I choc ma ono wiele czlonków, wszystkie razem sa jednym organizmem, a Duch panuje i wlada nad wszystkim. Tak jest i w Królestwie Bozym.
21. I glowa nie powie do piersi, nie potrzebuje cie ani prawa reka nie powie do lewej, nie potrzebuje cie, ani lewa noga do prawej nogi, nie potrzebuje cie; ani nie powiedza oczy do uszu, nie potrzebujemy was, ani usta do nosa, nie potrzebujemy ciebie. Albowiem Bóg umiescil kazdy czlonek tam, gdzie on sie najlepiej nadaje.
22. Jesliby glowa byla caloscia, gdziez bylaby piers? Jesliby najwazniejsze byly jelita, gdzie bylyby nogi? Tak, te czlonki, które niejedni uwazaja za mniej wartosciowe, Bóg obdarzyl najwiekszym powazaniem.
23. A czesciom, które niektórzy maja za nieladne, dano wlasnie tym wiecej wdzieku, aby troszczyly sie jedne o drugie. Tak wiec cierpia wszystkie czlonki, jesli tylko jeden z nich cierpi, a jesli jeden czlonek zostaje wyrózniony, to ciesza sie z tego wszystkie inne czlonki.
24. Wy tedy jestescie Moim cialem i kazdy z was jest szczególnym czlonkiem Moim i kazdemu z was daje wlasciwe mu miejsce, jedna glowe ponad wszystkim i jedno serce jako punkt srodkowy wszystkiego, aby nigdzie nie bylo braku, abyscie tak samo jak wasze ciala, wasze dusze i wasz Duch, takze i wy chwalili Wszech-Ojca przez Ducha swietego, który dziala we wszystkich i przez wszystkich". (Rozdzial 54, 17-24)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus z Nazaretu, jako wcielony Chrystus Bozy, odnosilem sie zawsze w Moich naukach do calego wiecznego Prawa, gdyz wszystko jest zawarte we wszystkim - najmniejsze w wielkiej calosci i wielka calosc jako esencja w najmniejszym. Kiedy medrzec mówi o jednym aspekcie zycia, to w tym aspekcie widzi tez calosc, a wiec wszystkie prawa zycia.
Siedem drzew palmowych symbolizuje siedem podstawowych sil Bozych od Porzadku do Milosierdzia. W jednej sile podstawowej dzialaja wszystkie inne sily podstawowe. To jest ta wielka calosc, Wszechprawo, Bóg, w którym wszystko zawarte jest we wszystkim. Czy liczba, czy imie - wszystko jest we wszystkim zawarte.
Powtarzam: W najwiekszym jest najmniejsze z tego, co zyje i dziala w cyklu ewolucji, a w pierwszych ewolucyjnych krokach to wielkie, dojrzale, jest juz zawarte.
Tak, jak kazdy narzad i kazda najmniejsza czesc skladowa zycia ma znaczenie, tak i w Królestwie Bozym to, co najmniejsze ma swoje znaczenie, gdyz zawiera wszystkie aspekty nieskonczonosci. W kosmicznym bycie nie istnieje nic, co nie mialoby znaczenia, gdyz wielkie jest jako wszechobejmujace Prawo w najmniejszym i najmniejsze, które rozwija sie ku wielkiemu, ku boskiemu, w pelni aktywnemu Prawu - jest juz zawarte w tym wielkim, wszechobejmujacym aktywnym Prawie.
Kto zwraca sie do najmniejszego, które w procesie ewolucji jest na drodze do wielkiego, ten zwraca sie jednoczesnie do wielkiego, do rozwinietego w pelni Prawa, Boga. W ten wspanialy, absolutnie doskonaly sposób stworzony jest dom uniwersalnego budowniczego: nieskonczonosc. Dlatego nie ma góry i dolu, nie ma tylu i przodu, nie ma prawej i lewej strony, nie ma biedy i dobrobytu, nie ma malego i znikomego ani wielkiego, które sie nad nim wywyzsza.
Bóg jest równoscia, wolnoscia i jednoscia. W odwiecznym bycie nie ma ani panów, ani parobków. Wszystkie istoty swiatla sa bracmi i siostrami, dziecmi tego jednego Ojca, który jest jedynym Panem zycia, stwórca nieba i ziemi.
***
ROZDZIAL 55

Chrystus, dobry pasterz - Jedno z Ojcem


Chrystus, prawdziwy pasterz i jedyna droga do domu Ojca - Moje owce znaja Mój glos - Ja prowadze owce w odwieczne Prawo - Przywlaszczanie i naduzywanie funkcji pasterza (1-16)

1. Pewnego dnia przechodzil pasterz, pedzacy swoja trzode do owczarni. I Jezus wzial jedno z mlodych jagniat w Swoje ramiona, i pelen milosci mówil do niego, i przytulal je do Swojej piersi. I rzekl do uczniów Swoich:
2. "Ja Jestem dobrym pasterzem i znam Moje owce, a one znaja Mnie. Tak, jak Ojciec wszystkich zna Mnie, tak samo Ja znam Moje owce i zycie Swoje oddam za nie. Mam i inne owce, które nie sa z tej owczarni; równiez i je musze przyprowadzic i beda sluchac glosu mego, i jedna bedzie trzoda i jeden pasterz.
3. Ja oddaje zycie Swoje, aby je znowu przyjac. Nikt Mi go nie odbiera, lecz Ja oddaje je sam. Mam moc odlozyc cialo Moje i mam moc znowu je wziac.
4. Ja Jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz pasie trzode Swoja, On bierze jagnieta w ramiona i nosi je przy piersi Swojej, i prowadzi lagodnie te owce, które sa brzemienne. Tak, dobry pasterz oddaje zycie Swoje za owce.
5. Najemnik zas, który nie jest pasterzem i do którego owce nie naleza, widzac nadchodzacego wilka, porzuca owce i ucieka. A wilk lapie owce i je rozprasza. Najemnik ucieka, gdyz jest tylko najemnikiem i nie obchodza go owce.
6. Ja Jestem brama: Wszystkie, które przeze Mnie wejda, beda bezpieczne, beda wchodzic i wychodzic, i znajda pastwisko. Zly przychodzi tylko po to, aby krasc, zabijac i wytracac. Ja przyszedlem, aby mialy zycie i obfitosc.
7. Kto zas wchodzi brama, jest pasterzem owiec. Temu odzwierny otwiera i owce sluchaja glosu Jego, i po imieniu wola owce Swoje, i wyprowadza je, i zna ich liczbe.
8. A gdy wypusci owce Swoje, idzie przed nimi, owce zas ida za Nim, gdyz znaja glos Jego. Za obcym natomiast nie pójda, lecz uciekna od niego, poniewaz nie znaja glosu obcych".
9. Te przypowiesc powiedzial im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówil. Tedy Jezus jeszcze raz do nich przemówil: "Owce Moje sluchaja glosu Mego i Ja znam je, a one ida za Mna. I Ja daje im zywot wieczny i nigdy sie nie zatraca, i nikt nie wyrwie ich z reki Mojej. 
10. Mój Ojciec, który Mi je dal, jest wiekszy nad wszystko i nikt nie moze ich wyrwac z reki Mojego Ojca. Ja i Mój Ojciec jedno jestesmy". 
11. Wtedy Zydzi znowu porwali kamienie, aby Go ukamienowac. Zapytal ich Jezus: "Wiele dobrych uczynków okazalem wam z mocy Mojego Ojca, za który z tych uczynków kamienujecie Mnie?"
12. Odpowiedzieli Mu Zydzi: "Nie kamienujemy Cie za dobry uczynek, ale za bluznierstwo i za to, ze Ty, bedac czlowiekiem, czynisz siebie równym Bogu". Jezus odpowiedzial im: "Czy Ja powiedzialem, ze jestem równy Bogu? Nie, ale Ja Jestem jedno z Bogiem. Czyz nie napisano w Pismie: Ja rzeklem, bogami jestescie?
13. Jesli On nazwal bogami tych, do których doszlo slowo Boze, a Pismo nie moze byc naruszone, dlaczego wiec do Tego, którego Ojciec uswiecil i poslal na ten swiat, mówicie: 'bluznisz Bogu', poniewaz mówie: Ja Jestem Synem Bozym i dlatego jestem jedno z Wszech-Ojcem?
14. Jesli nie czynie dziel Mojego Ojca, nie wierzcie Mi. Jesli zas je czynie, to wierzcie dzielom, nawet kiedy Mnie wierzyc nie chcecie, abyscie rozpoznali i uwierzyli, ze Duch wielkiego Ojca jest we Mnie, a Ja w Moim Ojcu".
15. Za to znowu starali sie Go pojmac, ale On uszedl z ich rak i znowu udal sie za Jordan, na to miejsce, gdzie najpierw chrzcil Jan, i tam pozostal.
16. I wielu przychodzilo do Niego, i mówilo: "Jan wprawdzie zadnego cudu nie uczynil, ale wszystko, cokolwiek o tym mezu powiedzial, jest prawda. On jest tym prorokiem, który mial przyjsc". I wielu tam w Niego uwierzylo. (Rozdzial 55, 1-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dobry pasterz zna wszystkie Swoje owce, gdyz sa one czescia Jego samego. A owce, które znaja glos pasterza, ida za Nim.
Glosem dobrego pasterza, Chrystusa, jest wieczne prawo milosci. Kto je spelnia, ten zna prawo milosci, a zatem glos Prawa, glos pasterza, Chrystusa.
Jako Jezus z Nazaretu oddalem Moje ziemskie zycie za wszystkich ludzi. Jako Chrystus Bozy oddalem Moje boskie dziedzictwo, aby byc wsparciem i droga do domu Ojca dla wszystkich dusz i ludzi.
Poniewaz teraz we wszystkich duszach i ludziach swieci Iskra Zbawcza, swietlisty promien Mojego duchowego dziedzictwa, wszyscy znowu odnajda droge do wiecznego Ojca. Kiedy w duszy dokona sie zbawienie i duchowa istota powróci do wewnetrznej swiatyni, to wniesie ona ten swietlisty promien, Iskre Zbawcza, z powrotem do prasubstancji, w której Moje duchowe dziedzictwo znowu sie odbudowuje.
Owce, które Mojego glosu jeszcze nie znaja i nadal szukaja swojego szczescia na pastwiskach tego swiata, dajac w ten sposób posluch szatanskim podszeptom - równiez nosza w sobie Iskre Zbawcza. Takze i one powróca do domu Ojca i wniosa znowu Iskre Zbawcza do prasubstancji - kiedy przez sile i moc Chrystusa rozbudza sie i zawróca, wkraczajac na droge do Wewnetrznego Zycia i znajdujac swoje pastwiska w prawie zycia. Wtedy uslysza Mój glos, Prawo i pójda za Mna, za Prawem.
Ja, Chrystus Bozy, pilnuje kazdej owcy, gdyz kazda owca jest czescia Mnie samego. Zaden czlowiek ani zadna dusza nie beda na wieki straceni.
"Mam moc odlozyc cialo Moje i mam moc znowu je wziac" oznacza: Kiedy przyjdzie czas na czlowieka - Jezusa - Chrystus odlozy Swoje ziemskie cialo i bedzie znowu w Swoim boskim ciele. Boskie cialo jest niepokalanym cialem, cialem bez grzechu. Po smierci Mojego ziemskiego ciala, zylem znowu jako Chrystus Bozy, w Moim boskim niepokalanym ciele, gdyz jako Jezus spelnilem wole Mojego Ojca i bylem bez grzechu.
Slowa "które sa brzemienne" znacza: które sa wypelnione przez wypelnianie odwiecznego Prawa.
Najemny pasterz jest tym czlowiekiem, który chcialby owce posiadac albo je wynajac albo pasc. Cokolwiek chcialby czynic - owce nie naleza do niego; nie moze on byc ich pasterzem. Jedynie Chrystus jest prawdziwym pasterzem; tylko On jest droga do domu Ojca - gdyz jest On swiatlem i swiatloscia duszy na jej drodze do wiecznego zycia.
Kto drogi do wiecznego zycia nie zna, ten nie moze tez prowadzic owiec do Mnie, do Chrystusa. Kiedy potem wilk, szatan, wtargnie w trzode, aby owce zwiesc i rozproszyc, wtedy najemny pasterz opuszcza owce i ucieka, poniewaz nie zna drogi do zycia, do prawa zycia. Kto jednak prawo zycia i milosci zna, gdyz Ja, Chrystus, zaprowadzilem go we wnetrzu do Ojca i zyje on w prawie Bozym, spelniajac je ofiarnie dzien w dzien - ten zna te droge, gdyz juz ja przebyl.
Taka swietlista dusza i taki swietlisty czlowiek stana sie wtedy drogowskazem, który pokazuje Moim owcom droge do Mnie, do Chrystusa i przybliza im dobrego pasterza, prawo Boze, glos milosci. On sam nie bedzie pasterzem ani przewodnikiem owiec na drodze do domu Ojca, lecz jedynie drogowskazem, który wskazuje na Mnie, na Chrystusa. On moze towarzyszyc owcom, az dojda do Mnie. Jest wiec tylko towarzyszem, a nie pasterzem.
Tylko ci roszcza sobie pretensje, aby byc pasterzami Moich owiec, którzy stawiaja siebie ponad Mnie, Chrystusa, w przekonaniu, ze Ja ich do tego upowaznilem. Tak jak istnieje tylko j e d e n Ojciec swiety, Ojciec w niebiosach, stwórca zycia, tak tez istnieje tylko j e d e n pasterz: Chrystus, Zbawiciel wszystkich dusz i ludzi. On jest jedyna droga do serca Boga.
Ja, Chrystus, Prawo Zycia, jestem tez brama i odzwiernym do odwiecznego zycia. Kto przez te brame wejdzie do Królestwa Bozego, przeze Mnie wejdzie do wiecznego zycia. Albowiem nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie, Chrystusa Bozego, wspólrzadce niebios, który zyje w Ojcu. Ja, Chrystus Bozy, sprowadzam Moje owce z powrotem do odwiecznego bytu, gdyz znam je wszystkie, bo przyjalem je w Sobie przez zbawienie.
Ja Jestem brama i odzwiernym, i pasterzem. Kto zaprawde idzie w Moje slady, ten zna Mój glos.
Kiedy owce ida za Mna, spelniajac prawo zycia i milosci, to rozwijaja one dar rozrózniania pomiedzy glosem odwiecznego Prawa, a glosem obcym, który je kusi i pragnie uwiesc pokusami. Zly nie moze juz wtedy uwiesc Moich owiec, gdyz one potrafia go rozpoznac. Wprawdzie skrada sie on wokól nich i chcialby je slodkim jak miód glosem do siebie zwabic - one jednak urzeczywistniaja i spelniaja prawo milosci. Sa zatem we Mnie bezpieczne.
Kto wiec urzeczywistnia i spelnia Boze prawa, ten slyszy Mój glos i przeze Mnie, przez Chrystusa, sam staje sie glosem prawa. Albowiem Ja prowadze owce w odwieczne Prawo. I jezeli staly sie Prawem, to sa glosem Prawa, zycia i milosci. Wtedy sluchanie Mojego glosu nie jest juz potrzebne, gdyz staly sie one Moim glosem.
Kto nie zna samego siebie, rzuca kamieniami w blizniego. Wielu Zydów nie rozpoznalo Mnie, Chrystusa Bozego w Jezusie, gdyz sami siebie nie znali. A poniewaz sami nie wiedzieli, kim sa, przytaczali niezliczone usprawiedliwienia dla swoich bledów, które Ja im pokazywalem w zwierciadle ich wlasnych mysli i czynów. Troszczyli sie tylko o swoje osobiste dobro i o ziemskie zaszczyty. Dbali tylko o samych siebie i dlatego prawo Boze wykladali tak, jak im sie to wydawalo sluszne.
W dzisiejszym czasie (1989r.) faryzeusze i uczeni w Pismie, którzy teraz zwa sie teologami, postepuja tak samo. Ksiazke, która nazywaja Biblia i która zawiera czesc odwiecznej Prawdy, interpretuja stosownie do swoich wyobrazen i wedlug swojego uznania. Kto wystepuje przeciwko ich teologicznym wywodom, ten - nawet i dzisiaj - posadzany jest o sojusz z szatanem. Równiez i w dzisiejszych czasach (1989r.) podnosza kamienie i rzucaja je w tych, którzy staraja sie spelniac wole Boga: Oczerniaja ich, przekrecaja Prawde i osmieszaja slowo Boze. Gardza tymi, którzy nie trzymaja sie ich dogmatów i przesladuja ich tak samo, jak czynili to faryzeusze w Moich czasach, gdy bylem Jezusem z Nazaretu.
Rozpoznajcie: Slowo Boze w zadnym wypadku nie moze plynac przez usta grzeszników. Kto nie jest kanalem dla milosci, ten jest kanalem dla zlego. Kto jest kanalem dla milosci, bedac z bliznim, a nie przeciwko niemu, ten slyszy glos milosci. Kto natomiast jest przeciwko blizniemu, ten stoi po stronie zla i slucha glosu zla, licznych podszeptów ciemnosci; ona naduzywa nawet Mojego imienia - Chrystus.
Wielu mówi o ewangeliach, ale nie przestrzega tego, co z Prawdy jest w nich zawarte. Biora nawet swoje teksty ewangeliczne po to, aby wywodzic z nich swoje wlasne przepisy. Takie przepisy wydaja instytucje koscielne - jednak nie Bóg.
Pionierzy Nowego Czasu musza zmagac sie z podobnie szatanskimi metodami przesladowania, jak Ja, jako Jezus z Nazaretu. Tak wiec spelnia sie znowu Moje slowo: Skoro Mnie przesladowali, i was beda przesladowac. Kto o Bogu nie tylko mówi, ale takze stara sie spelniac Boza wole, ten bedzie znosil przesladowania, gdyz jest sola w oku dla przeciwnika Boga.
Dopóki czlowiek zyje w bagnie swojego ludzkiego ja, dopóty spoglada tylko na bagno i nie widzi swiatla poza materia. Dlatego wielu ludzi nie zna dziel Pana. Widza oni tylko swoje wlasne bagno i dlatego sadza, ze wszyscy musza brnac w takim samym bagnie ludzkiego ja. Przy tym nie rozpoznaja Prawdy i gardza dzielem Boga, Prawda.
Kto nie powaza samego siebie jako istote z Boga, ten pogardza soba, a takze bliznimi. Kto natomiast spelnia Boza wole, ten powaza swoje zycie, gdyz jest ono od Boga. Zyje on swiadomie w Ojcu, a Ojciec zyje i dziala poprzez niego.
***
ROZDZIAL 56

Wskrzeszenie Lazarza


O wskrzeszaniu zmarlych (1-18)

1. W Betanii, miasteczku Marii i jej siostry Marty, lezal chory imieniem Lazarz. Maria zas byla ta, która namascila Pana wonnosciami i otarla nogi Jego wlosami swoimi.
2. Dlatego jego siostry poslaly do Jezusa i kazaly Mu powiedziec: "Panie, oto lezy chory ten, którego milujesz". A uslyszawszy to Jezus, rzekl: "Ta choroba nie jest po to by umarl, lecz aby wspanialosc Boga w nim sie ujawnila". A Jezus milowal Marie i siostre jej, i Lazarza.
3. Chociaz uslyszal, ze Lazarz choruje, zostal jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie wlasnie przebywal. Potem rzekl do uczniów swoich: "Pójdzmy znowu do ziemi judzkiej".
4. Rzekli do Niego uczniowie: "Mistrzu, ostatnim razem Zydzi chcieli Cie kamienowac, a Ty znowu chcesz tam isc?" Odpowiedzial Jezus: "Czyz dzien nie ma dwunastu godzin? Jesli ktos chodzi za dnia, nie potknie sie, bo widzi swiatlo tego swiata.
5. Kto zas chodzi w nocy, potyka sie, gdyz nie ma w nim swiatla". To powiedziawszy, rzekl do nich: "Lazarz, nasz przyjaciel zasnal, ale Ja pójde zbudzic go ze snu".
6. Wtedy rzekli uczniowie Jego: "Panie, jesli zasnal, to bedzie z nim dobrze". Ale przyszedl poslaniec i rzekl: "Lazarz umarl".
7. A kiedy Jezus przybyl, dowiedzial sie, ze ten juz cztery dni lezal w grobie (Betania byla blisko Jerozolimy, okolo jednej godziny drogi). I przyszlo wielu Zydów do Marty i Marii, aby je pocieszyc po stracie brata.
8. Gdy wiec Marta uslyszala, ze Jezus idzie, wybiegla Mu naprzeciw, Maria zas pozostala w domu. Rzekla wiec Marta do Jezusa: "Panie, gdybys tu byl, mój brat nie umarlby. Ale wiem tez, ze o cokolwiek bys prosil Boga, Bóg Ci to da".
9. Rzekl jej Jezus: "Brat twój spi, lecz powstanie". Odpowiedziala Mu Marta: "Wiem dobrze, ze zmartwychwstanie w dniu ostatecznym".
10. Rzekl jej Jezus: Ja Jestem zmartwychwstaniem i zyciem. Kto we Mnie wierzy, chocby i umarl, zyc bedzie. Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem, a kto zyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze".
11. Ona Mu rzecze: "Tak, Panie, wierze, zes Ty jest Chrystus, Syn Bozy, który przyszedl na ten swiat". A gdy to powiedziala, odeszla i potajemnie zawolala Marie, siostre swoja, mówiac: "Mistrz tu jest i wola cie". A ta, skoro to uslyszala, szybko wstala i poszla do Niego.
12. A Jezus jeszcze nie przyszedl do miasteczka, lecz nadal byl w tym miejscu, gdzie spotkala Go Marta. Zydzi wiec, którzy byli z nia w domu i pocieszali ja, ujrzawszy, ze Maria szybko wstala i wyszla, poszli za nia i mówili: "Ona poszla do grobu, aby tam plakac".
13. Lecz gdy Maria ujrzala Jezusa i przyszla do Niego, padla Mu do nóg, mówiac: "Panie, gdybys tu byl, nie umarlby brat mój". Jezus tedy, widzac ja placzaca i placzacych Zydów, którzy z nia przyszli, westchnal w duchu i zmartwil sie. I rzekl: "Gdziescie go polozyli?" Rzekli do Niego: "Panie, pójdz i zobacz!" I Jezus zaplakal.
14. Rzekli tedy Zydzi: "Patrzcie, jak go milowal!" A niektórzy z nich mówili: "Nie móglby ten, który slepemu otworzyl oczy, sprawic, aby i ten czlowiek nie musial umrzec?" Jezus wtedy ponownie westchnal i przyszedl do grobu. Byla to pieczara, u wejscia której lezal kamien.
15. Rzekl Jezus: "Usuncie ten kamien!" Marta, jego siostra, uwazala go za zmarlego i rzekla: "Panie, on juz cuchnie, bo to czwarty dzien, jak umarl". Rzekl jej Jezus: "Czyz nie powiedzialem ci, ze jesli uwierzysz, ogladac bedziesz chwale Boza?" Usuneli wiec kamien, gdzie lezal Lazarz.
16. A Jezus, wznióslszy oczy w góre, zawolal spiewajac wielkie imie i rzekl: "Mój Ojcze, dziekuje Ci, zes Mnie wysluchal. Ja wiem, ze Ty Mnie zawsze wysluchujesz, ale ze wzgledu na lud wokól stojacy, wzywam Cie, aby uwierzyli, zes Ty Mnie poslal". A gdy to powiedzial, zawolal donosnym glosem: "Lazarzu, wyjdz!"
17. I wyszedl zmarly, majac rece i nogi owiniete opaskami, a twarz jego oslanial calun.
18. Rzekl do nich Jezus: "Odwincie go i pozwólcie mu odejsc. Gdy nic zycia jest przerwana, wtedy ono nie wraca, jesli jednak nie jest jeszcze naruszona, wtedy jest nadzieja". Wielu tedy Zydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego Jezus dokonal, uwierzylo w Niego. (Rozdzial 56, 1-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja, Chrystus w Jezusie, pokazalem ludziom, ze Bóg wszystko moze, jezeli czlowiek stara sie czynic Boze dziela milosci i milosierdzia. Tak wiec Mnie, Chrystusowi w Jezusie dane bylo sprawic, ze ujawnily sie dziela Boze - równiez przez uzdrawianie i wskrzeszanie rzekomo zmarlych. Albowiem wspanialosc Ojca miala stac sie jawna na swiecie poprzez Syna i wspólrzadce niebios.
Kto chodzi za dnia, to znaczy w swietle Bozym, nie potknie sie. Kto jednak jest w ciemnosci, ten sie potyka, gdyz nie spelnia dziel milosci i dlatego nie rozwija swojego wewnetrznego swiatla. Kto jest w ciemnosci, ten spoglada tylko na cien swiatla i nie rozpoznaje tez, w czyjej duszy swiatlo Boze jasno swieci. Kto natomiast kroczy w swietle Prawdy, jest jednym z Prawda, i Bóg, swiatlo, dziala przez niego. Bóg promieniuje na swietlista dusze i wskrzesza znowu do zycia tego czlowieka, który spelnia dziela Boze.
Dopóki dusza polaczona jest jeszcze z ziemskim cialem srebrzysta wstega - wstega duchowej informacji - znajduje sie ona jeszcze w poblizu pozornie martwego ciala i - jezeli taka jest wola Boga, moze byc z powrotem do ciala przywolana.
W ludzkim zyciu sa fazy wiary i fazy zwatpienia. Jezeli czlowiek swiadomie zyje chwila i w ufnosci do Boga, który jest swiatlem, wtedy wszystkie jego starania i dazenia sa swietliste, gdyz sa ukierunkowane na Boga.
Kto zyje w Bogu, ten od Boga odbiera. On zachowa zycie i jezeli taka jest Boza wola, rozbudzi innych do Wewnetrznego Zycia. Rozbudzenie do Wewnetrznego Zycia znaczy nie tylko wskrzeszenie ziemskiego zycia, a wiec sprowadzenie duszy z powrotem w pozornie martwe cialo, lecz oznacza to przede wszystkim zwrócenie uwagi ludzi na Chrystusa, a wiec sluzenie im jako drogowskaz, który prowadzi do Mnie, do Zbawiciela wszystkich dusz i ludzi, którym Ja Jestem - Zycie. Kto przez swietlistego czlowieka znajduje swiatlo Boga, ten równiez zostaje wskrzeszony do zycia.
Ja Jestem Chrystusem, zyciem wszystkich dusz i ludzi. Ja Jestem zmartwychwstaniem duszy do wiecznego zycia. Kto wierzy we Mnie i spelnia Boze dziela milosci, ten zyc bedzie. Kiedy jego ziemskie cialo umrze, dusza nie bedzie duchowo martwa, lecz bedzie poruszala sie w swietle Prawdy i trwala w blasku wspanialosci.
Rozpoznajcie: Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem. Kto we Mnie wierzy i spelnia prawa zycia i milosci, ten nigdy wiecej nie umrze - to znaczy, nie popadnie w duchowa smierc.
Kiedy serce czlowieka przestaje bic, ziemski lekarz oznajmia, ze czlowiek umarl. Dopóki jednak dusza polaczona jest jeszcze z cialem duchowa wstega informacyjna, do ciala naplywa zyciodajna energia. Ta zyciodajna sila, zaledwie dostrzegalna, podtrzymuje aktywnosc pewnych macierzystych komórek mózgu, poprzez które zycie moze sie znowu w ciele odbudowac.
Wewnetrzny lekarz i uzdrowiciel, Chrystus Bozy, jest zyciem duszy. On moze wezwac z powrotem w ziemskie zycie wszystkich tych, którzy swój dalszy ziemski byt skieruja na Boga, starajac sie o usuniecie ze Mna, z Chrystusem, zalegajacych jeszcze obciazen duszy i nie grzeszac juz wiecej. Ta prawidlowosc dotyczy tez ludzi cierpiacych i chorych.
***
ROZDZIAL 57

O malych dzieciach - Przypowiesc o rybach
- Przebaczenie grzechów


Prowadzcie malenstwa do Mnie - Kto jest "najwiekszy w Królestwie Bozym"? (1-2). O skutkach gorszenia blizniego (3). Zadanie rodziców (5). Ziemskie oczy a duchowe oko - Bóg jest wszechpromieniowaniem, wszechplynacym Prawem (6-9). Oczyszczanie wedlug przykazania pokoju - Wiazanie i rozwiazywanie - Prosby do Boga i ich spelnienie (10-12). Kazdy jest swoim wlasnym sedzia - Przebaczanie, prawo i sprawiedliwosc - Czlowiek i panstwo (13-20)

1. W owym czasie przyszli do Jezusa uczniowie i pytali go, kto jest najwiekszy w Królestwie Bozym. A Jezus przywolal do Siebie male dziecie, posadzil je posrodku i rzekl: Zaprawde, powiadam wam, jesli sie nie przemienicie i nie staniecie sie tak niewinni i laknacy pouczenia jak to male dziecie, nie wejdziecie do Królestwa niebianskiego.
2. Kto wiec stanie sie niewinny jak to dziecie, ten bedzie najwiekszym w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecie w imie Moje, Mnie przyjmuje. (Rozdzial 57, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wiele dusz przychodzi na ten swiat z postanowieniem oczyszczenia w szacie ziemskiej tego, co jest w nich jeszcze sprzeczne z Prawem. Przychodza one wiedzac, ze moga byc doswiadczane i uwodzone. W swoim ziemskim ciele, które sie jeszcze rozwija, czuja doskonale, co jest dobre, a co mniej dobre. Dusze, które wcielily sie swiadomie, sa bardzo wrazliwe, gdyz przybyly natchnione zyczeniem, aby stac sie znowu boskimi.
Kto jedno z tych malych dzieci zniewaza lub nawet zwodzi, kierujac je na ten swiat, ten grzeszy wobec Ducha swietego. Dla niego byloby lepiej, gdyby wcale nie dazyl do urodzenia sie na ziemi. Kto jednak stara sie zyc zgodnie z Prawem i dba o to, zeby male dzieci, których ziemskie ciala jeszcze rosna, prowadzic do Mnie, ten sam jest swietlista istota, podazajaca do doskonalosci, do odrodzenia w Duchu Bozym.
Slowo "niewinny" oznacza: wyrozumialosc, prostote, milosierdzie i dobroc.
Kto nie watpi w Boga, nie jest zarozumialy wobec blizniego ani nie pragnie wiedziec wszystkiego lepiej, lecz urzeczywistnia Boze przykazania - ten stanie sie madry. Medrzec sluzy blizniemu ofiarnie i nie zabiega o uznanie i zaplate. On daruje sie z zycia Boga, które jest pelnia. On "jest najwiekszy" w Królestwie Bozym, gdyz spelnia Boze prawa.
Slowo "najwiekszy" odnosi sie do Wszechprawa. "Byc najwiekszym w Królestwie Niebios" znaczy: po smierci ciala wejsc znowu w Absolutne Prawo, pomiedzy istoty swiatla, które zyja we Wszechprawie, w Najwiekszym, w Odwiecznym, we Wszechjedynym, w Bogu.
3. Biada swiatu z powodu istniejacego na nim zgorszenia! Niemozliwe jest, by zgorszenie nie istnialo, lecz biada temu, kto je wywoluje! Dlatego wiec, kiedy twoje zadze lub rozkosze powoduja u innych zgorszenie, odrzuc je od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie wejsc w zycie bez nich, anizeli z nimi byc wrzuconym do wiecznego ognia. (Rozdzial 57, 3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zwazajcie wiec na to, azeby z waszych ust nie wychodzilo nic, co jest nieboskie i zebyscie nie czynili niczego, co mogloby zaszkodzic waszemu blizniemu lub królestwom przyrody. Nie wywierajcie tez nacisku na waszego blizniego, aby dogadzac swoim zadzom i namietnosciom.
Nie badzcie wiec dla nikogo zgorszeniem przez wasze ludzkie postepowanie, wasze sklonnosci i odruchy. Jezeli bowiem blizni wam nie przebaczy, to mozliwe jest, ze dlugo bedziecie musieli znosic cierpienia i meki, które musial blizni z waszego powodu wytrzymywac i znosic.
Rozpoznanie tego, co uczyniliscie waszemu blizniemu, moze byc dla waszej duszy bardzo bolesne i palic jak ogien - zaleznie od tego, jakie przyczyny zostaly przez was stworzone.
Sensem slów "wieczny ogien" jest bardzo dlugie, trwajace przez wiele cykli swietlnych cierpienie.
4. Baczcie, abyscie nie zaniedbali zadnego z tych malych, bo powiadam wam, ze aniolowie ich nieustannie widza oblicze Boga. Przyszedl bowiem Syn Czlowieczy, by ratowac to, co bylo zgubione. (Rozdzial 57, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"... aniolowie ich" oznacza: swietlista dusza dziecka zyje jeszcze swiadomie w Bogu i ma wglad w Wewnetrzne Zycie, którym jest Bóg.
5. Tak tez nie jest wola waszego Ojca w niebie, zeby jedno z tych malych ponioslo szkode". (Rozdzial 57, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Tak tez nie jest wola waszego Ojca w niebie, zeby jedno z tych malych ponioslo szkode" oznaczaja: Dzieci sa dziecmi Boga Ojca-Matki i sa tylko powierzone swoim ziemskim rodzicom na czas ziemskiego bytu. Przy splodzeniu ziemskiego ciala i przy narodzeniu dziecka Odwieczny przekazuje rodzicom zadanie, aby we wlasciwy sposób troszczyli sie o cialo dziecka, przyjeli dziecko z calego serca, opiekowali sie nim, chronili je i towarzyszyli mu na drodze jego zycia - dajac mu przyklad swoim wlasnym zyciem i czyniac dobre dziela w rodzinie i wobec blizniego.
6. Wtedy przyszlo do Jezusa kilku, którzy byli pelni watpliwosci i rzekli: "Tys nam powiedzial, ze nasze zycie i nasz byt sa od Boga, lecz mysmy nigdy Boga nie widzieli ani nie znamy Boga. Czy mozesz nam pokazac Tego, którego nazywasz Ojcem i jedynym Bogiem? My nie wiemy, czy jakis Bóg istnieje".
7. Odpowiadajac, Jezus rzekl im: "Posluchajcie tej przypowiesci o rybach. W pewnej rzece ryby rozmawialy ze soba i mówily: Opowiadaja nam, ze zycie nasze i nasz byt pochodza z wody, ale mysmy nigdy wody nie widzialy i nie wiemy, czym ona jest. Wtedy niektóre z nich, madrzejsze od innych, rzekly: Slyszalysmy, ze w morzu zyje pewna madra i uczona ryba, która zna wszystkie sprawy. Pójdzmy do niej i poprosmy ja, aby nam pokazala wode.
8. Wybraly sie przeto niektóre z nich, aby szukac wielkiej i madrej ryby, az w koncu przybyly do morza, w którym ta ryba zyla i pytaly ja.
9. A gdy ona wysluchala ich, rzekla do nich: Ach wy glupie ryby, ze tez jestescie tak bezmyslne! Ale madre jestescie wy nieliczne, które poszukujecie. W wodzie zyjecie i poruszacie sie, i macie swój byt; z wody powstalyscie, w wode sie znów obrócicie. Zyjecie w wodzie, ale nie wiecie o tym. Tak samo wy zyjecie w Bogu, a jednak prosicie Mnie: ukaz nam Boga. Bóg jest we wszystkim i wszystko jest w Bogu". (Rozdzial 57, 6-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Niedowiarek widzi rzeczy i zdarzenia w granicach materii. Ziemskie oczy dostrzegaja tylko to, co ziemskie, zageszczona substancje, materie. Jedynie wiec rzeczy i zdarzenia tego swiata dostrzegane sa ziemskimi oczyma i rejestrowane przez komórki mózgu.
Duchowe oko, oko duszy, spoglada natomiast poza materialna substancje i jest w stanie patrzec poprzez materie i ujrzec rzeczy i zdarzenia tego swiata w swietle wiecznego Prawa. A subtelne zmysly duszy odrózniaja prawdziwe od nieprawdziwego.
Bóg jest Prawem i ten, kto zyje w prawie Bozym, czerpie i daje ze zródla wiecznego zycia, z Prawdy. Czlowiek w oceanie, którym jest Bóg, widzi materialna substancje jako odbicie, jako odblask Prawdy, który powstal przez sprzeczne z Prawem dzialanie ciemnosci. Niedowiarek natomiast uwaza te gruba materie za prawdziwe zycie, a widzi tylko odbicie ludzkiego ja.
Kto uwaza materie za prawdziwa, ten sprzeczne z Prawem odbicie odbiera jako realnosc, gdyz zyje w tym pozornym swietle, w swiecie mysli.
Dusza i czlowiek, zyjacy w Bogu, nie pytaja, kim lub czym jest Bóg albo tez czy Bóg istnieje? Oni zyja w Bogu, i Bóg dziala przez nich.
Bóg jest kosmicznym oceanem. Bóg jest promieniowaniem, Bóg jest swiatlem, Bóg jest energia, Bóg jest miloscia i madroscia. Bóg jest przyroda, swiatem zwierzat i niebem pelnym gwiazd. Bóg jest alfa i omega, poczatkiem i koncem ciezkiej materii, gdyz Prawda jest wiecznoscia, a wiecznosc jest niematerialna.
Byt - prasila - w której zyja wszystkie czyste stworzenia i istoty, jest wieczny, od wiecznosci po wiecznosc, gdyz Bóg jest wiecznoscia.
Czlowiek zyje i porusza sie jedynie dzieki Zyciu, Bogu, który w nim i wszedzie jest - wszechobecny. I wszystko, co zyje, zyje z Boga.
Bóg jest wszystkim we wszystkim, oceanem, zyciem i miloscia. Wszystko co czyste sklada sie z niezliczonych aspektów zycia i milosci. Równiez i czyste istoty, istoty duchowe jako podobienstwa Ojca sa wszechpromieniowaniem, Prawem. Bóg jest wszechplynacym Prawem. Boskie istoty, istoty duchowe sa skrystalizowanym odwiecznym Prawem. One poruszaja sie we wszechstrumieniu, w Bogu.
Kto plywa tylko w nurcie doczesnego swiata, ten nie zyje swiadomie w oceanie, którym jest Bóg i dlatego pyta o Tego, kto go utrzymuje, zywi i przez niego pulsuje. Nie ma zycia bez Boga, bez wszechoceanu.
10. I znowu rzekl Jezus do nich: "Jesliby zgrzeszyl przeciwko tobie brat twój lub siostra twoja, pójdz i w cztery oczy zwróc uwage twojego brata lub twojej siostry na ich bledne postepowanie. Jesli cie wysluchaja, pozyskales ich. Jesli jednak nie chca ciebie sluchac, to wez ze soba dwóch albo wiecej, aby na oswiadczeniu dwóch albo trzech swiadków bylo oparte kazde slowo.
11. A jesliby tych nie chcieli wysluchac, powiedz to gminie, a jesliby gminy nie usluchali, to uwazajcie ich za takich, którzy sa poza gmina. Zaprawde, powiadam wam, cokolwiek byscie slusznie zwiazali na ziemi, bedzie zwiazane i w niebie i cokolwiek byscie slusznie rozwiazali na ziemi, bedzie rozwiazane i w niebie.
12. I ponownie powiadam wam: Jesliby siedmiu lub tez tylko trzech z was bylo w jednosci na ziemi w tym, o co prosza, to juz tego dokonal dla nich Ojciec Mój, który jest w niebie. Albowiem gdzie tylko troje zgromadzi sie w Moim imieniu, Ja Jestem posród nich, a gdzie nawet tylko jeden jest, tam Ja Jestem w sercu tego jednego". (Rozdzial 57, 10-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dopóki istnieje ciezka materia i istnieja ludzie, którzy nie zyja jeszcze w Prawie, w Bogu, w Bycie, w odwiecznej Milosci - dziala prawo siewu i zbioru.
Ludziom, którzy zyja w prawie siewu i zbioru, Bóg dal przykazanie, które - jezeli czlowiek go przestrzega - przyczynia sie do pokoju i do zachowania pokoju:
Jesliby twój brat lub twoja siostra zgrzeszyli przeciwko tobie, pójdz do nich i bez swiadków zwróc twojemu bratu lub twojej siostrze uwage na ich bledne postepowanie. Jezeli ciebie wysluchaja i przyjma to, co im bez emocji doradziles, i jesli potem postepuja zgodnie z przykazaniem pokoju, to pozyskales ich dla Boga. Jesli natomiast nie chca ciebie wysluchac, a sprawa, o która chodzi, wazna jest dla twojego zycia, dla zycia twoich bliznich lub dla swiata, to wez ze soba dwóch lub trzech, aby oni mogli uslyszec i poswiadczyc twoje slowa.
Jezeli twój brat lub twoja siostra i wtedy nie chce ciebie wysluchac i nie chce przyjac tego, co przedstawiasz, to przedlóz sprawe w gminie, w obecnosci wszystkich, których ona dotyczy. A jezeli on lub ona nie chce sluchac takze gminy, to udaje sie tym samym poza obreb wspólnoty, która stara sie spelniac wole Boza. Wobec tego niech zyje w przedsionku, poza gmina, w swiecie.
To przykazanie jest wazne. Jezeli trzymaliscie sie tego przykazania, a wasza sprawa nie zostala jednak wysluchana i przyjeta, to najpózniej w obszarach oczyszczania ta dusza lub te dusze uswiadomia sobie, ze wzdragaly sie spelnic to przykazanie. Wtedy i swiadkowie znowu sie pojawia.
Kto jednak nie chce sie zmienic i zachowuje to, co grzeszne, a mimo prosby i rady, gminy nie opuszcza, tego gmina traktuje tak, jak gdyby juz do gminy nie nalezal. Jesli przez swoje negatywne wibracje i swoje sprzeczne z Prawem slowa i czyny zatruwa wspólbraci w gminie, którzy potem buntuja sie przeciwko dazacym do Boga, to on glównie ponosi wine za niepokój w gminie i bedzie pociagniety do odpowiedzialnosci przez prawo siewu i zbioru. Jesli bowiem nie jestes z bliznim, to jestes przeciw niemu i bedziesz tez ponosic konsekwencje tego.
Slowa "slusznie zwiazali na ziemi" oznaczaja: Jezeli myslicie, ze to, co prawnie nabyliscie, jest wasza wlasnoscia, jezeli ja wiec do siebie przywiazujecie, to jest to przeciwne niebianskiemu prawu wolnosci, niezaleznosci i jest zakodowane w prawie siewu i zbioru. Na zadne przywiazanie - czy dotyczy ono ludzi czy rzeczy - nie ma w niebie miejsca. Ziemskie slowo "przywiazanie" wyraza: Czlowiek przywiazuje sie do tego, co mu w tym swiecie jest mile i drogie, do tego, co stawia ponad dary Boze.
Przywiazanie jest przeciwienstwem wolnosci, oswobodzenia. Kto oswobodzi sie od ziemskich spraw i dóbr, nie uwazajac ich za swoje wlasne, ten jako istota duchowa wejdzie do niebios i bedzie zyl z pelni Boga.
Nastepujace wskazówki od Boga, odwiecznego Prawa sa jednoczesnie przykazaniami dla ludzi, pomocnymi w rozwijaniu Wewnetrznego Zycia:
Jezeli ludzie, bez wzgledu na to ilu ich jest, zrzeszaja sie w Moim imieniu i wspólnie staraja sie spelniac Boze prawa, wtedy to, o co Boga prosza, jest juz spelnione w ich duszach - o ile jest to dobre dla duszy i czlowieka. Stanie sie to dla nich jawne, kiedy przyjdzie odpowiednia pora.
Ja Jestem wsród ludzi i dusz, którzy w swoich myslach i czynach oddaja czesc Najwyzszemu. Nawet kiedy tylko jeden prosi o zbawienne dary i stara sie spelniac prawa Boze, to i w jego duszy prosba juz jest spelniona, zanim ja wypowiedzial. Albowiem odwieczny Ojciec widzi Swoje dzieci w swietle wiecznego Prawa, zna je i ze szczerego serca daje im to, co jest dla nich dobre.
Badzcie wiec dobrej mysli: Bóg zna wszystkie Swoje dzieci. On ma wejrzenie w kazde serce. I kiedy jedno z Jego dzieci we wszystkim oddaje Mu czesc z milosci do Niego, wtedy Ja, Chrystus, dzialam w jego sercu.
13. Wtedy przystapil Piotr do Niego i rzekl: "Panie, ile razy brat moze zgrzeszyc przeciwko mnie, abym mógl mu odpuscic? Czy siedem razy?" Jezus odrzekl mu: "Powiadam ci, nie siedem razy, lecz siedemdziesiat razy siedem. Gdyz nawet i u proroków istniala niesprawiedliwosc, mimo, ze byli namaszczeni Duchem swietym".
14. I opowiedzial im te przypowiesc: "Byl pewien król, który chcial rozliczyc sie ze swoimi slugami, a gdy zaczal rozliczac sie, przyprowadzono mu jednego dluznika, który byl mu winien tysiac talentów. A poniewaz nie mial z czego zaplacic, kazal go pan jego sprzedac wraz z zona i dziecmi, i z wszystkim, co mial, aby dlug zostal splacony.
15. Tedy sluga padl do nóg swojego pana, prosil go i rzekl: Panie, okaz mi cierpliwosc, a zaplace ci wszystko! Wtedy pan ulitowal sie, uwolnil go i dlug mu darowal.
16. A gdy ów sluga wyszedl, spotkal jednego ze swoich towarzyszy, który byl mu winien sto groszy i uchwycil go za gardlo, wolajac: Zaplac cos winien!
17. Wtedy towarzysz jego, padlszy na kolana, prosil go, mówiac: Okaz mi cierpliwosc, a oddam ci wszystko! On jednak nie chcial, lecz odszedl i wtracil go do wiezienia, az splaci dlug.
18. A inni sludzy widzac to, co uczynil, zasmucili sie bardzo i opowiedzieli panu swojemu o wszystkim, co sie stalo.
19. Wtedy przywolal go pan i rzekl mu: Ach, slugo zly, ja darowalem ci twój dlug, bos mnie prosil, czy i ty nie powinienes zlitowac sie nad towarzyszem swoim, tak jak i ja zlitowalem sie nad toba? I pan rozgniewal sie, i oddal go katom, az mu odda wszystek dlug.
20. Tak i Mój Ojciec w niebie bedzie was sadzil, jesli wy nie odpuscicie z calego serca kazdemu jego winy, czy to brat bedzie czy siostra. Niemniej niech kazdy patrzy, aby zaplacil, co winien, albowiem Bóg miluje rzetelnych". (Rozdzial 57, 13-20)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przebaczanie i prosba o przebaczenie uwalnia czlowieka i rozjasnia dusze.
Kto przebacza bez wzgledu na to, ile razy blizni zgrzeszyl przeciwko niemu, ten nie obciaza swojej duszy i chroni swoje cialo przed obciazeniem. Kto z calego serca przebaczy, ten bedzie przebaczal wciaz na nowo - bez wzgledu na to, ile razy ktos zgrzeszy przeciwko niemu w odczuciach, myslach, slowach i czynach. Kto blizniemu przebacza, nie myslac o nim negatywnie, ten nie jest zwiazany z grzesznikiem. Kto jednak mysli negatywnie o grzeszniku, ten - zaleznie od nasilenia tych mysli - jest z grzesznikiem zwiazany.
Wyrok sedziego brzmi: Jaka miara mierzysz, beda i ciebie mierzyc. To znaczy: Sedzia jest miara twoich sprzecznych z Prawem odczuc, mysli, slów i czynów, a nie Bóg.
Dlatego nie rozmyslaj negatywnie o tych, którzy grzesza przeciwko tobie. Przebacz, i przebaczaj ciagle, i wciaz od nowa, a pozostaniesz wolny od ciezaru winy i nie bedziesz zwiazany z grzesznikiem.
Grzesznik natomiast jest zwiazany z toba tak dlugo, az rozpozna w czym zawinil i tego, co ty mu juz dawno przebaczyles, wobec ciebie i innych wspólbraci juz czynic nie bedzie.
Przebacz i pros o przebaczenie. Nie odkladaj oczyszczania przyczyn. Kiedy je rozpoznasz, powinienes je natychmiast oczyscic.
"Tak i Mój Ojciec w niebie bedzie was sadzil, jesli wy nie odpuscicie z calego serca kazdemu jego winy, czy to brat bedzie czy siostra" oznacza: Tak samo niebianski Ojciec wam nie przebaczy, jesli nie przebaczycie kazdemu jego winy z calego serca.
Rozpoznajcie: Bóg nie jest ziemskim prawem, lecz sprawiedliwoscia.
Czlowiek ma swoje ustawy, one sa dla niego prawem. Dopóki czlowiek nie zna prawa zycia, sprawiedliwosci, dopóty czesto mysli, ze postepuje prawowicie. Dlatego wciaz na nowo popada w sidla prawa siewu i zbioru, gdyz ziemskie prawo nie zawsze odpowiada sprawiedliwosci. Ludzkiemu prawu jeszcze daleko jest do sprawiedliwosci Bozej.
Kto obstaje przy tym, ze ma racje, stawia na ziemskie prawo, a nie na sprawiedliwosc. To, co swoimi roszczeniami osiaga i zdobywa, nie sprawdza sie wobec prawa Bozego, wobec sprawiedliwosci. To nie niebianski Ojciec sadzi czlowieka, lecz sam czlowiek sadzi siebie na podstawie tego, co zasial.
Te prawidlowosci obowiazuja w stosunkach miedzyludzkich, a nie w stosunku czlowieka do panstwa, do "cesarza". Dopóki wcielona istota duchowa jest czlowiekiem, podlega prawom i obowiazkom ziemskiego panstwa, "cesarzowi" i powinna jako czlowiek wobec panstwa - a wiec wobec "cesarza" - spelniac to, co nie sprzeciwia sie prawu Bozemu. Dlatego jest napisane: Oddaj cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co sie Bogu nalezy.
Jesli czlowiek przestrzega praw ustalonych przez panstwo, to moze tez korzystac z praw tego panstwa; tak wiec i panstwo - cesarz - jest zobowiazane dawac temu, kto jemu daje.
***
ROZDZIAL 58

Radosc ze skruszonego grzesznika 
- Przypowiesc o synu marnotrawnym


Prawdziwi synowie i prawdziwe córki Boga - Lud Bozy na ziemi (1-2). Bóg stworzyl i widzi Swoje dzieci doskonalymi - Kazde dziecko powróci do Boga przez Chrystusa (3-15)

1. Jezus mówil do Swoich uczniów i ludu stojacego dookola Niego: "Kto jest synem Boga, kto jest córka Boga? Sa to ci ludzie, którzy odwracaja sie od wszelkiego zla i czynia dobro, miluja milosierdzie i pelni glebokiej czci ida ze swoim Bogiem. Oni sa synami i córkami ludzi, którzy przyszli z Egiptu i którym dane jest nazywac sie synami i córkami Boga.
2. I beda oni zgromadzeni ze wszystkich rodów, narodów, ludów i jezyków, i przyjda ze wschodu i zachodu, z pólnocy i poludnia, i mieszkac beda na górze Syjon, i jesc beda chleb, i pic beda z owocu winnego za stolem Bozym, i ogladac beda Boga twarza w twarz". (Rozdzial 58, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszyscy ludzie i wszystkie istoty sa synami i córkami Boga, gdyz przez Mój Zbawczy Czyn podnioslem wszystkich ludzi i wszystkie dusze znowu do dzieciectwa Bozego.
Wielu ludzi jednak o tym nie wie, bo zyja oni jeszcze w niewoli grzechu i zwa sie jeszcze synami i córkami czlowieczymi.
Kto natomiast stara sie spelniac wole Boza, ten jest swiadomy swojego dzieciectwa w Bogu i bedzie siebie nazywal synem lub córka Boga, gdyz zyje w Bogu przez urzeczywistnianie i spelnianie odwiecznych Praw.
Nastal czas (1989r.), w którym Ja, Chrystus, zgromadze ze wszystkich rodów, narodów i ludów tych ludzi, którzy staraja sie przestrzegac Bozych praw i zyja swiadomie w dzieciectwie Bozym, w prawie Boga, w prawie zycia i milosci.
Przychodza oni ze wschodu, z zachodu, z pólnocy i z poludnia i tworza j e d e n lud, lud Bozy na ziemi. I mieszkaja w miescie Syjon, zbudowanym na blogoslawionych wyzynach, w miescie Nowa Jerozolima i w gminach, które promieniuja tak samo, jak Nowa Jerozolima. Jedynie ze Mnie, z Chrystusa, wywodzi sie Nowy Izrael, prawdziwa Ziemia Obiecana, która po oczyszczeniu ziemi obejmie cala kule ziemska.
Ludzie w Bogu zyja z przyroda, a przyroda, która jest z Boga, zastawia im stól. Jedza oni to, co przyroda im daje, dary z Boga.
Po tym zyciu w Bogu w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa nastapi stopniowo przemiana i rozwiazanie wszystkich jeszcze zageszczonych form. Wtedy wszystkie istoty w Bogu ujrza odwiecznego Ojca twarza w twarz, gdyz beda zyc w odwiecznym Prawie, w Bogu.
3. A przyblizali sie do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go sluchac. Faryzeusze zas i uczeni w Pismie szemrali i mówili: "Ten czlowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi".
4. Powiedzial im wiec taka przypowiesc: "Któz z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedna z nich, nie pozostawia dziewiecdziesieciu dziewieciu na pustkowiu i nie idzie za zgubiona, az ja odnajdzie? A odnalazlszy, nie kladzie jej na ramiona swoje i nie raduje sie?
5. I przyszedlszy do domu, zwoluje swoich sasiadów i przyjaciól, mówiac do nich: 'Weselcie sie ze mna, gdyz odnalazlem moja zgubiona owce!' Powiadam wam, ze równiez i w niebie wieksza bedzie radosc z jednego przejetego skrucha grzesznika, niz z dziewiecdziesieciu dziewieciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuja opamietania.
6. Albo, która z niewiast, majac dziesiec srebrnych monet, gdy zgubi jedna z nich, nie zapala swiecy i nie szuka gorliwie, az ja znajdzie? A znalazlszy, zwoluje swoich przyjaciól i sasiadów i mówi: 'Weselcie sie ze mna, gdyz odnalazlam srebrna monete, która zgubilam! Taka sama, mówie wam, bedzie radosc wsród aniolów Bozych z jednego przejetego skrucha grzesznika".
7. I przedstawil jeszcze te przypowiesc: "Pewien czlowiek mial dwóch synów i rzekl mlodszy z nich rodzicom swoim: 'Dajcie mi czesc majetnosci, która na mnie przypada!' Wtedy podzielili sie z nim majetnoscia swoja. A po kilku dniach mlodszy syn zabral cale swoje mienie i poszedl w daleki kraj, i tam roztrwonil swój majatek, prowadzac rozwiazle zycie.
8. I gdy roztrwonil wszystko, nastal wielki glód w tym kraju, a on popadl w niedostatek. Poszedl wiec dalej i wstapil na sluzbe do jednego z obywateli tego kraju. Ten wyslal go na swoje pastwiska, aby pasl swinie. I chetnie zaspokoilby swój glód otrebami, które zarly swinie, ale nikt mu ich nie dawal.
9. I kiedy tak rozmyslal nad soba, rzekl: Iluz to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z glodu umieram! Wyrusze i pójde do ojca mojego i matki mojej, i powiem im: Ojcze mój i matko moja, zgrzeszylem przeciwko niebu i w waszych oczach i juz nie jestem godzien nazywac sie synem waszym. Wezcie mnie jako jednego z najemników swoich!
10. Wyruszyl wiec i poszedl do rodziców swoich. Kiedy byl jeszcze znacznie oddalony od domu, ujrzeli go rodzice jego i uzaliwszy sie nad nim, wybiegli mu naprzeciw i usciskali go, i ucalowali. Syn zas rzekl do nich: Ojcze mój i matko moja, zgrzeszylem przeciwko niebu i w oczach waszych i juz nie jestem godzien nazywac sie synem waszym.
11. Ojciec zas rzekl do slug swoich: Przyniescie szybko najlepsza szate i ubierzcie go, i zalózcie pierscien na palec jego i sandaly na nogi jego, i przyniescie najpiekniejsze owoce i chleb, i olej, i wino, i jedzmy i weselmy sie. Dlatego, ze syn ten mój byl umarly, a ozyl; byl zagubiony, a odnalazl sie. I zaczeli sie wszyscy radowac.
12. Starszy zas syn byl w polu i gdy powrócil, i zblizyl sie do domu, uslyszal muzyke i taniec. I zawolal jednego ze slug, i zapytal, co to ma znaczyc? Ten zas rzekl do niego: Brat twój, który byl zaginiony, powrócil do domu i ojciec twój i matka twoja postawili mu chleb i olej, i wino, i najpiekniejsze owoce, poniewaz go zdrowym i calym znowu odzyskali.
13. A on rozgniewal sie i nie chcial wejsc do domu. Tedy ojciec jego wyszedl i prosil go usilnie. A on rzekl ojcu swemu: Oto tyle lat sluze ci i nigdy nie zlekcewazylem twoich rozkazów, a mnie nigdy nie wyprawiles takiej wystawnej uczty, bym mógl sie zabawic z przyjaciólmi moimi.
14. Gdy zas syn twój, który roztrwonil swoja ojcowizne z nierzadnicami, powrócil, wyprawiasz mu uczte ze wszystkiego najlepszego, co masz.
15. Wtedy ojciec jego rzekl do niego: Synu mój, ty zawsze jestes przy mnie i wszystko, co posiadam, twoim jest. Ale teraz przystoi weselic sie i radowac, bo brat twój umarly byl, a ozyl, zagubionym byl, a odnalazl sie". (Rozdzial 58, 3-15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Te przypowiesci, to zarazem przykazania. Kto ich przestrzega, przebaczajac i przyjmujac blizniego do serca, ten spelnia przykazania, wskazujace mu droge do wiecznego zycia.
Kto spelnia przykazania, ten nie spoglada tylko na to, co grzeszne, lecz ma wejrzenie w serce okazujace szczera skruche - tak jak i niebianski Ojciec nie patrzy na bledy i grzechy Swoich dzieci, lecz jedynie na to, co stworzyl: na czyste, szlachetne i dobre. Kiedy dziecko dzieki Jego promieniujacej milosci wyzbedzie sie wszystkich bledów i oczysci wszystkie grzechy, to Bóg przyjmie je do Swojej wspanialosci. I Bóg, Odwieczny, nie bedzie pytal o to, co bylo; to jest dokonane. W Odwiecznym, to co jest teraz, jest wiecznoscia i Jego dziecko jest dzieckiem wiecznosci. On, wielki Duch, takim je stworzyl i takim je widzi wiecznie. Czemuz Bóg mialby pytac o przeszlosc, skoro niezmiennie widzi Swoje dziecko czystym, szlachetnym i dobrym? 
Poniewaz Bóg, odwieczny Ojciec, zachowuje kazde ze Swoich dzieci w Swoim sercu, to tez powróca one znowu jako dzieci Boze, jako synowie i córki Odwiecznego, i Ja, pasterz wszystkich dusz i ludzi, poprowadze ich do Niego.
***
ROZDZIAL 59

O czujnosci - Celnik Zacheusz


Skarb w niebie a ziemskie posiadlosci (1-3). Byc gotowym na przyjscie Chrystusa (4-6). Dobry gospodarz (7-8). Komu wiele jest dane, od tego wiele sie wymaga (9-10). Postepowanie wbrew nabytej duchowej wiedzy jest grzechem wobec Ducha swietego (11-12). Zadna dusza i zaden czlowiek nie beda straceni (13-18)

1. Jezus wstapil na góre i usiadl tam z uczniami Swoimi i nauczal ich, mówiac do nich: "Nie bój sie, mala gromadko, albowiem wola waszego dobrotliwego Ojca jest dac wam królestwo.
2. Sprzedajcie wszystko, co macie i czyncie dobrze tym, którzy nic nie maja. Zaopatrzcie sie w niezniszczalne sakiewki, w skarb w niebie, którego nie ubywa, do którego zaden zlodziej dobrac sie nie moze i którego zadne mole nie zjedza. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam tez bedzie i serce wasze.
3. Niechaj biodra wasze beda przepasane i swiece zapalone. Wy zas badzcie podobni do ludzi, oczekujacych pana swojego, kiedy on powróci z wesela, aby mu zaraz otworzyc, kiedy przyjdzie i zapuka. (Rozdzial 59, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wypowiedz "Sprzedajcie wszystko, co macie i czyncie dobrze tym, którzy nic nie maja. Zaopatrzcie sie w niezniszczalne sakiewki, w skarb w niebie, którego nie ubywa, do którego zaden zlodziej dobrac sie nie moze i którego zadne mole nie zjedza" oznacza: Powinniscie miec tylko to, czego wam potrzeba. Nie powinniscie gromadzic ziemskich skarbów i nazywac ich wasza wlasnoscia. Jezeli bowiem gromadzicie ziemskie skarby i nazywacie je swoja wlasnoscia, to przy nich bedzie tez serce wasze. Zamkniete, samolubne serce bije ciagle w bojazni, ze mogloby mu byc zabrane to, co i tak nie jest jego wlasnoscia.
Jakze czlowiek moze przyjac Oblubienca, kiedy jego serce jest zamkniete dla Niego, dla Oblubienca, który przynosi ze soba dary niebios dla tych wszystkich, którzy otworzyli swoje serca dla Boga, dla wewnetrznej pelni, dla wewnetrznego bogactwa?
Kto ma swoje serce otwarte dla Boga, ten i na tym swiecie nie bedzie zyl w niedostatku. On dostanie to, czego mu potrzeba - i ponadto. Nie bedzie jednak lgnal do tego, co na ziemi posiada, gdyz rozpozna, ze sa to dary Boze. Tacy ludzie nie zamykaja sie w swiecie wyobrazen o tym, co moje i twoje, lecz gospodaruja darami Bozymi tak, ze przynosza one owoce równiez ich wspólbraciom. Zyja oni w Bogu i z Boga daja temu, kto sprawiedliwie pracuje zgodnie z przykazaniem "Módl sie i pracuj".
Kto zadomowil sie w swoim wnetrzu, ten jest we Mnie, w Chrystusie, a Ja Jestem w nim, i nic juz nas nie dzieli.
4. Blogoslawieni sludzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwajacych. Zaprawde, powiadam wam, ze sie przepasze i posadzi ich u stolu i przystapiwszy, bedzie im uslugiwal.
5. I skoro przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej strazy, a tak ich zastanie - blogoslawieni sa owi sludzy.
6. To wiedzcie, ze gdyby wiedzial dozorca domu, o której godzinie zlodziej przyjdzie, to czuwalby i nie dopuscil, by wlamano sie do domu jego. Dlatego i wy badzcie gotowi, albowiem Syn Czlowieczy przyjdzie wtedy, kiedy sie tego nie spodziewacie". (Rozdzial 59, 4-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Blogoslawieni ludzie, którzy sa czujni i wzbraniaja dostepu do swojego wnetrza temu co niskie, ludzkiemu ja. Oni zachowuja swoje wnetrze, swój dom, czystym i otwartym dla Oblubienca. Kiedykolwiek On przyjdzie - beda gotowi, gdyz czuwaja sami nad soba, a zatem beda czujni i rozbudzeni, kiedy Ja, Chrystus, pojawie sie.
W dzisiejszych czasach (1989r.) juz wielu ludzi rozbudzilo sie i ukierunkowalo na Mnie, przygotowujac sie w ten sposób na Moje przyjscie. Juz wiele dusz i ludzi powstalo, aby przyjac Mnie w swoim wnetrzu, gdyz Królestwo Boze jest królestwem wnetrza. Przybiera ono forme i ksztalt na zewnatrz dzieki ludziom, którzy zyja w królestwie wnetrza.
Rozpoznajcie: Królestwo Boze na ziemi nadchodzi. Ja, Chrystus, wchodze do wielu serc, gdyz coraz wiecej ludzi kroczy droga do wnetrza, aby zjednoczyc sie ze Mna, z Chrystusem Bozym. Moje duchowe przyjscie zaznacza sie nie tylko na firmamencie, lecz najpierw w sercach tych, którzy opowiedzieli sie za Mna i za Królestwem Bozym na ziemi.
7. Wtedy Piotr rzekl do Niego: "Panie, czy do nas mówisz w tej przypowiesci, czy tez do wszystkich innych?" A Pan rzekl: "Kto wiec jest tym wiernym i madrym gospodarzem, którego pan postawil nad czeladzia swoja, aby im dal ich naleznosc we wlasciwym czasie?
8. Blogoslawiony ów sluga, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwajacego. Zaprawde, powiadam wam, ze postawi go nad calym mieniem swoim. (Rozdzial 59, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto potrafi gospodarowac darami Bozymi zgodnie z Prawem, ten gospodaruje dla wielu. On jest tym, który zna i spelnia prawo Boze i we wlasciwym czasie mówi i daje z prawa zycia kazdemu czlowiekowi to, co jego dusza moze przyjac i spelnic. Czlowiek czesto jeszcze odrzuca pomoc z prawa Bozego. Mimo to przyjmuje ja jego rozbudzona dusza i we wlasciwym czasie przekaze ja swojej powloce, czlowiekowi. Pan wynagrodzi tego, którego dusza jest rozbudzona i gotowa na przyjecie darów zycia. Taki czlowiek bedzie dobrze gospodarowal darami zycia na ziemi, troszczac sie o dobro wszystkich, którzy rzetelnie pracuja, spelniajac przykazanie "Módl sie i pracuj".
Kto ma rozbudzone serce, ten ma tez jasne rozeznanie. On jest we Mnie, a Ja Jestem w nim. A kto zyje we Mnie, w tym Ja dzialam. On wezmie ziemie w posiadanie.
9. Jesli zas ów sluga mówi w sercu swoim: "Pan mój zwleka z przyjsciem" i potem zaczyna bic inne slugi i sluzebnice, jesc i upijac sie; to przyjdzie pan owego slugi w dniu, w którym on tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i wyznaczy jemu i niewiernym ich naleznosc.
10. Zatem ów sluga, który znal wole pana swojego, a nic nie przygotowal i nie postapil wedlug woli jego, odbierze wiele razów. Lecz ten, który jej nie znal, choc popelnil to, co razów warte, odbierze razów niewiele. Albowiem komu wiele dano, od tego wiele zadac sie bedzie, a komu malo dano, od tego tylko malo wymagac sie bedzie. (Rozdzial 59, 9-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto wole Pana, a wiec prawa zycia zna, ale ich nie spelnia, ten stworzy wiele przyczyn i bedzie musial znosic odpowiednie skutki; on odbierze wiele razów, gdyz swiadomie wykroczyl przeciwko prawu Bozemu.
"Albowiem komu wiele dano, od tego wiele zadac sie bedzie" oznacza: Dusza, która posiada wewnetrzna sile i moc i która nie popadla w niewole grzechu, powinna wspierac, dawac i pomagac tym, którzy stoja jeszcze na poczatku duchowej drogi i których dusze dopiero stopniowo oczyszczaja sie i otwieraja dla Boga i Jego dziel. Dlatego ci, którzy stoja jeszcze na poczatku duchowej drogi do serca Boga, mniej "razów odbiora", gdyz dusze ich sa jeszcze jak wiotkie roslinki i musza byc chronione, az osiagna wewnetrzna dojrzalosc przez urzeczywistnianie odwiecznych praw.
Wieczna milosc chroni zycie kielkujace w duszy i w czlowieku, aby przeciwnik Boga nie mógl na nie napasc. Dopiero kiedy dusza sie wzmocni, bedzie wystawiona na zewnetrzne wplywy, aby sie sprawdzic. Albowiem kiedy dusza i czlowiek otrzymali wiele boskiego, to znaczy, jesli prawa Wewnetrznego Zycia zostaly im przyblizone, wtedy dusza i czlowiek sa wzmocnieni i moga oprzec sie wstrzasom i atakom ciemnosci. Wtedy tez moga dawac tym, którzy musza byc jeszcze chronieni, aby sie wzmocnili. Tak wiec slabe jeszcze dusze, stojace dopiero na poczatku duchowej drogi, sa chronione moca milosci, gdyz nie moglyby jeszcze wytrzymac uderzen ciemnosci. Kto zas odbiera z prawa Wewnetrznego Zycia i przyjmuje je, ten sam na siebie naklada obowiazek urzeczywistnienia wiecznego Prawa, które przyjal.
Kto mimo nabytej duchowej wiedzy nie urzeczywistnia i nie spelnia Prawa, ten pewnego dnia tez bedzie wystawiony na wstrzasy. Za swoja niedbalosc zbierze on wtedy to, co zasial w czasie duchowej ochrony, kiedy mial mozliwosc urzeczywistnienia duchowej wiedzy.
11. Dlatego ci, którzy znaja boskosc, i odkryli droge zywota i tajemnice swiatla, a mimo to popadli w grzechy, ciezej beda ukarani anizeli ci, którzy nie znali drogi zycia.
12. Oni powróca, kiedy ich kolo sie zakonczy i bedzie im dany czas ku rozwadze, ku polepszeniu zycia i poznaniu tajemnic, aby mogli wejsc do królestwa swiatlosci". (Rozdzial 59, 11-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto zna prawa Boze i grzeszy mimo nabytej duchowej wiedzy, obciaza sie bardziej, to znaczy, bedzie musial znosic duzo ciezsze skutki anizeli ci, którzy mniej wiedza o drodze do Wewnetrznego Zycia.
Rozpoznajcie: Kazdy zna przykazania potrzebne do zycia. Dlatego nikt nie jest niewiedzacy. Kto spelnia przykazania, ten poznaje tez droge do wnetrza - stopnie ewolucyjne do wiecznej blogosci. 
Kto natomiast zna Wewnetrzna Droge i pokonal juz kilka stopni ewolucji, a potem mimo nabytej wiedzy grzeszy, ten grzeszy przeciwko Duchowi swietemu. Tak jak wszyscy inni ludzie, zyjacy w ciezkim grzechu, bedzie on po smierci - jako dusza - przywiazany do kola ponownych wcielen, az zmazane bedzie to, co dusze do tego kola przywiazalo.
Dlatego wypowiedz "Oni powróca, kiedy ich kolo sie zakonczy" oznacza: Oni dopiero wtedy powoli wejda w swiatlo, kiedy uwolnia sie od kola ponownych wcielen.
13. Jezus idac, przechodzil przez Jerycho. A byl tam oto maz, imieniem Zacheusz, przelozony nad celnikami, czlowiek bardzo bogaty.
14. I pragnal on zobaczyc, który to w tlumie byl Jezus, lecz nie mógl, gdyz byl bardzo malego wzrostu. Pobiegl wiec naprzód i wszedl na drzewo morwowe, aby Go ujrzec, bo tamtedy mial przechodzic.
15. A gdy Jezus przybyl na to miejsce, spojrzal w góre i ujrzawszy go, rzekl mu: "Zacheuszu, zejdzze predko, gdyz dzisiaj musze zatrzymac sie w domu twoim". A on zszedl spiesznie i przyjal Go z radoscia.
16. A widzac to, szemrali wszyscy, ze do czlowieka grzesznego przybyl w goscine.
17. Zacheusz zas stanal i rzekl do Pana: "Panie, oto polowe majatku mojego daje ubogim, a jeslim kogokolwiek oszukal, oddam mu w czwórnasób".
18. I Jezus rzekl do niego: "Dzis zbawienie stalo sie udzialem domu twojego, bo jesli jestes czlowiekiem sprawiedliwym, to jestes takze synem Abrahama. Przyszedl bowiem Syn Czlowieczy, aby odszukac i zbawic to, co zaginelo". (Rozdzial 59, 13-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Przyszedl bowiem Syn Czlowieczy, aby odszukac i zbawic to, co zaginelo" oznacza: Ja, Chrystus, przyszedlem w Jezusie na ten swiat, aby zgromadzic wszystkich ludzi i wszystkie dusze i zjednoczyc ich w Moim swietle, swietle Zbawiciela.
Sa teraz we Mnie zjednoczeni: wszystkie dusze i wszyscy ludzie. Dlatego zadna dusza i zaden czlowiek nie beda zgubieni. Ja, Chrystus, nosze ich w Sobie. Kazda dusza i kazdy czlowiek przez Mój Czyn Zbawczy stali sie komórka Mojego ciala. Kazda dusza - nawet wtedy, kiedy uwaza sie za stracona - ujrzy wspanialosc Ojca po uwolnieniu sie od kola ponownych wcielen. Wtedy bowiem swiadomie przyjmie i ugosci w swoim sercu Mnie, swojego Zbawiciela i boskiego brata. Kazda dusza rozbudzi kiedys tesknote za domem swojego Ojca, gdyz tam jest duchowy kraj, w którym sie urodzila - jej ojczyzna.
Rozpoznajcie: Juz teraz Syn jest slawiony w synach i córkach Boga, którzy spelniaja wole Ojca.
***
ROZDZIAL 60

Jezus gani uczonych w Pismie i faryzeuszy za oblude


Naduzywanie imienia Chrystusa dla niechrzescijanskich celów - Nie ma "swietych" - Drapiezne wilki w owczej skórze - Antychryst - Chrystus zwycieza (1-18)

1. Wtedy Jezus przemówil do ludu i do uczniów Swoich: "Na mównicy mojzeszowej zasiedli uczeni w Pismie i faryzeusze. Przestrzegajcie wiec wszystkiego, co oni wam nakazuja, abyscie przestrzegali, i tak tez czyncie. Ale z uczynków ich nie bierzcie przykladu, gdyz mówia oni tylko, ale tego nie czynia. Bo stwarzaja niezmiernie ciezkie i nieznosne brzemie i klada ludziom na barki, ale sami nawet palcem nie chca go tknac.
2. We wszystkim co czynia chca, aby ludzie ich widzieli. Poszerzaja swoje rzemyki modlitewne i wydluzaja fredzle szat swoich. Lubia tez pierwsze miejsca na ucztach i przewodnictwo w synagogach. Chetnie przyjmuja pozdrowienia na rynkach i kaza ludziom tytulowac siebie: Rabbi, Rabbi.
3. Ale wy nie pozwalajcie nazywac sie Rabbi, gdyz jeden tylko jest wasz Rabbi - Chrystus. Wy zas wszyscy jestescie bracmi. Nikogo tez na ziemi nie nazywajcie Ojcem, gdyz na ziemi ojcowie sa ojcami tylko ciala, a w niebie jest ten Jedyny, który jest waszym Ojcem; w Nim jest Duch Prawdy, którego swiat przyjac nie moze.
4. Nie pozwalajcie sie tez nazywac mistrzami, gdyz jeden jest wasz Mistrz - Chrystus. Lecz najwieksi posród was, niech beda slugami waszymi. Albowiem kto wywyzsza siebie samego, bedzie ponizony. A kto w samym sobie jest pokorny, bedzie wywyzszony.
5. Biada wam, uczeni w Pismie i faryzeusze, wy obludnicy! Albowiem zamykacie Królestwo niebianskie przed ludzmi! Sami nie wchodzicie, a tym, którzy wejsc pragna, wejsc nie pozwalacie.
6. Biada wam, uczeni w Pismie i faryzeusze, wy obludnicy, którzy rujnujecie domy wdów i dla pozoru odmawiacie dlugie modlitwy. Dlatego tym wiecej potepienia otrzymacie.
7. Biada wam, uczeni w Pismie i faryzeusze, wy obludnicy, którzy obchodzicie morze i lad, aby pozyskac jednego wspólwyznawce, a gdy nim zostanie, czynicie go dwakroc gorszym synem piekla, niz wy jestescie! 
8. Biada wam, slepi przewodnicy, którzy powiadacie: 'Kto by przysiagl na swiatynie, to nic nie znaczy, ale kto by przysiagl na zloto w swiatyni, ten jest winien. 'Wy glupi i slepi! Cóz bowiem jest wieksze, zloto, czy swiatynia, która zloto uswieca?'
9. Takze: 'Kto by przysiagl na oltarz, to nic nie znaczy. Ale kto by przysiagl na ofiare, która jest na nim, ten jest winien'. Wy glupi i slepi, cóz bowiem jest wieksze? Ofiara czy oltarz, który ofiare uswieca?
10. Kto wiec przysiega na oltarz, ten przysiega nan i na wszystko, co na nim jest. I kto przysiega na swiatynie, przysiega na nia i na tego, który w niej mieszka. I kto przysiega na niebo, przysiega na tron Bozy i na tego, który na nim zasiada.
11. Biada wam, uczeni w Pismie i faryzeusze, wy obludnicy! Dajecie dziesiecine z miety, kopru i kminku, a zaniedbujecie to, co z Prawa najwazniejsze: sprawiedliwosc, milosierdzie i wiare! To nalezy czynic, a tamtego nie zaniedbywac. Wy zaslepieni przewodnicy, przecedzacie komary, a polykacie wielblada!
12. Biada wam, uczeni w Pismie i faryzeusze, wy obludnicy! Oczyszczacie z zewnatrz kielich i mise, wewnatrz zas pelne sa one lupiestwa i rozpusty! Ty slepy faryzeuszu, oczysc wpierw wnetrze kielicha i misy, aby i to, co jest na zewnatrz, stalo sie czyste!
13. Biada wam, uczeni w Pismie i faryzeusze, wy obludnicy! Podobni jestescie do grobów pobielanych, które na zewnatrz wygladaja pieknie, ale wewnatrz sa pelne kosci trupów i wszelakich nieczystosci. Tak i wy na zewnatrz wydajecie sie ludziom uczciwi, wewnatrz zas jestescie pelni obludy i falszu.
14. Biada wam, uczeni w Pismie i faryzeusze, którzy budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, i mówicie: Gdybysmy zyli za dni ojców naszych, nie bylibysmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków.
15. Tak samym sobie wystawiacie swiadectwo, ze postepujecie jak synowie tych, którzy zabijali proroków. Tak i wy dopelniacie miary ojców waszych!
16. Dlatego swieta Madrosc mówi: Oto posylam do was proroków i medrców, i uczonych w Pismie, a z nich niektórych zabijecie i ukrzyzujecie, innych znowu bedziecie biczowac w waszych synagogach i bedziecie przepedzac ich z miasta do miasta. Oby spadla na was wszelka przelana na ziemi krew sprawiedliwa, od krwi sprawiedliwego Abla, az do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, któregoscie zabili miedzy swiatynia a oltarzem. Zaprawde, powiadam wam, spadnie to wszystko na wasz ród.
17. O Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie sa posylani! Ilez to razy chcialem zgromadzic dzieci twoje, tak jak kokosz zgromadza piskleta swoje pod skrzydla; a wy nie chcieliscie!
18. Niech dom wasz opustoszaly pozostanie! Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie, az mówic zaczniecie: swiety, swiety, swiety! Blogoslawiony niech bedzie ten, który przychodzi w imieniu Jedynego sprawiedliwego!" (Rozdzial 60, 1-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co Ja, jako Jezus z Nazaretu mówilem do faryzeuszy i uczonych w Pismie i ich zwolenników, obowiazuje jeszcze i dzisiaj (1989r.). Tak, jak oni Mnie, Chrystusa w Jezusie z Nazaretu obwiniali o udzial w szatanskim, tak, jak Mnie przesladowali i osmieszali, tak samo w dzisiejszych czasach (1989r.) teolodzy, rzekomi znawcy Biblii i ich zwolennicy traktuja Moich. Ponownie terazniejsi uczeni w Pismie i faryzeusze sa czesto zwierzchnikami koscielnymi, a po czesci tez przedstawicielami wladz tego swiata. Poniewaz w ich mniemaniu podstawa chrzescijanskiego zycia sa dogmaty i prawa koscielne, nie rozumieja, co oznacza prawdziwe chrzescijanstwo. Wielu przedstawicieli wladz koscielnych i swiatowych zajmuje sie polityka i uzywa slowa "chrzescijanski" dla niechrzescijanskich celów. Uzywaja oni Mojego imienia, aby wlasnemu imieniu dodac blasku. Mówia do ludu o ewangelii milosci, lecz bardzo malo jest takich, którzy wedlug niej zyja. Ustanawiaja prawa, sprzeczne z Prawem boskim i w ten sposób depcza to, co najswietsze, prawo milosci i zycia. Dopuszczaja do zabijania zwierzat. Spozywaja w wielkich ilosciach mieso i pija mocne napoje. Wielu z nich ponosi wspólodpowiedzialnosc za pohanbienie, wyzyskiwanie i zanieczyszczanie ziemi i wielu z tych, którzy nazywaja siebie chrzescijanami, zbroi sie dla celów wojennych.
Tak zwani chrzescijanie, którzy sa slepo posluszni swoim zwierzchnikom, pozwalaja sie szkolic w uzywaniu broni dla celów wojskowych, aby pózniej, kiedy zabrzmi pobudka do wojny, zabijac ludzi. slepi na odwieczna Prawde, postepuja jak niewolnicy i czynia to, co im sie rozkazuje. Wielu otumanionych i odurzonych swoim niskim ja, zadaje gwalt wielkiemu Czlowiekowi-Ziemi i wkracza w prawidlowe procesy jego bytu. Tym samym zaklócaja i niszcza oni pole magnetyczne ziemi i ziemskiej atmosfery. Wszystko to sa szatanskie ekscesy - niskie ja tych ludzi, którzy uwazaja siebie za chrzescijan.
Jeszcze i dzisiaj zwierzchnicy koscielni siedza na pierwszych miejscach na ucztach, jak i w kosciolach, zadajac, aby wierni zaszczytnie ich tytulowali. Takze i dzisiaj (1989r.) jeszcze ciagle odnosza sie z czcia do jednego czlowieka, tytulujac go "Ojcem swietym", chociaz Ja, jako Jezus z Nazaretu nauczalem, ze istnieje tylko j e d e n swiety Ojciec: Jest to Ojciec w niebie, Bóg Ojciec-Matka wszystkich istot i ludzi. Czcza tez swoich "swietych", chociaz Ja nauczalem, ze nie ma "swietych", ze sa tylko istoty blogoslawione, które zyja w Bogu. 
Na ziemi ojciec jest ojcem ciala, meska plec jest plodzaca zasada. Mezczyzna, który plodzi dziecko, daje nasienie ziemskiemu cialu wcielajacej sie duszy. On jest wtedy ojcem ciala - tak, jak zenska plec, która przyjmuje nasienie mezczyzny dla powstajacej cielesnej powloki, nosi ja pod sercem i rodzi, jest matka ciala.
Ziemia jest miejscem splacania winy dla dusz w szacie ziemskiej. Obecnie wielu z ówczesnych obludników znajduje sie znowu w cielesnej powloce, aby nadal snuc swoje intrygi przeciwko Mnie, Chrystusowi i przesladowac tych ludzi, którzy staraja sie ujawnic Prawde. Moje slowa: Skoro Mnie przesladowali, to i was przesladowac beda, równiez i dzisiaj nie stracily na znaczeniu.
Dusze napedzane przez ambicje, zadze wladzy i zwodnicze mamidla, wciaz na nowo przybieraja szate ziemska, aby od nowa rozpoczac to, co przerwaly, kiedy spotkala je ziemska smierc. Tak bedzie i dalej, dopóki niskie dusze beda mogly sie jeszcze inkarnowac - lub tez dopóki w okresie mozliwych jeszcze inkarnacji te ambitne i zadne wladzy dusze nie poddadza sie, i nie stana najnizszymi wsród swoich braci i sióstr. Albowiem ten, kto sie sam wywyzsza, musi sie opamietac przez "ponizenie".
W wielu przypadkach sa to wiec znowu ci sami obludnicy co za Moich czasów, kiedy Ja, Chrystus w Jezusie z Nazaretu wedrowalem po ziemi. Popelniane sa wciaz te same lub podobne zbrodnie, chociaz ze wzgledu na inne czasy, uzywa sie innych argumentów i metod. Cel jednak zawsze pozostaje ten sam: Obezwladnienie tych wszystkich, którzy ujawniaja odwieczna Prawde i urzeczywistniaja prawdziwe chrzescijanskie zycie.
Rozpoznajcie: Najwiekszym zagrozeniem dla demonów sa ci, którzy urzeczywistniaja prawdziwe chrzescijanstwo. Dlatego szatan zmyslów przykrywa sie plaszczykiem "chrzescijanskim", aby wywolac wielkie zamieszanie, tak zeby nie kazdy mógl od razu rozpoznac, co jest prawdziwie chrzescijanskie. Albowiem prawdziwe chrzescijanskie zycie jest zyciem wedlug praw Bozych, których nauczalem jako Jezus z Nazaretu i wedlug których zylem.
Wielu sprawiedliwych proroków i sprawiedliwych mezów i niewiast musialo cierpiec za wszelkich czasów podobnie jak Ja jako Jezus.
Kto nie tylko glosi ewangelie milosci i zycia, lecz równiez praktycznie stosuje i przybliza wielu ludziom prawa milosci i zycia ze swojego urzeczywistnienia - a wiec wskazuje im droge do Mnie, do Chrystusa Bozego w ich wnetrzu, aby mogli pójsc za Mna - ten jest zagrozeniem dla tych, którzy przykrywaja sie tylko plaszczem "chrzescijanskim".
Poniewaz niewiasta w szacie ziemskiej, wspólnosicielka boskiej Madrosci, o której juz mówilem, ponownie przynosi na swiat do ludzi odwieczne prawa i droge do odwiecznego Prawa, musi ona - podobnie jak Ja i wielu proroków - znosic szyderstwa, oszczerstwa, kpiny i pogarde. Mimo wszystko odwieczna Prawda utoruje sobie droge i Chrystus, w polaczeniu z boska Madroscia, bedzie zwyciezca.
Ten, kto pragnie rozpoznac drapiezne wilki w owczej skórze pozornych chrzescijan, niech sprawdza koscielnych zwierzchników i ich zwolenników; miedzy nimi jest tez wielu rzadzacych tym swiatem, którzy posluguja sie Moim imieniem dla swoich celów:
Czy ci koscielni i swieccy dostojnicy sa nastepcami Nazarenczyka?
Czy nauka wladz koscielnych daruje ludziom zdrowie i szczescie?
Czy matka ziemia jest zdrowa i czy atmosfera ziemska chroni ziemie i ludzi?
Kim sa ci, którzy popieraja zabijanie?
Szukajcie wilków w owczej skórze pozornych chrzescijan!
Wtedy znajdziecie antychrysta, który wystepuje w Moim imieniu - w imieniu Chrystusa - i zwodzi was, i wprowadza w blad.
Od czasów, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu az do dnia dzisiejszego, sa to wciaz na nowo - tylko w innych cialach ziemskich - ci sami obludnicy, którzy sprzedali sie demonicznej przemocy i szatanowi zmyslów, aby pod plaszczykiem chrzescijanstwa zwodzic ludzi. Kto sprzedaje sie ciemnosci, ten tez ciemnosci sluzy. A ona bedzie wciaz na nowo wysylala swoich na ten swiat, aby ludzi zwodzic i wprowadzac w blad.
Wiele narodów poszlo jak trzoda za ziemskim pasterzem i zostalo wprowadzonych w chaos. Lecz nawet w chaosie jest nadzieja na dobre, na Nowy Czas, czas Chrystusa.
Ja Jestem Nadzieja, Ja Jestem Prawda i Zyciem.
Ja Jestem w Duchu bardzo bliski Moim i przygotowuje przez nich Moje przyjscie. To prowadzilo i prowadzi do walki, gdyz nie poddaje sie tak latwo ten, kto przez wiele stuleci przykrywal sie i jeszcze wciaz przykrywa sie plaszczykiem chrzescijanstwa, aby zwiesc jeszcze wiecej ludzi.
Ja Jestem, Chrystusem, Zyciem. Ja nie przynosze zaglady. Ja wyjasniam, aby ci, którzy ujrza zmije, rozpoznali ja i zdeptali jej glowe. W ten sposób demaskuje obludników i daje im jednoczesnie mozliwosc schylenia glowy i stania sie najmniejszymi miedzy bracmi i siostrami.
Rozpoznajcie: Ja zwyciezam przez ludzi, którzy sa po Mojej stronie i przygotowuja Nowy Czas. Wyposazeni Moja sila, walcza oni jeszcze teraz przeciwko swoim wlasnym bledom i slabostkom, a jednoczesnie moca milosci, walcza przeciwko obludnikom ukrytym pod plaszczykiem chrzescijanstwa.
Walka we Mnie i wraz ze Mna jest walka sprawiedliwa. Ja, Chrystus, krocze na czele tych, którzy staraja sie spelniac wole Ojca. Ziemia bedzie oczyszczona i stanie sie bardziej swietlista, gdyz Ja, Chrystus Bozy, nadchodze.
Slowo "przysiegac" powinno byc rozumiane wedlug jego sensu; odpowiada ono slowu "potwierdzac". 
***

ROZDZIAL 61

Jezus zapowiada koniec naszych czasów


Po ich owocach teraz ich poznacie (1). Reinkarnacje zadnych wladzy i poslanców Boga w przebiegu czasu (2-3). Wyslancy ciemnosci walcza na wszelkie sposoby (4-5). Zalecenia na czas grozy (6-7). Ponowne przyjscie Chrystusa: Uczcie sie rozrózniania (8-9). Przemiany w systemie slonecznym i na ziemi (10). Nadchodzacy czas koncowy - Droga ewolucji ludzkosci i ziemi do stanu swietlistej substancji - Królestwo Pokoju - Ostatni bunt szatana - Boze "Niech sie stanie": rozwiazanie ciezkiej materii - Przygotowanie przez boska Madrosc ponownego przyjscia Chrystusa - Przyjscie Chrystusa, najwieksze wydarzenie (11). Rozpoznajcie znaki czasu (12-14). Kto czuwa, ten nie przespi tej godziny (15-19)

1. A gdy Jezus siedzial na Górze Oliwnej, przystapili do Niego uczniowie i rzekli: "Powiedz nam, kiedy to sie stanie? I jaki bedzie znak Twojego przyjscia i konca swiata?" A Jezus, odpowiadajac, rzekl im: "Baczcie, by was ktos nie zwiódl. Albowiem wielu przyjdzie w Moim imieniu, mówiac: Ja Jestem Chrystusem - i zwiedzie wielu. (Rozdzial 61, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nie wierzcie nikomu, kto kaze slawic swoje wlasne imie, uznaje siebie za najwiekszego i czcic sie pozwala. I nie wierzcie nikomu, kto mówi, ze jest na nowo wcielonym Chrystusem. Albowiem nie przyjde juz w ciele, lecz Ja Jestem w Duchu z Moimi.
Natomiast kazdy, kto sluzy, slawi jedynie imie Pana, czyni dobre dziela i wnosi je w ten swiat tak, ze dobre owoce sa widoczne dla wielu, jest prawdziwym drogowskazem - przez tego dzialam Ja. Nie po ich slowach bedziecie ich rozpoznawac, lecz po ich czynach.
Przelom czasów, w których przyblizam sie coraz bardziej do Moich, mozna porównac do konca lata i do jesieni, gdyz czas przelomu starego, grzesznego swiata i Nowego Czasu jest czasem zbierania plonów.
Ci, którzy zyja we Mnie, przynosza dobre owoce, a ci, którzy naduzywali i naduzywaja Mojego imienia dla swoich celów, ujawniaja teraz swoje zle owoce. Przelom czasów pozwala wyraznie rozpoznac dobre i zle owoce.
Rozpoznajcie! Koniec lata i jesien juz sie rozpoczely dla grzesznego czasu. Owoce ukazuja sie - zniwa sa w toku.
2. I uslyszycie o wojnach i o dzialaniach wojennych; uwazajcie, aby to was nie zbilo z tropu, gdyz to wszystko musi sie stac, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem jeden naród przeciwko drugiemu i jedno panstwo przeciwko drugiemu; i beda kleski glodowe i zarazy, a miejscami trzesienia ziemi. I bedzie to dopiero poczatek niedoli.
3. A w owym czasie mocarze beda zagarniac kraje i bogactwa ziemi dla zaspokojenia wlasnych zadz i beda ujarzmiac wielu, cierpiacych biede, i trzymac ich w wiezach, i wykorzystywac dla powiekszenia swoich bogactw. I beda ujarzmiac nawet zwierzeta polne, i siac beda zgroze. Lecz Bóg wysle im Swoich poslanców, a oni beda glosic Jego prawa, które ludzie zakryli swoja tradycja, a ktokolwiek przestapi te prawa, umrze. (Rozdzial 61, 2-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co jest zapowiedziane, juz sie rozpoczelo (1989r.). Z precyzja mechanizmu zegarowego przebiega to, co jest zapowiedziane. Jedna katastrofa zazebia sie o druga, jeden cios losu spada za drugim. Po tym daje sie rozpoznac przemiana czasów.
Grzeszny swiat przemija. W nim swita juz i z niego wylania sie nowa epoka i zapowiadaja sie duchowo rozbudzone pokolenia, z których powstanie duchowe czlowieczenstwo Nowego Czasu.
W dzisiejszym czasie (1989r.) jest tak, jak za czasów Noego lub za czasów zniszczenia Pompei. Wiekszosc ludzi zyje w rozwiazlosci. Slysza oni wprawdzie o znakach czasu - pozostaja jednak grzesznymi ludzmi. Wraz ze swoim bogactwem i swoja zewnetrzna wladza gineli i gina.
W ciagu minionych epok te dusze wciaz na nowo przybieraly szate ziemska, i wiele z nich zaczynalo dzialac znowu tam, gdzie przedtem, w godzinie smierci, zaprzestaly - tylko za kazdym razem w innym czasie, innymi srodkami i innymi metodami. Wiele z nich piastowalo i piastuje jeszcze ciagle te same urzedy, czy to jako wladcy narodów lub panstw, czy tez jako zwierzchnicy koscielni. Wciaz na nowo ich zadza wladzy pchala i pcha je na ziemie na te stanowiska.
Jako ludzie staraly sie one i wciaz na nowo staraja utrzymywac obieg tego swiata, jego zewnetrzne struktury, na tych samych torach. Tak wiec ustanawialy poprzez stulecia i ustanawiaja zawsze te same prawa dla ludów. A narody pozwalaly i pozwalaja swoim wladzom ujarzmiac sie w róznym stopniu i wciaz na nowo sa posluszni swoim przewodnikom, którzy juz w poprzednich wcieleniach czynili tak samo lub podobnie. Poniewaz sa to zawsze ci sami, którzy rzadza jakims krajem lub wyrózniaja sie jako zwierzchnicy koscielni, dlatego w niektórych krajach powtarzaja sie wciaz te same procesy co w dawnych czasach. Ciosy losu, katastrofy i kryzysy przybieraja tylko inne nazwy. Jednak w wielu przypadkach przedstawiaja sie one dzisiaj gorzej anizeli w przeszlosci.
We wszystkim negatywnym jest tez pozytywne: W czasach przemijania i wzrastania wciaz od nowa przebija swiatlo Chrystusa, czas Ducha Bozego, Nowy Czas, czas Chrystusa, którym Ja Jestem.
Rozpoznajcie: Na przelomie starego, grzesznego swiata i Nowego Czasu przybywaja wciaz na nowo poslancy Boga. Wielu sprawiedliwych, mezów i niewiast, jest teraz w Mojej sluzbie dla Nowego Czasu.
Cala Prawda ujawni sie, mimo ze przez wiele stuleci byla swiadomie i nieswiadomie zakrywana przez ludzi dalekich od Boga: Poslancy Boga ponownie glosza prawa Boze i staraja sie rozpowszechniac ewangelie milosci na calej kuli ziemskiej - od kontynentu do kontynentu, od miasta do miasta, od gminy do gminy, od wioski do wioski. Przygotowuja oni Królestwo Boze na ziemi. Wielu ludzi pod wplywem dzialalnosci poslanców Bozych rozbudzi sie i wkroczy na droge do Wewnetrznego Zycia.
4. Wtedy wydawac was beda na udreke i zabijac beda was. I wszystkie narody palac beda nienawiscia do was ze wzgledu na imie Moje. I wówczas na wielu napadna, i wielu nawzajem zdradzac sie bedzie, i jeden drugiego nienawidzic. I powstanie wielu falszywych proroków, i zwioda oni wielu.
5. A poniewaz bezprawie bedzie sie panoszyc, przeto milosc w wielu oziebnie. Kto jednak wytrwa do konca, ten bedzie ocalony. I bedzie gloszona ewangelia o Królestwie Bozym na calym swiecie, na swiadectwo wszystkim narodom; i potem nadejdzie koniec. (Rozdzial 61, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tak dzialo sie w ubieglych stuleciach: Moi byli dreczeni i zabijani.
To co bylo, dzieje sie nadal. Bo wciaz te same wilki w owczej skórze, ze swoja zadza wladzy przychodza na ten swiat. One chca zgasic swiatlo Chrystusowe, które jest im sola w oku i naduzywaja w tym celu Mojego imienia. Ich wycie mozecie uslyszec wtedy, kiedy poslancy Boga ukazuja im ich szatanskie dziela, które oni - jak nawet sami mówia - czynia w Moim imieniu.
Rozpoznajcie: W dawnych czasach poslancy Boga byli nekani, torturowani i zabijani. W dzisiejszych czasach (1989r.) sa oni spotwarzani, wyszydzani, osmieszani i wykpiwani. Prawdziwych chrzescijan nadal sie przesladuje tylko innymi srodkami i metodami, przez znieslawianie w srodkach masowego przekazu, które nazywa sie prasa, radiem itp. Stoja za tym czujacy sie zagrozeni Prawda przedstawiciele kosciolów, ksieza, kaplani i odpowiedzialni za sprawy wyznan, jak równiez politycy, dziennikarze i reporterzy - i wszyscy inni, którzy maja do nich zaufanie. Równiez i w dzisiejszych czasach (1989r.) ci, którzy nazywaja siebie chrzescijanami, nienawidza wielu sprawiedliwych mezów i wiele sprawiedliwych niewiast za to, ze ida w Moje slady, slady Chrystusa.
Rozpoznajcie: Tak jak bylo za wszelkich czasów, tak jest tez na przelomie starego, grzesznego swiata i Nowego Czasu. Wielu ludzi mówi o Mnie, o Chrystusie. Skoro jednak dotknie ich tylko maly podmuch, np. oszczerstwo, przechodza do innego obozu i zdradzaja Mnie. Z bojazni o swoje ziemskie zycie, o uznanie i stanowiska zdradzaja sie tez nawzajem i nienawidza.
Wyslannik ciemnosci wkracza róznymi metodami w losy narodów i podjudza jeden naród przeciwko drugiemu. Jest to mozliwe, gdyz ludzie nie sa w jednosci ze soba. Narody uwazaja sie nawzajem za nieprzyjaciól, przez co narastaja agresje i leki przed przyszloscia. To wszystko jest rozniecane wciaz na nowo przez wyslanników ciemnosci, gdyz chca oni trzymac masy w zamecie. A wtedy przychodza jako falszywi prorocy i podaja sie za dobroczynców; przywiazuja ludzi do swojej "misji" i do swojej osoby - lecz nie kieruja ich na Mnie, na Chrystusa.
Na przelomie starego, grzesznego swiata i Nowego Czasu, wyslannik ciemnosci na calym froncie atakuje swiatlo. Któz jednak moze dlugo stawiac opór swiatlu? Zaden czlowiek i zadna dusza, zadna ciemna moc - nawet wtedy, kiedy naduzywa Mojego imienia i zwalcza prawdziwych chrzescijan. swiatlo, Jam Jest, jest silniejsze.
Rozpoznajcie: Ja Jestem swiatlem tego swiata niezaleznym od czasu. swiatlo przenika przestrzen i czas i wszystko odnawia. Nadchodzi czas, kiedy dla wyslannika ciemnosci nie beda juz mozliwe zadne posuniecia ani wstecz, ani naprzód, tylko jedynie kapitulacja i - tak, jak dla kazdego czlowieka i kazdej duszy - zawrócenie ku swiatlu, którym Ja Jestem.
Chociaz w tej koncowej walce bedzie wzmagala sie niesprawiedliwosc, a milosc w sercach wielu ludzi ostygnie - to jednak swiatlo juz staje sie widoczne: Jest to Chrystus, którym Ja Jestem i który przez poslanców, przez pionierów Nowego Czasu, przynosi swiatlo na ziemie. Wielu ludzi zejdzie z tego swiata, lecz wielu z tych, którzy przetrwali walke z mocami ciemnosci bedzie uratowanych.
Ci, którzy pozostali Mi wierni, beda przestrzegac ewangelii milosci i dalej glosic Królestwo Boze na calym swiecie, i dawac swiadectwo o Prawdzie, która Ja Jestem i która w nich mieszka, przez nich mówi i dziala: o Chrystusie.
6. Gdy wiec ujrzycie na miejscu swietym groze spustoszenia, która przepowiedzial prorok Daniel (kto to czyta, niech pojmie!), wtedy ci, co sa w Judei, niech uciekaja w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby cos wziac z domu swojego, a kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrac swoje szaty.
7. Biada tez ciezarnym i karmiacym matkom w owych dniach! Proscie o to, aby ucieczka wasza nie wypadla zima, albo w szabat. Albowiem nastanie wtedy wielki smutek, jakiego nie bylo od poczatku swiata az dotad i juz nigdy nie bedzie. A gdyby nie byly skrócone owe dni, nie ocalalby zaden czlowiek. Ale ze wzgledu na wybranych dni owe beda skrócone. (Rozdzial 61, 6-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bezposrednio przed wami jest teraz to, co ludziom we wszystkich czasach bylo objawiane przez Odwiecznego poprzez proroków - chociaz upomnienia i wskazówki Odwiecznego dawane przez proroków nie znalazly posluchu u wiekszosci ludzi. Ten wielki przelom czasów nastaje.
Kto ciagle jeszcze troszczy sie o swoje dobra zewnetrzne, pragnie je utrzymac i pomnozyc, ten nie tylko pozostanie z nimi zwiazany - lecz z calym swoim mieniem zaginie. W miare jak zanika swiat, powstaje stopniowo - mimo smutku i niedoli - Królestwo Boze na ziemi.
Jezeli zobaczycie, ze swiat sie rozpada, to nie odwracajcie sie i nie traccie czasu, aby to i owo zabrac lub uporzadkowac. Pójdzcie do siedziby Boga, która jest w was i pozwólcie sie prowadzic Temu, który w was zamieszkuje.
Jest napisane: "Biada tez ciezarnym i karmiacym matkom w owych dniach!" Jezeli plód w lonie matki jest pelen swiatla i sily, bo ojciec i matka zyja w Bogu, to bedzie on zachowany. Jezeli jednak plód w lonie matki jest z tego starego, grzesznego swiata, a wiec jest ubogi w swiatlo, tak jak ojciec i matka sa ubodzy w swiatlo, to moze byc im zabrany - zaleznie od tego, jakie przyczyny leza u podloza. Równiez i niejedno cialo, które nosi ubogi w swiatlo plód, zostanie zabrane w tym czasie grozy, jakiej swiat jeszcze nie doznal.
Proscie, aby fanfary Porzadku nie zabrzmialy w szabat, wtedy, kiedy ludzie jeszcze bardziej oddaja sie rozkoszom zycia, zamiast modlic sie do Boga i dziekowac Mu za Jego prowadzenie i pomoc. Nie bedzie mozna wtedy osiagnac wielu z tych, którzy mogliby udzielic zewnetrznej pomocy. Proscie, azeby wielkie porzadki na ziemi nie nastapily zima, gdyz wielu nie bedzie mialo prawie nic ze soba i nie znajdzie przytulku w domach, lecz pod golym niebem lub w schronach, gdyz wielkie bedzie zniszczenie. Wtedy wielu bedzie marznac i zamarzac, równiez i kobiety ciezarne.
Wielu ludzi zdalo sie na ten swiat i jego rzady i straca oni z dnia na dzien to wszystko, co uwazali za swoja wlasnosc i swoje zabezpieczenie. Odwieczny, dobrotliwy Bóg, wasz i Mój Ojciec, juz skrócil ten czas dla Swoich wiernych i skróci go jeszcze raz, kiedy zamet osiagnie swój punkt kulminacyjny. Wielu z tych, którzy maja na czole znamie milosci, bedzie wsród gruzów i chaosu tego swiata dalej budowac Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa i wznosic je na calym swiecie na znak zwyciestwa.
8. Gdyby wam wtedy ktos powiedzial: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie uwierzcie pochopnie. Powstana bowiem falszywi Chrystusowie i falszywi prorocy i czynic beda wielkie znaki i cuda, aby, o ile to mozliwe, wprowadzic w blad nawet wybranych. Otom przepowiedzial wam!
9. Gdyby wam wiec powiedzieli: Oto jest On na pustyni - nie wychodzcie; oto jest On w skrytych komnatach - nie wierzcie pochopnie. Gdyz jak swiatlo pojawia sie od wschodu i jasnieje az do zachodu, taka bedzie tez przyszlosc Syna Czlowieczego. Gdziekolwiek jest padlina, tam zlatuja sie sepy. (Rozdzial 61, 8-9) 
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wiedzcie, ze Ja przyjde do Moich w Duchu - jednak juz nie w powloce cielesnej.
Jezeli ktos powie, ze tu albo tam jest Chrystus, to pamietajcie o tym: Ja wam to juz wczesniej mówilem. Ja juz wiecej nie wejde w cialo. Jako Jezus przyjalem cialo dla was i dla was je przezwyciezylem, abyscie i wy mogli je przeze Mnie, Chrystusa, przezwyciezyc, osiagnac zmartwychwstanie i duchowe odrodzenie i dzieki temu, znowu zjednoczyc sie z Bogiem, waszym i Moim Ojcem.
Jezeli bedziecie spelniac odwieczne Prawa, to nauczycie sie rozrózniac, gdyz beda wystepowac nie tylko falszywi prorocy. Wlasnie na tym wielkim przelomie czasów bedzie wielu sprawiedliwych ludzi - mezów i niewiast - których do was poslalem, którzy szczerze i uczciwie beda starali sie przyniesc wam prawa Boze, i którzy w smutku i zamecie konca swiata budowac beda Królestwo Pokoju. Sa to ci, którzy spelniaja ewangelie milosci i w ten sposób przynosza Królestwo Boze na ziemie.
Po ich owocach macie ich rozpoznac.
10. A zaraz po udrece owych dni slonce sie zacmi, a ksiezyc nie zajasnieje swoim blaskiem i gwiazdy beda spadac z nieba, i moce niebianskie beda wstrzasniete. (Rozdzial 61, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przy poteznych wstrzasach w calym systemie slonecznym, planety wypadna ze swoich orbit i tymczasowo znajda sie w innym ukladzie wokól slonca. Równiez i ksiezyc wejdzie w inny uklad i zmieni swoje oddzialywanie grawitacyjne wobec Ziemi. Na skutek tego zmienia sie na niej: rytm dnia i nocy, pory roku oraz przyplywy i odplywy morza. Przy tych wydarzeniach dojdzie na pewien czas do zacmienia slonca.
"Gwiazdy spadac beda z nieba" oznacza: Na Ziemie beda spadac potezne meteory. Równiez i z tego powodu planeta Ziemia ulegnie odpowiednim zmianom. Morza poszukaja sobie innych zbiorników.
Wysokie góry zanikna, a powstana nowe wyzyny i doliny. Cala ziemia bedzie przedstawiac milszy widok.
Rozpoznajcie: Ja czynie wszystko nowym.
11. I wtedy ukaze sie na niebie znak Syna Czlowieczego, i biadac beda wszystkie narody ziemi, i ujrza Syna Czlowieczego nadchodzacego w oblokach nieba z wielka moca i chwala. I posle aniolów Swoich o glosach mocnych jak dzwony, i zgromadza wybranych Jego z czterech stron swiata, od jednego konca nieba az po drugi. (Rozdzial 61, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Znakiem Syna Czlowieczego jest swiatlo Chrystusa, którym Ja Jestem. W Duchu przychodze do Moich, którzy Mi sluza w szacie ziemskiej i zaludniaja Królestwo Boze, którego wladca Ja Jestem.
Rozpoznajcie: Ja nie przyjde nagle z dnia na dzien. Wszystkie wielkie wydarzenia rzucaja naprzód swoje swiatlo lub swoje cienie. Ja Jestem swiatlem swiata. Moje przyjscie w Duchu jest najwiekszym wydarzeniem dla ziemi i dla ludzi. Ja, Chrystus, juz wyruszylem, gdyz Moje swiatlo juz dziala na ziemi i w atmosferze, albowiem prorocy Boga i wierni mezowie i niewiasty coraz bardziej toruja Mi drogi.
Prorocy Boga w Starym Przymierzu i wszyscy prorocy Boga, i oswieceni mezowie i niewiasty w minionych dwóch tysiacach lat wciaz na nowo ostrzegali ludzkosc przed jej wlasnym siewem i wzywali ja do zawrócenia. Poprzez wiele aspektów odwiecznej Prawdy objawiono ludzkosci jej szatanski siew i odpowiadajaca mu przyszlosc, która trafi ludzkosc, jesli ta nie zawróci i nie bedzie spelniac praw Bozych. W coraz to mniejszych odstepach czasu mówiono i mówi sie o nadchodzacym czasie koncowym. Wielka masa ludzi zyla jednak i nadal zyje w grzechu, tanczyla i dalej tanczy wokól zlotego cielca: wokól wlasnego ja, które dazy do tego, co moje, co dla mnie, do rozkoszy ziemskiego zycia. Ostrzezenia sprawdzaja sie. Ludzkosc znajduje sie teraz w tak zwanym czasie koncowym.
Rozpoznajcie: Slowo "czas koncowy" nie oznacza konca materii, konca planety Ziemi, lecz oznacza koniec tego wszystkiego, co jest przeciwne Bogu: materializm dobiega konca.
W miare jak stopniowo powstaje na ziemi Królestwo Pokoju, stopniowo równiez wysubtelnia sie wielkie polacie materii, gdyz jest napisane: Ja uczynie wszystko nowym. Powstanie nowe niebo i nowa ziemia, a ludzie beda dorastac do Nowego Czasu, do czasu swietlistego. Na tej drodze ewolucji do bardziej swietlistych i subtelnych form wszystko coraz bardziej uduchowi sie - az do osiagniecia stanu swietlistej substancji, bardziej subtelnej materii. Albowiem ludzie Nowego Czasu beda wzmacniali swiatlo na ziemi i w ziemi i przez swoje duchowe zycie beda dalej podnosili wibracje ziemi i calego systemu slonecznego. A kiedy nastanie Królestwo Pokoju na ziemi z subtelniejszej materii, ze swietlistej substancji, wtedy swiecic bedzie tez inne slonce.
Rozpoznajcie: Przy koncu trwania Królestwa Pokoju szatan, demon, jeszcze raz bedzie mógl zmierzyc swoje sily ze Mna, z Chrystusem, gdyz nawet i wtedy bedzie staral sie znowu zapanowac nad ziemia. W koncu jednak bedzie musial rozpoznac, ze Boze "Niech sie stanie" jest w pelnym toku i ze zmarnowal on calkowicie czas, okres laski, udzielony mu jeszcze raz przez Boga, naszego Ojca.
Po tych wydarzeniach, obejmujacych cala ziemie, wszystkie mocno zageszczone planety, jedna po drugiej rozprysna, i czysto duchowe substancje w materialnych planetach wystapia ze swoich powlok tak, jak dusze ludzi, których cialo umiera. Opuszczone materialne czesci planet stopniowo rozloza sie i cala ciezka materia powoli sie wysubtelni, gdyz Bóg jest czysta energia o subtelnej substancji. Bóg jest Duchem, sila, miloscia i madroscia.
Boska Madrosc objela wielkie zadanie wyruszajac naprzód z Moim swiatlem pokoju i jednosci i przynosi je wszystkim narodom z ziemi, a zatem wszystkim ludziom dobrej woli. Poprzez nia Moje swiatlo promieniuje w niezliczonych aspektach zycia: Jest to Moje slowo, które jest i bedzie objawione przez usta Mojej prorokini, która jest takze oredowniczka Boga i przez wielu sprawiedliwych - mezów i niewiasty. Moje swiatlo przynosi tez ludziom wewnetrzna droge do serca Boga. Zwiastuje ono tez Królestwo Pokoju i sprawia, ze synowie i córki Boga, - przede wszystkim z rodu Dawida, jak równiez ludzie z innych rodów - którzy wlaczeni sa w plan zbawienia rozpowszechniaja Dzielo Zbawienia oraz zakladaja i buduja Królestwo Pokoju.
Ja zblizam sie do Moich coraz bardziej. Tak, jak oni postepuja naprzód na drodze do wnetrza i z jednego pokolenia na drugie buduja dalej Królestwo Pokoju, tak Ja Jestem coraz blizej, coraz bardziej z nimi. Poniewaz przez boska Madrosc zgodnie z Moja wola juz wiele dokonalo sie na ziemi, Moje swiatlo juz teraz promieniuje na ten swiat i zapowiada Moje przyjscie.
Rozpoznajcie: Aniolowie niebios i sprawiedliwi w szacie ziemskiej juz teraz (1989r.) wielkim glosem zwiastuja Królestwo Pokoju i jego wladce. Juz teraz gromadza sie w wielkiej liczbie mezowie i niewiasty z czterech stron swiata, aby razem zyc i przygotowac sie na to najwieksze wydarzenie w atmosferze i na ziemi - na Moje przyjscie. Kiedy potem zabrzmia fanfary z niebios, kiedy z Ducha Bozego cherubiny czterech wlasciwosci rozglosza, ze nadchodze, wtedy Ja ukaze sie w calej mocy i wspanialosci i obejme wladze. Wtedy ludzie beda j e d n a trzoda, a Ja - Chrystus - bede ich pasterzem.
Zanim jednak wszystko to sie stanie, przyjdzie jeszcze na te ziemie wielki zal i ubolewanie i zabrani zostana wszyscy ci, którzy nie nosza na czole znamienia. Oni pójda swoja dalsza droga jako dusze.
Rozpoznajcie: swiatlo Chrystusa jest swiatlem Nowego Czasu. Ja zwiastuje Moje przyjscie, promieniujac naprzód Moim swiatlem.
12. I uczcie sie od drzewa figowego: Gdy galezie jego juz nabrzmiewaja i wypuszczaja liscie, poznajecie, ze lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, ze jest ono blisko, tuz u drzwi. Zaprawde, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, zanim sie to wszystko stanie. Niebo i ziemia przemina, ale slowa Moje nie przemina.
13. O tym dniu i o tej godzinie nikt nie wie, nawet aniolowie w niebie, a jedynie sam Wszech-Ojciec. Jak bylo bowiem za dni Noego, tak bedzie z przyjsciem Syna Czlowieczego.
14. Bo tak jak bylo przed potopem: Jedli, pili, zyli w rozwiazlosci, az do dnia, kiedy Noe wszedl do arki. I nie spostrzegli sie, az nastal potop i zmiótl wszystkich; tak bedzie i z przyjsciem Syna Czlowieczego. (Rozdzial 61, 12-14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto patrzy na to, co dzieje sie na ziemi i slyszy o losach ludzi na calym swiecie, ten rozpozna, ze wydarzenia konca swiata juz teraz rzucaja swoje cienie jako znaki, ze ludzkosc znajduje sie juz w trakcie rozpadu starego, grzesznego swiata. Kto jest czujny, ten rozpozna, ze grzeszny czlowiek nie zdola przetrwac tych wielkich przeobrazen.
Rozpoznajcie: Te przeobrazenia - to skutki podobnie poteznych przyczyn, przez które prawo siewu i zbioru zmiata grzech z ziemi. Ludzie, którzy gleboko tkwia w grzechu, nie beda juz wtedy mogli pozostac na ziemi, gdyz Nowy Czas, czas Chrystusa, wznosi sie z gruzów, przynoszac nowe niebo i nowa ziemie.
Kto stoi w cieniu, ten zginie w chlodzie wlasnego ja, swoich niskich pozadan i popedów.
15. Wtedy dwóch bedzie na roli i jeden bedzie zabrany, a drugi zostawiony. Dwie niewiasty mlec beda w mlynie, jedna bedzie zabrana, a druga zostawiona. Czuwajcie wiec, gdyz nie znacie godziny, kiedy Pan wasz przyjdzie.
16. A to zwazcie: Gdyby gospodarz wiedzial, o której godzinie zlodziej przyjdzie, czuwalby i nie pozwolilby mu wlamac sie do domu swego. Dlatego i wy badzcie gotowi, gdyz Syn Czlowieczy przyjdzie o godzinie, w której Go nie oczekujecie.
17. Któz tedy jest sluga wiernym i madrym, którego on postawil nad czeladzia swoja, aby jej dawal pokarm o wlasciwej porze? Blogoslawiony ów sluga, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniacego. Zaprawde, powiadam wam: Postawi go nad calym mieniem swoim.
18. Jesliby zas ów zly sluga rzekl w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjsciem i gdyby zaczal bic inne slugi, i jesc z zarlokami, i pic z pijakami,
19. to przyjdzie pan slugi owego w dniu, w którym ten na to nie liczy i o godzinie, w której go nie oczekuje. I da mu pan zaplate z obludnikami w skrajnej ciemnosci, z okrutnikami i z tymi, którzy nie maja milosci ani wspólczucia. I bedzie tam placz i zgrzytanie zebów. (Rozdzial 61, 15-19)
Czuwajcie i módlcie sie! Pozostancie we Mnie i wiedzcie, ze Ja Jestem w was i z wami. Kto bowiem czuwa i czeka na Pana, ten nie przespi godziny, w której Ja przyjde, i przezyje zalosc i groze tylko z daleka, gdyz nie pozwolil sie uspic przez ten swiat i wciagnac sie w niego.
Pozostancie czynni w Moim Duchu, i wytrwajcie - Ja nadchodze!
***
ROZDZIAL 62

Przypowiesc o dziesieciu pannach


Czujnym jest ten, kto spelnia prawa milosci. On ma wewnetrzne swiatlo, znamie na czole (1-7)

1. Królestwo Niebios podobne bedzie wtedy do dziesieciu panien, które wziawszy lampy swoje, wyszly na spotkanie oblubienca. A piec z nich bylo madrych i piec nieroztropnych.
2. Nieroztropne bowiem zabraly lampy, ale nie zabraly z soba oliwy. Madre zas wraz z lampami swoimi zabraly w naczyniach oliwe.
3. A gdy oblubieniec dlugo nie nadchodzil, zdrzemnely sie wszystkie i zasnely. Wtem o pólnocy powstal krzyk: 'Oto oblubieniec nadchodzi! Wyjdzcie Mu na spotkanie!' Wówczas ocknely sie wszystkie panny i oporzadzily lampy swoje.
4. Nieroztropne zas rzekly do madrych: 'Uzyczcie nam troche waszej oliwy, gdyz lampy nasze gasna'. Na to odpowiedzialy madre: 'O nie, gdyz mogloby nie starczyc i nam i wam, idzcie raczej do kramarzy i kupcie sobie'.
5. A gdy one odeszly kupowac, nadszedl oblubieniec i te, które byly gotowe, poszly z Nim na wesele. I zamknieto drzwi.
6. A pózniej nadeszly i pozostale panny, mówiac: 'Panie, Panie, otwórz nam'. On zas odpowiadajac, rzekl: 'Zaprawde, powiadam wam, nie znam was'.
7. Czuwajcie wiec, gdyz nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Czlowieczy przyjdzie. Miejcie wasze lampy zapalone". (Rozdzial 62, 1-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Czujny czlowiek, czekajacy na swojego Pana, podobny jest do madrych panien. One zabraly w naczyniach zapas oliwy do swoich lamp. Oznacza to, ze przez urzeczywistnienie praw Bozych niosly w sobie swiatlo. 
Czujny czlowiek, który zwaza na to, aby spelniac przykazania milosci, bedzie mial wewnetrzne swiatlo: jest to znamie na czole.
Jezeli jednak czlowiek rozpozna, ze nie nosi w sobie swiatla dopiero wtedy, kiedy Chrystus Bozy jest juz bardzo bliski Swoich i jezeli ten czlowiek dopiero wtedy wyruszy w droge do serca Boga, to jego dusza w szacie ziemskiej Mnie, Chrystusa, juz nie ujrzy. Albowiem kto do samego konca jest poddany swiatu, zginie w owym czasie, kiedy Ja obejme wladze nad ziemia. Uboga w swiatlo dusza pójdzie wtedy w obszarach oczyszczania swoja droga do wyzej rozwinietych form zycia, ale droga ta bedzie pelna trudu i serdecznego zalu.
Kto Mnie nie zna, ten Mnie tez nie przyjal w glebi serca i dlatego nosi malo swiatla w swojej duszy. Ci ludzie slyszeli wprawdzie o Moim przyjsciu, mówili wprawdzie o oblubiencu, lecz nie ozdobili sie chluba Wewnetrznego Zycia i cnota ofiarnej milosci, aby wyjsc na spotkanie ze Mna, z oblubiencem. Natomiast prawdziwe oblubienice, które ozdobily sie cnota ofiarnej milosci i chluba Wewnetrznego Zycia i tak rozniecily Wewnetrzne swiatlo - beda ze Mna, z oblubiencem.
Im bardziej wzmaga sie swiatlo na ziemi, tym bardziej zamykaja sie drzwi dla tych, którzy o Mnie tylko slyszeli i mówili, lecz Mnie nie przyjeli i nie ugoscili w swoim sercu. Wtedy dla dusz, które nie rozwinely swojego wewnetrznego swiatla, drzwi do wcielenia pozostana zamkniete.
Slowa "Nie znam was" oznaczaja: Wy Mnie nie znacie, gdyz nie znacie samych siebie. A dopóki nie znacie Mnie, nie mozecie tez wejsc w swiatlo, gdyz Ja Jestem swiatlem tego swiata, Prawda i Zyciem.
***
ROZDZIAL 63

Przypowiesc o talentach


Komu zostalo dane, ten niech daje innym - Bóg 
wynagradza tylko tego, kto daje z serca (1-12)

1. A On mówil dalej: "Podobne jest Królestwo Niebios do czlowieka, który wyruszajac w dalekie kraje, przywolal swoje slugi i przekazal im swoje mienie. I dal jednemu piec talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, kazdemu wedlug jego zdolnosci, i zaraz odjechal.
2. A ten, który dostal piec talentów, handlowal nimi i zyskal dalszych piec. Podobnie i ten, który dostal dwa, zyskal dalsze dwa. A ten, który dostal jeden, poszedl, wykopal dól w ziemi i ukryl pieniadze Pana swojego.
3. A po dlugim czasie powraca Pan owych slug i rozlicza sie z nimi. A ten, który dostal piec talentów, przyniósl jeszcze inne i przystapiwszy, rzekl: 'Panie, piec talentów mi powierzyles, oto dalszych piec talentów zyskalem'. Rzekl mu Pan jego: 'Dobrze uczyniles, slugo dobry i wierny, w malym byles wierny, wiele ci powierze, wejdz do radosci Pana swojego!'
4. Potem przystapil ten, który dostal dwa talenty i rzekl: 'Panie, dwa talenty mi powierzyles, oto jeszcze dwa talenty nimi uzyskalem'. Rzekl mu Pan jego: 'Dobrze uczyniles, slugo dobry i wierny! W malym byles wierny, wiele ci powierze, wejdz do radosci Pana swojego!'
5. Wreszcie przystapil i ten, który dostal jeden talent i rzekl: 'Panie, wiedzialem, zes czlowiek twardy, ze zniesz, gdzies nie sial i zbierasz, gdzies nie rozsypywal. Bojac sie tedy, poszedlem i ukrylem talent twój w ziemi, oto masz, co twoje'.
6. A odpowiadajac, rzekl mu Pan jego: 'Slugo zly i leniwy! Wiedziales, ze zne, gdziem nie sial i zbieram, gdziem nie rozsypywal. Powinienes byl wiec dac pieniadze moje bankierom do oprocentowania, a ja po powrocie odebralbym z zyskiem, co moje'.
7. Wezcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dwa talenty. Bowiem kazdemu, kto pomnozyl, bedzie dodane i obfitowac bedzie; a temu, który nie pomnozyl, zostanie zabrane i to, co ma. A nieuzytecznego sluge wrzuccie w ciemnosci zewnetrzne, taka bowiem jest czesc, jaka on sobie obral.
8. Rzekl tez Jezus do uczniów Swoich: "Badzcie prawdziwymi bankierami Królestwa Bozego, odrzucajcie zle i falszywe, a zatrzymujcie dobre i prawdziwe".
9. I usiadlszy naprzeciwko skarbony, przypatrywal sie Jezus, jak ludzie rzucali pieniadze do niej i niejeden bogacz wrzucal wiele.
10. Przyszla tez uboga wdowa i wrzucila dwie drobne monety, które niewiele byly warte.
11. A przywolawszy uczniów Swoich, rzekl im: "Zaprawde, powiadam wam, ze ta uboga wdowa wrzucila wiecej do skarbony, niz wszyscy inni.
12. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywalo, a ta ze swego ubóstwa wrzucila wszystko, co miala, cale swoje utrzymanie". (Rozdzial 63, 1-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zwazajcie na to, ze ten komu jest dane, nie powinien tego, co odebral zatrzymac dla siebie, lecz powinien przekazac to dalej. Gdyz Prawo jest ofiarna, darujaca miloscia. Kazdy otrzymal od Boga Dziesiec Przykazan. To, co z tych przykazan urzeczywistnil, powinien przekazac dalej, gdyz pomnozy sie to wtedy w swiecie dla dobra wielu.
Ten, kto spelnia przykazania, czuje, ze powinien dawac bezinteresowny wklad swoich talentów i zdolnosci w to, co boskie. Kto tego dokonuje dla dobra blizniego, ten przynosi zycie Boze na ten swiat i podaje wielu ludziom chleb Wewnetrznego Zycia, swoimi talentami i zdolnosciami ofiarnie przygotowujac serca bliznich na Wewnetrzne Zycie, aby juz nie laknely i nie pragnely.
Kto natomiast nie urzeczywistnil przykazan Bozych, jest niewolnikiem grzechu i tak dlugo pozostanie w niewoli i bedzie z tego powodu cierpial, az przez urzeczywistnienie przykazan rozbudzi sie do dzieciectwa Bozego.
Kto z calego serca jest wypelniony, ten daje z serca, a wiec bezinteresownie. Bóg nie spoglada na zewnetrzne dary, lecz na ofiarne dary serca, na to, co czlowiek urzeczywistnil i ofiarnie przekazuje dalej. Bowiem jedynie w darach ofiarnej milosci zawarte sa sila i swiatlo. Ten, kto z nich dawac potrafi, jest bogaty w sercu.
Rozpoznajcie: Kto nie daje z serca, ten nie otrzyma tez z serca Boga. Jedynie ten, kto daje z serca, bedzie tez wynagrodzony z serca, z Boga. Bóg miluje wszystkie Swoje dzieci. On dal wszystkim jednakowo. Bóg nie wynagradza tego, co daje ludzkie ja, które chce sie wykazac i jest z siebie zadowolone, lecz wynagradza szczerosc i ofiarnosc, to, co plynie z glebi duszy - to, co jest z Boga. 
***
ROZDZIAL 64

O istocie Boga


Sily zasady Ojca-Matki sa w mezczyznie i w kobiecie, dlatego obydwoje sa równi (1-3). Rozpoznajcie niewidoczne w widocznym; ujrzyjcie we wszystkim Boga, Zycie (4-5). O prawie przyciagania we wszelkim bycie - Uchwalenie Chrystusowego Dziela Zbawienia w sali tronowej Boga - Misja zbawienia - Nosiciele boskiej Madrosci ponosza razem z Chrystusem odpowiedzialnosc za Dzielo Zbawienia - Orszaki wcielen synów i córek Bozych sluzacych w misji zbawienia - Wcielenie Chrystusa - Misja obowiazuje az do jej spelnienia (6-11). Duchowo martwy (12). Wolna wola nigdy nie powinna byc naruszona (13)

1. Jezus przyszedl do studni blisko Betanii, gdzie stalo dwanascie drzew palmowych i dokad czesto udawal sie z uczniami Swoimi, aby ich nauczac o tajemnicach Królestwa Bozego. Tam usiadl w cieniu drzew, a Jego uczniowie razem z Nim.
2. I jeden z nich rzekl: "Panie, juz z dawien dawna napisano, ze Elohim zrobil czlowieka na Swoje wlasne podobienstwo i stworzyl mezczyzne i kobiete. Dlaczego zatem powiedziales, ze Bóg jest jedno?" A Jezus powiedzial im: "Zaprawde, powiadam wam, w Bogu nie ma ani mezczyzny, ani kobiety, a jednak oboje sa jednym i Bóg jest obojgiem w jednym. On jest Nia, a Ona jest Nim. Elohim - nasz Bóg - jest doskonaly, nieskonczony i jest jednym.
3. A wiec jak w mezczyznie ucielesniony jest ojciec i ukryta jest matka, tak w kobiecie ucielesniona jest matka i ukryty jest ojciec. Dlatego imiona ojca i matki winny byc jednakowo uswiecane, sa one bowiem wielkimi silami Boga i jedno nie istnieje bez drugiego w jedynym Bogu. (Rozdzial 64, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W Duchu Bozym, w prawie Wewnetrznego Zycia, nie ma plci, lecz istnieje darujaca i przyjmujaca sila. Darujaca sile nazywam zasada meska, a przyjmujaca sile - zasada zenska.
Rozpoznajcie: Kiedy mówie o mezczyznie lub kobiecie, to mówie o dwóch biegunach, o dwóch zasadach zycia, o darujacym i przyjmujacym biegunie, a wiec o meskiej i zenskiej zasadzie. W mezczyznie, w meskim biegunie lub w meskiej zasadzie, ujawniaja sie sily ojca: darujacy biegun, zwany tez duchowo twórczym lub stwarzajacym elementem i ukryty w nim zenski biegun, zenska zasada, matka: zycie przyjmujace i zachowujace. Podobnie w kobiecie, w przyjmujacym biegunie, w zenskiej zasadzie ujawniaja sie sily matki, która zycie przyjmuje i zachowuje i ukryte w niej to, co meskie, darujace - ojciec.
Obydwie sily, darujaca i przyjmujaca zasada, sa dostrojone do siebie. Jako istoty jest ich dwoje, a mimo to sa jednym: darujaca oraz przyjmujaca i zachowujaca zasada. Tak, jak darujaca, meska zasada, ma wiekszy udzial stwarzajacych sil i mniejszy udzial sil zenskich, a wiec przyjmujacych, tak zenska, przyjmujaca zasada, przyjmujacy biegun, ma wiecej zenskich, a wiec macierzynskich aspektów i mniej meskich, ojcowskich, a wiec darujacych sil.
Rozpoznajcie: W kazdej sile, czy jest ona darujaca czy przyjmujaca, zawarty jest byt. Dlatego kobieta powinna byc tak samo powazana jak mezczyzna. Zarówno w mezczyznie jak i w kobiecie zawarte sa zawsze obydwie sily, meski i zenski element, zasada Ojca-Matki. Dlatego Ojciec wasz, który jest tez Moim Ojcem, jest Bogiem Ojcem-Matka. Obydwie sily sa w Nim zjednoczone i dzialaja we wszelkim bycie. To jest bezosobowy Duch Wewnetrznego Zycia, ofiarna milosc, sila i madrosc.
Kto w swiecie uwaza kobiete za mniej warta i stawia mezczyzne ponad kobiete, ten wykracza przeciwko zasadzie zycia, zasadzie Ojca-Matki, która jest Wszechprawem.
4. Uwielbiajcie Boga, który jest nad wami i pod wami, po prawej i po lewej rece, przed wami, za wami, w was i wokól was. Zaprawde, jest tylko jeden Bóg. On jest wszystkim we wszystkim i w Nim istnieje wszystko, zródlo wszelkiego zycia, bez poczatku i konca.
5. To, co widzialne i przemijajace jest ucielesnieniem niewidzialnego, które jest wieczne, abyscie doszli od widzialnych przejawów przyrody do niewidzialnych przejawów boskosci. I abyscie poprzez to, co namacalne, doszli do tego, co nadprzyrodzone. (Rozdzial 64, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Czytaliscie, ze wszystkie rzeczy widoczne sa ucielesnieniem tego, co jest niewidoczne, wieczne. Dlatego uczcie sie we wszystkich przejawach zycia rozpoznawac to, co jest niewidoczne, co jest we wszystkim ukryte.
Wszystko bedzie ujawnione temu, kto stara sie spelniac prawa Boze. On spostrzega to, co jest ukryte przed czlowiekiem skierowanym na ten swiat: Zycie, które jest we wszystkim sila i bytem. Jest to dziedzictwo duszy, Duch, Bóg, który jest zyciem i substancja i forma zycia - a wiec wszystkim we wszystkim.
Rozpoznajcie: Kazda dusza musi znowu objac swoje dziedzictwo, to, co dla czlowieka jest niewidoczne, to, co jest duchowo-boskie. Kazda czysta istota ma bowiem swój poczatek w Duchu, w Bogu, i kazda dusza oczysci sie i powróci jako czysta istota do prapoczatku, do Ducha, Boga, do zycia, do zasady Ojca-Matki.
6. Zaprawde, Elohim stworzyl czlowieka na podobienstwo Boze, mezczyzne i kobiete i cala przyroda jest obrazem Boga, dlatego Bóg jest zarówno meski jak i zenski, nie rozdwojony, lecz bedacym dwojgiem w jednym, nie podzielony i wieczny, w którym zawarte sa wszystkie rzeczy, widzialne i niewidzialne.
7. Wyszly one z wiecznosci i do wiecznosci wróca. Duch do Ducha, dusza do duszy, rozum do rozumu, uczucie do uczucia, zycie do zycia, ksztalt do ksztaltu, proch do prochu.
8. Na poczatku jest Boza wola i oto w jednakowy sposób z jednego boskiego zródla przybyli: Syn Jego - boska Milosc i umilowana córka - swieta Madrosc; i z tego zródla przyszly rody duchowych istot Bozych, synów i córek Wiekuistego.
9. I ci zstepuja na ziemie, i zyja z ludzmi, nauczajac ich kroczenia drogami Bozymi, milowania odwiecznych praw i przestrzegania ich, aby w nich znalezli zbawienie.
10. Wiele narodów widzialo ich dni. Pod róznymi imionami objawiali sie im oni i narody byly szczesliwe w ich swiatlosci; i wlasnie dzisiaj przychodza oni do was ponownie, lecz Izrael ich nie przyjmuje.
11. Zaprawde, powiadam wam, Moi dwunastu, których wybralem: wszystko, cokolwiek w minionych czasach zostalo o nich powiedziane, jest prawdziwe - tylko znieksztalcone przez falszywe wyobrazenia ludzkie". (Rozdzial 64, 6-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszystko czyste jest w Bogu, i wszystko czyste z Boga sie wywodzi.
Istoty swiatla przychodza na ziemie od Odwiecznego - i do Odwiecznego znowu powracaja.
Prawo wzajemnego przyciagania sie brzmi: Kto zyje w Duchu Bozym, ten sie tez w Duchu Bozym porusza, gdyz w Nim ma swoja ojczyzne.
Zgodnie z tym prawem przyciagania - podobne przyciaga podobne - dusza lub czlowiek spotkaja sie z duszami lub ludzmi, którzy nosza w sobie to samo lub podobne, aby wspólnie mogli oczyscic to, co jest grzeszne. Tak wiec czlowiek intelektualny napotka ludzi intelektualnych, którzy to samo lub podobne zakodowali i poruszaja w swojej swiadomosci. Zas czlowiek uczuciowy spotka ludzi uczuciowych. Jezeli maja razem cos oczyscic, to sprowadzenie ich razem daje im ku temu mozliwosc.
W ten sposób boskie aspekty odnajduja inne boskie aspekty. To znaczy, dusze i ludzie, wyposazeni w te same lub podobne predyspozycje do Wewnetrznego Zycia, odnajda siebie, aby sobie nawzajem pomagac i sluzyc i aby coraz bardziej rozwijac Wewnetrzne Zycie, które wszystko jednoczy. Tak jedna forma zycia znajduje druga. Gdyz z kazdej formy zycia promieniuje stan jej swiadomosci i na nia promieniuje Wewnetrzne Zycie tak, aby substancja i forma mogly wzniesc sie do kolejnego stopnia wyzszej duchowej formy.
Takze pyl trafi na te sama substancje, na pyl i bedzie zyl jako sila, i swiadomosc w Bogu, który zyje tez w drobinie pylu, pobudza ja do ewolucji i prowadzi do wyzszej z kolei duchowej formy.
Podobne laczy sie z podobnym. W materialnym swiecie lacza sie ludzie, w krainach dusz lacza sie dusze, a w odwiecznym bycie - wszystko, co znajduje sie w duchowej ewolucji: duchowe mineraly, rosliny, zwierzeta i duszki przyrody.
Bóg, odwieczny Ojciec, stwarzal i stwarza z odwiecznego Ducha, z zasady Ojca-Matki, meskie i zenskie zasady, synów i córki Boga, istoty duchowe, które wywodzily sie i wywodza z Jego milosci i madrosci, z jednego zródla, z Boga.
Kiedy proces upadku dotarl do najnizszego poziomu, Ja, Syn Bozy, wspólrzadca niebios, zstapilem na ziemie, aby przyniesc ludziom zbawienie. W slowach "Dokonalo sie", które wypowiedzialem na krzyzu przez Moje ziemskie cialo, cialo Jezusa, we wszystkich duszach dokonalo sie zbawienie: Moje dziedzictwo, sila czesciowa z prasily, rozdzielila sie na iskry i wrodzila sie we wszystkie dusze. Iskra Zbawcza zaczela swiecic w kazdej duszy i odtad jest jej wsparciem i zbawieniem.
Zanim Ja, Chrystus, opuscilem niebiosa, aby dzialac jako Jezus z Nazaretu, Moje niezmierne, potezne Dzielo Zbawienia zostalo postanowione w sali tronowej Odwiecznego.
Wielu synów i wiele córek Boga wnioslo czesc swojego duchowego potencjalu swiatla w misje Zbawiciela i dzieki temu bierze udzial w Dziele Zbawienia. Dzielo Zbawiciela prowadzi wszystkie dusze z powrotem i sprowadza je do domu w ich wnetrzu, tak ze po smierci ziemskiego ciala istota z Boga moze znowu wniknac w Boga, w prawo zycia i milosci.
Synowie i córki Boga wcielali sie w róznych rodach, w pierwszym rzedzie w rodzie Dawida. Ten ród przoduje w Dziele Zbawienia. Przed wszystkimi zas kroczy boska Madrosc. Ona jest trzecim przymiotem Boga, a jej dopelnieniem jest cherubin boskiej Madrosci, trzeci aniol strzegacy Prawa.
Jak juz objawilem, zenska zasada nosiciela boskiej Madrosci jest (1989r.) w szacie ziemskiej, a meska zasada w szacie duchowej. Obydwoje - dual duchowy w Duchu - ponosza razem ze Mna, z Chrystusem, glówna odpowiedzialnosc za Dzielo Zbawienia i przewodza synom i córkom Bozym, którzy dzialaja w misji zbawienia. Oni wszyscy maja za zadanie nauczac ludzi drogi do Boga i pouczac ich, aby milowali prawa Odwiecznego i przestrzegali ich - i aby we wszystkim byli posluszni Bogu. W ten sposób ludzie odnajduja Iskre Zbawcza w swojej duszy i rozniecaja ja coraz bardziej. Ona jest wtedy dla nich pochodnia na drodze do odwiecznego bytu. Jest to Chrystus Bozy, który zyje w Ojcu.
Tak dzialo sie i dzieje nadal. W zgodnej z Prawem kolejnosci synowie i córki, którzy dzialali i ciagle jeszcze dzialaja w misji zbawienia, wcielali sie w rodach tej ziemi, a wszystkim przodowala para duali boskiej Madrosci.
W Starym Przymierzu wyruszyly z niebios na ziemie do inkarnacji pierwsze szeregi synów i córek, czynnych w Dziele Zbawienia. Oni utorowali Mi, Chrystusowi, droge do ludzi. Najpierw przyszla meska zasada, cherubin boskiej Madrosci, jako prorok na ziemie i zwiastowal przyjscie Zbawiciela.
W sposób nieswiadomy dla duszy w szacie ziemskiej, kilku synów i kilka córek Bozych zostalo poslanych, aby wspierac proroka i w Starym Przymierzu wspólnie zdzialac to, co przez Ducha Bozego bylo przewidziane dla owego czasu. Kiedy ich ziemski byt minal, niektórzy z tych synów i córek Bozych z pierwszych szeregów, którzy nieznacznie sie tylko obciazyli, powrócili do odwiecznego bytu przed tron Ojca z meska zasada boskiej Madrosci, cherubinem, który sluzyl Odwiecznemu na ziemi jako prorok, na czele.
Misja w Dziele Zbawienia pozostala i pozostaje jednak jako znamie dla Nowego Czasu w obydwu zasadach boskiej Madrosci - to znaczy, ze az do czasu spelnienia misji to znamie jest nienaruszalne - równiez we wszystkich synach i córkach Bozych, którzy te misje objeli.
Po odlozeniu szaty ziemskiej, niektórzy z nich zgromadzili sie w obszarach oczyszczania w dalszych szeregach - razem z tymi, którzy wtedy zstapili z niebios, aby ponownie przybrac szate ziemska. Wciaz na nowo cale szeregi synów i córek Bozych schodzily do inkarnacji. Wsród nich bylo wielu takich, którzy nie spelnili swego zadania w pierwszych wcielonych szeregach.
W powtórnych wcieleniach doszlo do obciazen. Niektórzy spelnili czesc swojego zadania, inni znów obciazyli sie, powrócili do krain dusz i przebywali w obszarach odpowiadajacych poziomowi ich swiadomosci.
Ciagle nowe szeregi synów i córek Bozych formowaly sie, aby Mnie, Chrystusowi, utorowac droge na ziemi. W koncu zebral sie orszak rozstrzygajacy losy Dziela Zbawienia: Ja, Chrystus, Syn Bozy, wspólrzadca niebios, przybralem szate ziemska, a wraz ze Mna wielu synów i wiele córek Bozych zeszlo na ziemie, aby Mi sluzyc i pomagac. Wielu z nich wedrowalo ze Mna. Wcielili sie oni w rzymskie i w zydowskie rodziny. Wielu z tych synów i córek Bozych obciazylo sie juz w poprzednich wcieleniach i bedac ponownie w szacie ziemskiej nie rozpoznalo wielkiego wydarzenia. Niemniej jednak przynioslem ludziom czesc Mojego boskiego dziedzictwa. Bylem wspierany przez Ojca i poslanców swiatla i przez tych nielicznych synów i córki w szacie ziemskiej, którzy rozpoznali Mnie, swojego brata i zbawce, Zbawiciela ludzkosci.
Gdy powrócilem do Ojca, jako wspólrzadca niebios i Zbawiciel ludzkosci, kolejny orszak duchowych istot wyruszyl, aby zyc na ziemi. W obszarach oczyszczania przebywajacy tam synowie i córki Boga ponownie spotkali sie z synami i córkami Boga z czystych niebios, aby razem podazac do wcielenia. Na ich czele przybyla na ziemie zenska zasada boskiej Madrosci. Po odlozeniu swoich cial równiez i te dusze poszly albo do krainy dusz, albo do bardziej swietlistych obszarów.
Tak przychodzili i przychodza do ludzi synowie i córki Boga, szereg za szeregiem, zeby nauczac praw zycia, aby milowali Boga, byli Mu posluszni, aby w Chrystusie odnalezli droge do domu, do Boga, ich i naszego Ojca. Za kazdym razem przynosili tez na ziemie mysl o Królestwie Bozym i oto na ziemi powoli nabiera ona formy i ksztaltu. Jest to Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa. Na czele wszystkich przychodzila wciaz na nowo zenska zasada boskiej Madrosci, wspóldzialajac ze swoim duchowym dualem, pozytywem boskiej Madrosci, który byl i jest w szacie duchowej, aby dalej torowac drogi synom i córkom Boga.
Od czasu Mojego ziemskiego zycia minelo prawie dwa tysiace lat. Stopniowo dokonuje sie wola Odwiecznego w córkach i synach Boga i poprzez nich. Coraz bardziej spelniaja oni na ziemi to, co zapisane jest w misji zbawienia: ze Mna, z Chrystusem, nauczac wszystkich ludzi, aby przestrzegali praw zycia i milosci i w ten sposób oswobodzili sie dla Królestwa Bozego. Synowie i córki Boga, majacy zadanie w misji zbawienia, przychodza i odchodza, az spelni sie to, co Ja, Chrystus, zwiastowalem: j e d n a trzoda i j e d e n pasterz, j e d e n lud we Mnie, w Chrystusie, j e d n o królestwo na ziemi, królestwo Odwiecznego.
Misja Syna, którym Ja Jestem, jest sprowadzenie do domu wszystkiego, co wydawalo sie stracone. Ta misja zyje w sercach tych, którzy sluza Mi w Dziele Zbawienia.
Rozpoznajcie: Dopóki Dzielo Zbawienia nie jest calkowicie dokonane - czy to na ziemi czy w obszarach oczyszczania - dopóty wszyscy ci synowie i wszystkie te córki Boga, z boska Madroscia na czele naleza do misji zbawienia.
"Wiele narodów widzialo ich dni. Pod róznymi imionami oni sie im objawiali i narody byly szczesliwe w ich swiatlosci; i wlasnie dzisiaj przychodza oni do was ponownie, lecz Izrael ich nie przyjmuje" oznacza: Synowie i córki Boga przychodzili, z boska Madroscia na czele, tak w Starym jak i w Nowym Przymierzu; w dzisiejszych czasach (1989r.) ponownie sa pomiedzy ludzmi, aby jako pionierzy dzialac dla Nowego Czasu.
Przelom starego, grzesznego czasu i nowej epoki swiatla i milosci juz sie rozpoczal. Powoli rozkwitnie zycie we Mnie, w Chrystusie Bozym.
Poniewaz Izrael nie przyjal Mnie, Syna Bozego ani pozostalych synów i córek Boga, którzy ponosili i ponosza odpowiedzialnosc za Dzielo Zbawienia, powstaje teraz Nowy Izrael w innym kraju i równiez tam Nowa Jerozolima.
12. I wtedy rzekl Jezus do Marii Magdaleny: "Napisano w Prawie, kto ojca i matke opusci, niechaj poniesie smierc. Jednak Prawo nie mówi o ojcu i matce w tym zyciu, lecz o swiatlosci w glebi wnetrza, która jest w nas po dzien dzisiejszy. (Rozdzial 64, 12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Oto sens slów "... kto ojca i matke opusci, niechaj poniesie smierc": Bóg Ojciec-Matka jest w kazdej istocie duchowej i w kazdym czlowieku Pra-Ojcem i Pra-Matka. On jest swiatloscia w glebi wnetrza. Jezeli czlowiek ja opusci, swiadomie grzeszac, to jest duchowo martwym. Bedzie on tak dlugo wedrowal bez spokoju, az jego dusza sie rozbudzi i bedzie dazyc do ponownych narodzin w Duchu Bozym, aby znowu zjednoczyc sie z Bogiem Ojcem-Matka.
13. Kto wiec wyrzecze sie Chrystusa, Zbawiciela, swietego Prawa i spolecznosci wybranych, niech poniesie smierc. Tak, niechaj zginie w najglebszej ciemnosci, gdyz sam tego chcial i nikt nie moze go powstrzymac". (Rozdzial 64, 13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Te slowa wyrazaja: Kto wyrzecze sie Mnie, Chrystusa, wyrzeka sie odwiecznego Prawa, Boga i wspólnoty tych, którzy czynia Jego wole. Pozostanie on w ciemnosci i bedzie duchowo martwy tak dlugo, az zacznie szukac swiatla swiata, którym Ja Jestem w nim.
Kazda dusza i kazdy czlowiek ma wolna wole i moze spelniac prawa Boze lub tez wedrowac w ciemnosci. Poniewaz duchowe cialo - w stanie obciazenia zwane dusza - jest z Boga, to dla kazdej duszy przyjdzie czas, kiedy przyjmie ona i spelni to, co ja uwolni: prawo milosci i zycia. Jezeli jednak dusza i czlowiek chca wedrowac w ciemnosci, to - zgodnie z prawem wolnej woli - musza tez znosic to, co w ciemnosci spowodowali: skutki swojego siewu.
Prawo sprawiedliwosci orzeka: Kazdy ma wolna wole przyjac lub odrzucic to, co boskie. Kazdy jednak musi to, co spowodowal, sam znosic.
Slowa "niechaj zginie" znacza: Pozostawcie waszemu blizniemu wolna wole - i nie zmuszajcie go do przyjmowania tego, co boskie, tego, co go uwalnia. Ludzie powinni byc nauczani boskich praw; czy jednak je zastosuja i kiedy zrobia z nich uzytek, to powinno byc pozostawione im samym. Kto tego przestrzega, spelnia wole Boza, która orzeka: Niech kazdy dobrowolnie przyjmie to, co boskie. Kto swojego blizniego do tego zmusza, wykracza przeciw sprawiedliwosci, milosci i wolnosci Bozej.
***
ROZDZIAL 65

Ostatnie namaszczenie Jezusa przez Marie
Magdalene - Przygotowanie zdrady 


O prawdziwym dawaniu i pomocy dla biednych - Cienie ludzkiego ja zaslaniaja nam swiatlo Boze i dlatego czlowiek mówi o "tajemnicach Bozych" (1-10)

1. A w wieczór szabatu przed pascha Jezus byl w Betanii i wszedl do domu Szymona Tredowatego, gdzie Mu przygotowywano wieczerze. I Marta poslugiwala, a Lazarz byl jednym z tych, którzy z Nim siedzieli przy stole.
2. I przyszla Maria, zwana Magdalena, i miala ona naczynie z alabastru z wybornym i drogocennym olejkiem narodowym. Otworzyla naczynie i wylala olejek na glowe Jezusa, i namascila nogi Jego, i otarla je wlosami swoimi.
3. Wtedy jeden z Jego uczniów, Judasz Iskariota, który mial go zdradzic, rzekl: "Na cóz tak marnowac olejek? Mozna by go sprzedac po wysokiej cenie i pieniadze dac ubogim". A rzekl to nie dlatego, iz sie troszczyl o ubogich, lecz dlatego, ze byl pelen zazdrosci i chciwosci i mial sakiewke, bo zarzadzal pieniedzmi. I szemrali przeciwko Magdalenie.
4. Jezus natomiast powiedzial: "Zostawcie ja w pokoju! Dlaczego ja niepokoicie? Ona uczynila wszystko, co bylo w jej mocy. Spelnila wzgledem Mnie dobry uczynek. Ubogich macie zawsze wokól siebie. Ona namascila cialo Moje na pogrzeb.
5. Zaprawde, powiadam wam, gdziekolwiek na swiecie zwiastowana bedzie ta ewangelia, beda opowiadac na pamiatke o tym, co ona teraz uczynila".
6. Wtedy szatan wstapil w serce Judasza Iskarioty i ten poszedl swoja droga do arcykaplanów, i umówil sie z nimi potajemnie, jakby mógl Go wydac. I ucieszyli sie oni, i zgodzili na trzydziesci srebrników, cene niewolnika. I on im to obiecal, i szukal sposobu, jakby Go wydac.
7. A w tym samym czasie przemówil Jezus do Swoich uczniów: "Zwiastujcie wszystkim na swiecie i mówcie: Dazcie do tego, aby poznac tajemnice swiatlosci i wejsc do królestwa swiatlosci, albowiem nastal ku temu czas i teraz jest dzien zbawienia.
8. Nie zwlekajcie z dnia na dzien, z jednego obiegu (kola ponownych wcielen) na drugi i z jednego cyklu swietlnego na drugi w mniemaniu, ze jesli wrócicie na ten swiat, to wtedy uda wam sie poznac tajemnice swiata i wejsc do królestwa swiatlosci.
9. Nie wiecie bowiem, kiedy dopelni sie czas dusz doskonalych. Wtedy bowiem zawra sie wrota do królestwa swiatlosci i odtad nikt juz nie bedzie w stanie wejsc, i nikt stamtad nie wyjdzie.
10. Starajcie sie wiec wejsc dopóki rozbrzmiewa wezwanie i zanim liczba doskonalych nie zostanie zapieczetowana, i nie stanie sie zupelna, i zanim wrota nie zostana zawarte". (Rozdzial 65, 1-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Czesto ludzie mówia na tym swiecie: Mozna by to bylo "sprzedac i pieniadze dac ubogim". Kazdy, kto tak mówi, powinien zadac sobie pytanie, jak szczere sa jego zamiary i na ile on sam przyczynil sie, aby ubogim pomóc. 
Nie wystarczy dawac ubogim jalmuzne, tak jak to czynia faryzeusze, aby wykazac sie przed ludzmi.
Prawdziwe dawanie polega na tym, ze spelniamy prawo milosci i zycia. Wtedy dar nie jest jalmuzna, lecz prawdziwa pomoca. Dzieki niemu uboga dusza w ubogim ciele pojmie prawo "Módl sie i pracuj" i stanie sie bogata w swoim sercu. Wtedy równiez i czlowiek otrzyma wszystko, czego mu potrzeba, aby zyc jako dziecko Boze.
Tam wiec, gdzie ewangelie milosci i zycia spelnia sie najpierw w zyciu codziennym, a potem sie ja glosi tam ubodzy, którzy ja przyjma i spelniac beda, stana sie w sercu bogaci i ubogi czlowiek tez otrzyma to, czego mu potrzeba do zycia jako dziecku Bozemu. Spelnianie ewangelii dokonuje prawdziwie dobrych dziel.
Slowa "Dazcie do tego, aby poznac tajemnice swiatlosci" oznaczaja: Cienie ludzkiego ja zaslaniaja swiatlo i nie pozwalaja czlowiekowi ujrzec swiatla Bozego. Czlowiek mówi o tajemnicach swiatla dlatego, ze nie moze go jeszcze ujrzec. Kto pragnie zglebic tajemnice, ten musi najpierw obejrzec swoje cienie i usunac to, co rozpoznal i co doprowadzilo do ich powstania, aby mógl odnalezc droge do swiatla Bozego i wejsc do Królestwa Bozego.
Dlatego nie odkladajcie tego, co rozpoznaliscie jako ludzkie, z dnia na dzien, z jednego "obiegu" na drugi, z jednego cyklu swietlnego na drugi w mniemaniu, ze bedziecie mogli to jeszcze oczyscic w jednym z kolejnych ziemskich bytów. Któz bowiem z was wie, kiedy kolo ponownych wcielen dla bardzo obciazonych dusz przestanie sie obracac i wrota dla takich wcielen zostana zamkniete?
Rozpoznajcie: Powinniscie sie starac o spelnianie praw Bozych w tym ziemskim zyciu. Nie zwlekajcie wiec z urzeczywistnianiem swietego zycia z dnia na dzien i nie mówcie, ze po tym ziemskim zyciu, w jednym z kolejnych wcielen, lepiej wam sie uda spelnic prawa Boze i przeniknac zaslony, które nie pozwalaja wam ujrzec swiatla i zycia.
Rozpoznajcie: Czlowiek tak dlugo mówi o tajemnicach Bozych, jak dlugo sam jeszcze ma tajemnice przed swoimi wspólbracmi. Kto jednak dazy do doskonalosci, ten nie ma tajemnic przed swoimi wspólbracmi, gdyz prawo Boze, które on spelnia, nie ma w sobie nic tajemniczego.
Kto spelnia prawa milosci i zycia, ten jest otwarta ksiega i równiez dla niego wszystko jest jawne.
Laska Boza dzisiaj (1989r.) dziala na tym swiecie ze wzmozona sila. On, Wszechmogacy, jeszcze raz dal wszystkim duszom i ludziom pewien czas, a tym samym mozliwosc, aby naprawic wszystko to, co nie jest szlachetne.
***
ROZDZIAL 66

Nauki o doskonalosci


Prawdziwe zycie jest zyciem w Bogu (1-3). Czyste istoty zyja we wszechjednosci; one sa jednym - Biegunowosc jako jednosc w Bogu - Maria Magdalena, wzorowy przyklad przyjmujacej zasady - Wszelki byt bazuje na biegunowosci (4-11). Trójjednosc: Duch, dusza i czlowiek - Kiedy Królestwo Boze przyjdzie na ziemie? (12-13)

1. I znowu nauczal ich Jezus, i rzekl: "Bóg powolal swiadków, aby glosili Prawde w kazdym narodzie i w kazdej epoce, zeby wszyscy uslyszeli wole Odwiecznego i ja spelniali, i aby potem jako wladcy oraz wspólpracownicy weszli do Królestwa Bozego.
2. Bóg jest sila, miloscia i madroscia, a te trzy sa jednym. Bóg jest Prawda, dobrocia i pieknem, a te trzy sa jednym. 3. Bóg jest sprawiedliwoscia, wiedza i czystoscia i te trzy sa jednym. Bóg jest blaskiem, wspólczuciem i swietoscia, a te trzy sa jednym. (Rozdzial 66, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W Bogu jest wszelka substancja i wszystkie sily kosmosu sa w tym Jedynym, w Bogu.
We wszystkich czasach Odwieczny wysylal na swiat poslanców, którzy dawali swiadectwo o Prawdzie i przynosili ludziom swiadectwo, ze Prawda, jezeli sie wedlug niej zyje, daruje zycie. Albowiem prawdziwe zycie jest zyciem w Bogu.
Slowo "wspólczucie" oznacza w Bozym prawie milosci i zycia: wspól-cierpiec, wspól-czuc i miec wyrozumialosc dla wszystkich ludzi i dusz, i dla wszelkiego stworzenia.
4. I te cztery trójjednosci sa jednym w ukrytej Boskosci, w Doskonalym, Nieskonczonym, Jedynym.
5. Tak jak w kazdym mezczyznie, który jest calkowity, sa trzy osoby: syn, malzonek i ojciec, a ci trzej sa jednym.
6. Tak jak w kazdej kobiecie, która jest calkowita, sa trzy osoby: córka, zona i matka, a te trzy sa jednym. A mezczyzna i kobieta sa jednym tak samo jak i Bóg jest jednym.
7. Tak jest tez z Bogiem, Ojcem, w którym nie ma ani meskiego, ani zenskiego, lecz jest i to, i to, a kazde z nich troiste i wszyscy sa jednym w ukrytej jednosci.
8. Nie dziwcie sie temu, albowiem jak jest na górze, tak i na dole, a jak na dole, tak i na górze i to, co jest na ziemi, jest tak, jak w niebie.
9. I ponownie powiadam wam: Ja i Moja oblubienica jestesmy jedno, tak jak Maria Magdalena, która wybralem i uswiecilem w Sobie jako wzór, jest jednym ze Mna. Ja i Moja gmina jestesmy jednym. A gmina sklada sie z ludzi wybranych dla zbawienia wszystkich.
10. Gmina Pierworodnego to Maria Boga. Tak mówi Odwieczny. Ona jest Moja matka i w niej bylem poczety i rodzila Mnie jako swojego Syna w kazdej epoce i w kazdej strefie nieba. Ona jest oblubienica Moja, wiecznie zjednoczona w swietej wspólnocie ze Mna, jej oblubiencem. Ona jest Moja córka, albowiem w wiecznosci powstala i wywodzi sie ze Mnie, jej Ojca, i we Mnie sie raduje.
11. I te dwie trójjednosci sa jednym w Odwiecznym, i sa poswiadczone w kazdym mezu i w kazdej niewiescie, którzy osiagneli doskonalosc i którzy wiecznie z Boga rodzeni beda i w swiatlosci znajda radosc, i na zawsze zachowani beda, i jednym beda z Bogiem, i którzy ciagle Boga przyjmuja i daruja dla zbawienia wielu. (Rozdzial 66, 4-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa ludzi to symbole. Slowa "mezczyzna" i "kobieta" ludzie odnosza w pierwszym rzedzie do plci. Powinny one jednak byc rozumiane równiez tu na ziemi jako zasada dualnosci niebios, w których wszystko jest bez plci.
Tak samo jak Bóg jest sila wszystkich sil kosmosu, tak i wszystkie istoty z Boga posiadaja sily kosmosu. To nie ziemskie cialo posiada te sily, lecz czyste cialo duchowe w glebi wcielonej duszy.
W Duchu "mezczyzna" i "kobieta" oznaczaja darujaca i przyjmujaca zasade. Sa oni zarazem synem i córka Boga i ojcem albo matka. Obydwoje sa jednym w swoim darujacym i przyjmujacym promieniowaniu i równiez jednym z Bogiem, w prawie zycia.
Doskonalosc nie zna pojecia "moje" ani "twoje". Wszelki byt jest dla kazdej czystej istoty takze jej bytem, gdyz nie zna ona osobistej wlasnosci. To, co posiada jedna czysta istota, to posiada równiez i druga. Nie tylko sa one we wszystkim jednej mysli - one s a jednym. Z wszechjednosci plynie pelnia i wewnetrzne bogactwo.
Kazda dusza i kazdy czlowiek, który jest zjednoczony ze Mna, z Chrystusem, jest tez zjednoczony ze Mna w odwiecznym Ojcu. Jest on wybranym i tworzy z licznymi wybranymi gmine - przednia straz na ziemi dla zbawienia wszystkich. Ze wszystkich stron swiata gromadzilem i gromadze tych, którzy sa zjednoczeni ze Mna lub krocza droga do zjednoczenia.
Moja lacznosc z Maria Magdalena jest symbolem tego, ze wszystko polega na biegunowosci, równiez w polaczeniu pomiedzy kobieta i mezczyzna. Ja wybralem Sobie oblubienice Mojej duszy na znak, ze zasada darujaca i zasada przyjmujaca sa jednoscia w Bogu, stopiona w Odwiecznym. Tym dalem swiadectwo, ze w obliczu Boga kobieta i mezczyzna sa sobie równi w swojej jednosci i biegunowosci w Nim.
Promieniowanie duszy Marii Magdaleny bylo bardzo zblizone do Mojego duchowego promieniowania. Ona byla zywym przykladem duchowej kobiety i zyla we Mnie jako przyjmujaca zasada, a Ja zylem jako darujaca zasada w niej. Jest wiec ona uswieconym aspektem Bozym, przyjmujaca zasada. W Jezusie z Nazaretu byla we Mnie, i jest we Mnie, w Chrystusie - i my jestesmy w Bogu. Jest ona wzorem dla kobiet tej ziemi jako przyjmujaca zasada, która nosi w sobie równiez aspekty darujacej zasady.
Maria Magdalena niczego nie oczekiwala. Ona byla we Mnie, w Jezusie, i jest ze Mna i we Mnie wiecznie. Albowiem wszystkie niebianskie sily, darowanie i przyjmowanie, jednocza sie we wszelkim bycie, w kazdej istocie duchowej, w planetach i królestwach przyrody, gdyz wszystko, co jest, jest oparte na biegunowosci. Wszelki byt jest samoistnym zyciem, jest Bogiem we wszystkim.
Rozpoznajcie: Wszelkie swiatlo i wszelka sila z Boga na ziemi sa dane przez Boga dla zbawienia dusz, ludzi i ziemi.
Bóg, Wszech-Jednosc, Milosc i Madrosc, wydycha Swoje Jam Jest w kazdy cykl swietlny, w kazdy nowy akt stworzycielski. I to, co Odwieczny tchnal w ten swiat, znowu jest Nim samym, wszystkim we wszystkim. Czyste sily ziemi równe sa czystym silom niebios. Tak jak czyste sily, czysty byt, dzialaja jako substancja na ziemi, tak tez wszechobejmujaco dzialaja w odwiecznym bycie. 
12. To jest tajemnica trójjednosci w ludziach, poprzez nia w kazdym dziecku czlowieczym musi sie spelnic tajemnica Boza: ujrzenie swiatla, znoszenie cierpien dla Prawdy, dostapienie nieba i wysylanie Ducha Prawdy. To jest sciezka zbawienia, albowiem Królestwo Boze jest w was.
13. Wtedy rzekl jeden do Niego: "Panie, kiedy przyjdzie Królestwo Boze?" A On odpowiadajac mu, rzekl: "Wówczas, kiedy to, co jest na zewnatrz, bedzie takie jak to, co jest wewnatrz, a to, co we wnetrzu, bedzie takie jak to, co na zewnatrz; meskie zas i zenskie nie bedzie ani meskim, ani zenskim, lecz jednym sie stanie. Kto ma uszy, niechaj slucha". (Rozdzial 66, 12-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Trój-jednosc w ludziach to jest Duch, dusza i cialo. Bez Ducha i bez duszy czlowiek nie moze oddychac. Oddech jest zyciem. Bóg jest tchnieniem, zyciem, Duchem, który oddycha poprzez dusze i cialo i w ten sposób utrzymuje wszystkich ludzi przy zyciu.
Ja nauczam sciezki milosci, aby czlowiek sie zmienil i odnalazl swoje prawdziwe jestestwo. Kto wkracza na te sciezke ku wewnetrznemu oswieceniu, ten powoli odlozy swoje namietnosci i pozadania oraz swoje niegodne, ziemskie mysli. Bedzie on potem mówil slowami zycia i postepowal w sposób boski, gdyz boskim sie znowu stal. Dopiero wtedy czlowiek jest przeksztalcony. To, co go cechuje na zewnatrz, stalo sie jego prawdziwym bytem, jego wnetrzem.
Dopiero wtedy, kiedy czlowiek przeistoczy sie w swietle Prawdy, Królestwo Boze przyjdzie na ziemie. Kiedy bowiem to, co jest na zewnatrz, stanie sie takie jak to, co jest we wnetrzu, a to, co jest we wnetrzu, stanie sie takie jak to, co jest na zewnatrz, wtedy czlowiek bedzie spelniac Boze dziela, a zycie na ziemi bedzie zyciem w Bogu. Wtedy kobieta i mezczyzna, meskie i zenskie, beda jednoscia i dualnoscia w Bogu. Pozytywna i negatywna zasada - a wiec darujace i przyjmujace istoty - beda wtedy zyc swiadomie jako dzieci Boga.
***
ROZDZIAL 67

Wjazd do Jerozolimy - Sad ostateczny


Hosanna - Ukrzyzujcie Go: Kto mysli tylko o wlasnym dobrobycie, ten jest chwiejny - Zydzi od 2000 lat zbieraja to, co zasiali - Czlowiek powinien czcic Boga w kazdej stworzonej formie, a zatem równiez i w bliznim, gdyz inaczej stac bedzie po lewicy Chrystusa (1-10). Znoszenie skutków winy i oczyszczanie sie najbardziej obciazonych dusz (11). Czego nie uczyniliscie najmniejszemu z Moich, tego i Mnie nie uczyniliscie (12-14). Droga ewolucji najbardziej obciazonych dusz (15)

1. A pierwszego dnia tygodnia, gdy przyszli w poblize Jerozolimy, na Góre Oliwna kolo Betfage i Betanii, wyslal On dwóch uczniów Swoich, mówiac im: "Idzcie do miasteczka, które lezy przed wami, a gdy wejdziecie, znajdziecie tam osiolka uwiazanego, na którym jeszcze zaden czlowiek nie siedzial; odwiazcie go i przywiedzcie do Mnie.
2. A jesliby wam kto rzekl: 'Dlaczego to czynicie?' powiedzcie, ze Pan go potrzebuje. A on go zaraz pusci".
3. Poszli wiec uczniowie i znalezli osla przywiazanego na placu, gdzie dwie drogi sie krzyzuja, i odwiazali go. A niektórzy, co tam stali, rzekli do nich: "Cóz to czynicie, ze odwiazujecie zrebie?" A oni rzekli, jak im Jezus przykazal, a tamci nie przeszkadzali im.
4. I przywiedli osla do Jezusa, i polozyli na zwierze szaty swoje, a Jezus usiadl na nim. Wielu zas rozposcieralo szaty swoje na drodze, inni odlamywali mlode galazki z drzew i slali je na drodze.
5. A ci, którzy szli przed Nim i ci, którzy za Nim podazali, glosno wolali: "Hosanna, badz blogoslawiony Ty, który przychodzisz w imieniu Jahwe! Blogoslawione niech bedzie królestwo naszego ojca, Dawida i blogoslawiony badz Ty, który przychodzisz w imieniu Najwyzszego! Hosanna na wysokosciach!"
6. I Jezus wjechal do Jerozolimy i wszedl do swiatyni, a obejrzawszy wszystko wokolo, powiedzial im te przypowiesc, mówiac:
7. "Kiedy przyjdzie Syn Czlowieczy w chwale Swojej i wszyscy swieci aniolowie z Nim, wtedy zasiadzie na tronie chwaly Swojej. I beda przed Nim zgromadzone wszystkie narody, a On odlaczy jedne od drugich, jak pasterz odlacza Swoje owce od kozlów. I ustawi owce po Swojej prawicy, a kozly po lewicy.
8. Wtedy powie Król tym po prawicy: Przyjdzcie, blogoslawieni Ojca Mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od poczatku swiata. Albowiem laknalem, a daliscie Mi jesc. Pragnalem, a daliscie Mi pic. Bylem obcym, a przyjeliscie Mnie. Bylem nagi, a przyodzialiscie Mnie. Bylem chory, a odwiedzaliscie Mnie. Bylem uwieziony, a przychodziliscie do Mnie.
9. Wtedy odpowiedza Mu sprawiedliwi tymi slowy: Panie, kiedy widzielismy Ciebie laknacym i nakarmilismy Cie? Albo spragnionym i dalismy Ci pic? A kiedy widzielismy Ciebie obcym i przyjelismy Cie? Albo nagim i przyodzialismy Cie? I kiedy widzielismy Cie chorym lub uwiezionym i przychodzilismy do Ciebie?
10. A Król odpowiada im, mówiac : Oto ukazuje wam Siebie we wszystkich stworzonych formach i zaprawde, powiadam wam: Cokolwiek uczyniliscie jednemu z najmniejszych posród braci Moich, to Mnie uczyniliscie. (Rozdzial 67, 1-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo "zrebie" okresla oslice, która niosla Mnie przez glosno wykrzykujace tlumy Zydów, którzy chcieli miec swojego ziemskiego króla.
Dopóki czlowiek dba tylko o swój materialny dobrobyt, bedzie podobnie myslal, mówil i czynil jak Zydzi, którzy chwalili Mnie ustami w nadziei, ze Bóg posle im we Mnie czlowieka, który bedzie popieral ich wystepki i stworzy dla nich to, co umozliwi im zycie w rozpuscie, a wiec ziemskie rozkosze i zdroznosci, obzarstwo i pijanstwo - to znaczy da im wszystko to, czego pozadaja.
Ci sami Zydzi, którzy wolali "Hosanna", "Blogoslawione niech bedzie królestwo naszego ojca, Dawida i blogoslawiony badz Ty, który przychodzisz w imieniu Najwyzszego!" - po kilku dniach wolali: "Ukrzyzujcie Go, a Barabasza wypusccie na wolnosc".
Rozpoznawajcie ludzi po ich mowie. Kto mysli jedynie o swoim wlasnym dobrobycie, ten bedzie dzisiaj czcil tego, kto móglby mu go zapewnic, a jutro bedzie temu samemu zlorzeczyl, bo mu dobrobytu nie zapewnil.
Sprawdzajcie siebie i wasze zycie, czy w malych i duzych sprawach nie myslicie, nie mówicie i nie czynicie podobnie, jak Zydzi owego czasu. W ten sposób bowiem niejeden staje sie Judaszem i bedzie musial znosic skutki tego, jesli nie w tym wcieleniu, to w krainach dusz albo w kolejnej inkarnacji. To bowiem, co czlowiek sieje, to zbiera.
Od niemalze 2000 lat Zydzi zbieraja w kolejnych wcieleniach to, co wtedy i w pózniejszych inkarnacjach zasiali - i beda zbierac tak dlugo, az przyjma i ugoszcza w sercu swojego Zbawiciela i pozaluja za to, co spowodowali.
Pojmijcie to w waszych sercach: Wszystko, co nosi zycie, posiada Boza sile, milosc i madrosc i wszystko, co zyje, zyje tylko dlatego, ze Bóg w tym mieszka.
Bóg jest we wszystkim caloscia. Jego sila jest we wszystkim niepodzielona. Dlatego Bóg jest wszystkim we wszystkim. W kazdej stworzonej formie jest Bóg, Wszystko-we-wszystkim. Wszystko, co zyje na ziemi, kazda materialna forma, nosi w sobie duchowa forme - to, co zostalo stworzone przez Boga, a tym samym nosi wszystko, co jest w Bogu, a wiec wszystko we wszystkim.
Ten, kto tego nie powaza, nie czci Boga i nie szanuje tez swojego blizniego. Dlatego nie nakarmil i nie napoil go, nie przyjal i nie odzial go, i nie sluzyl mu. Kto nie czcil Boga w kazdej formie, ten nie rozpoznal tez Boga w swoim bliznim, a zatem ani nie przyjal Boga, ani nie ugoscil Go w swoim sercu. Jego miejsce bedzie po Mojej lewicy.
11. Wtedy powie i tym po lewicy: Idzcie precz ode Mnie, wy zle dusze, w ogien trwajacy wiele cyklów swietlnych, który same sobie przygotowalyscie, az bedziecie oczyszczone i od grzechów waszych uwolnione. (Rozdzial 67, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo "zle" oznacza zepsucie duszy, która wszystkie siedem podstawowych sil Boga zakryla ciezkimi grzechami.
Znoszenie ciezkich grzechów dokonuje sie w cyklach swietlnych lub energetycznych, gdyz nisko upadla dusza czesto nie moze zniesc swoich obciazen w krótkim czasie. W wielu przypadkach ani dusza w obszarach oczyszczania, ani czlowiek nie mogliby tego wytrzymac. Ponadto taka dusza jest przywiazana do wielu dusz i ludzi i dopiero wtedy stanie sie wolna, kiedy oni wszyscy jej przebacza. Rózne cierpienia, jakie w szacie ziemskiej zadala blizniemu, bedzie odczuwac na wlasnym ciele duchowym. To znoszenie i oczyszczanie moze byc dla takiej duszy tak zwanym ogniem piekielnym.
12. Albowiem laknalem, a nie daliscie Mi jesc. Pragnalem, a nie daliscie Mi pic. Bylem obcym, a nie przyjeliscie Mnie. Bylem nagi, a nie przyodzialiscie Mnie. Bylem chory i uwieziony, a nie odwiedziliscie Mnie.
13. Wtedy i oni Mu odpowiedza, mówiac: Panie, kiedyz widzielismy Ciebie laknacym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym i nie sluzylismy Ci?
14. Wtedy On im odpowie tymi slowy: Oto ukazuje wam Siebie we wszystkich stworzonych formach, i zaprawde, powiadam wam, czego nie uczyniliscie jednemu z najmniejszych posród braci Moich, tego i Mnie nie uczyniliscie. (Rozdzial 67, 12-14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ofiarna milosc jest prawem zycia. Czlowiek zyje swiadomie w Bogu jedynie wtedy, kiedy jego uczynki sa ofiarne. Wszystko inne odnosi sie do jego ludzkiego ja, do jego osoby i nie ma odniesienia do Boga, który jest wszechjednoscia i ofiarnoscia. Kto sluzy blizniemu tylko po to, aby dostac od niego zaplate, ten juz zaplate odebral i od Boga juz jej nie otrzyma.
Wszystkie formy bytu zyja dzieki odwiecznie plynacemu Prawu, dzieki Bogu, który jest zyciem, miloscia i madroscia. Kto w odczuciach, myslach, slowach lub czynach wykracza przeciw jednej z form zycia, ten wykracza przeciw Prawu, Bogu. Kazdy czlowiek jest forma stworzona z Boga. Wszystkie planety, kazdy kamien, kazda roslina i kazde zwierze sa formami stworzonymi z Boga.
Bóg, Zycie, ukazuje sie wiec we wszystkich stworzonych formach. Kto nie sluzy ofiarnie wszystkim uksztaltowanym silom Boga, ten grzeszy wobec nich i bedzie musial znosic i zmazac to, co sobie sam nalozyl. Czego wiec nie uczyniliscie ofiarnie najmniejszemu sposród Moich wspólbraci, tego i Mnie nie uczyniliscie.
Rozpoznajcie: Kto sprawia cierpienie blizniemu, wykorzystuje go, kaze mu pracowac dla siebie za mala zaplate i na skutek tego sam gromadzi bogactwa, ten poczuje na wlasnym ciele wszystko to, co uczynil blizniemu.
Ja przychodze do ludzi w wielorakich ksztaltach i formach. Kto nie przyjmuje do serca zycia, którym Ja Jestem w kazdym ksztalcie i w kazdej formie, ten odrzuca swoje wlasne zycie i bedzie mógl je odnalezc byc moze dopiero po niewyobrazalnie dlugich cierpieniach. Zadna dusza bowiem nie jest stracona, gdyz w kazdej duszy Ja Jestem: Chrystus, Zycie.
15. A okrutni i niemilosierni poddani beda kazni przez wiele cyklów swietlnych, a jesli nie okaza skruchy, zostana calkowicie zniszczeni. Sprawiedliwi zas i milosierni wejda do zywota wiecznego i wiekuistego pokoju". (Rozdzial 67, 15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "calkowicie zniszczeni" nalezy tak oto rozumiec: Dusze, które nalozyly sobie najwieksze obciazenia, grzechy przeciwko Duchowi swietemu - które wiec mimo nabytej wiedzy duchowej grzeszyly przeciw odwiecznemu, swietemu zyciu - i tego nie zaluja, lecz swiadomie nadal grzesza, poniosa uszczerbek na swoim duchowym ciele. Kazda dusza posiada wieczne zycie i dlatego dusze te musza sie zregenerowac w duchowych obszarach rozwoju, to znaczy znowu udoskonalic swoje duchowe cialo.
To dotyczy równiez demonów, które beda Mnie zwalczac az do rozwiazania wszystkich materialnych form i jeszcze dluzej. Jako istoty upadku sa one odpowiedzialne za calkowity potencjal obciazen i beda tez odpowiednio do tego znosic skutki swojej winy az do zakonczenia procesu upadku. Pojedyncze dusze i ludzie znosza natomiast skutki tego, co sami zawinili.
Wszystkie te bardzo obciazone dusze wlaczone beda w duchowy proces ewolucji, aby swoje zalazki zycia, czasteczki duchowego ciala, znowu odbudowac, a duchowe rodzaje atomów znowu ukierunkowac na Mnie. Podobnie jak dokonuje sie duchowy proces ewolucji odwiecznego bytu - od kamieni do roslin, od roslin do zwierzat i od zwierzat do duszków przyrody - tak dokona sie to na tych cialach duchowych. W ten sposób dusze te podbuduja swoje duchowe ciala i dostapia znowu swiadomie dzieciectwa Bozego - jako dzieci ofiarnej milosci. To, co jest im dane - dzieciectwo z Boga - nie jest i nie bedzie im zabrane.
Powtarzam:
Takie najbardziej obciazone dusze, które uszkodzily czesci swojego duchowego ciala, udaja sie na duchowe pola ewolucji, aby naprawic to, co uszkodzily na skutek ciaglego obciazania sie. Dzieciectwo w Bogu jednak zachowaja.
***
ROZDZIAL 68

Przypowiesc o boskim sadzie


"Królestwo Boze bedzie wam zabrane i dane innemu narodowi, który wydaje swoje owoce" (1-7). Walka z poslancami Boga, którzy zyja wedlug tego, czego nauczaja (8-10). Przyszedlem w Jezusie i przychodze w Chrystusie (11). Wewnetrzna i zewnetrzna godnosc - Ziemscy mocarze rozbija sie na kamieniu wegielnym, na Chrystusie, który stanie sie kamieniem szczytowym (12-14). Zawróccie zawczasu, zanim losy wasze potocza sie swoim torem - Ludzkie slowa, pojecia, miary i ich znaczenie, to tylko drogowskazy do Prawdy (15-20)

1. I powiedzial Jezus inna przypowiesc: "Byl pewien gospodarz, który zasadzil winnice, ogrodzil ja plotem, wkopal w nia prase i zbudowal wieze, po czym wydzierzawil ja winiarzom i odjechal w dalekie kraje.
2. A gdy nastal czas winobrania, poslal slugi swoje do winiarzy, aby odebrali od nich owoce. Ale winiarze pojmali slugi, jednego pobili, drugiego ukamienowali, a trzeciego zabili.
3. Znowu poslal do nich innych ze sluzby, którzy byli czcigodniejsi niz pierwsi, ale i tym uczyniono to samo. A w koncu poslal syna swego, mówiac: Okaza szacunek synowi memu.
4. Ale gdy winiarze ujrzeli syna, mówili pomiedzy soba: To jest dziedzic, pójdzmy i zabijmy go, a posiadziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnice i zabili.
5. Gdy wiec przyjdzie pan winnicy, cóz uczyni owym winiarzom?" Powiedzieli Mu: Wytraci sromotnie tych zloczynców, a winnice wydzierzawi innym winiarzom, którzy we wlasciwym czasie beda mu wydawac owoce".
6. Rzekl im Jezus: "Czy nie czytaliscie nigdy w Pismie: Kamien, który odrzucili budowniczowie stal sie kamieniem szczytowym piramidy? Pan to sprawil i to jest cudowne w oczach naszych!
7. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boze bedzie zabrane wam, a dane narodowi, który bedzie wydawal swoje owoce. I kto by upadl na ten kamien, roztrzaska sie, a na kogo by kamien upadl, zmiazdzy go na proch". (Rozdzial 68, 1-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wiele przypowiesci, które jako Jezus z Nazaretu dalem Moim apostolom, uczniom i tlumom ludzi, dotyczy tez dzisiejszych czasów (1989r.)
Wypowiedz "Królestwo Boze bedzie zabrane wam, a dane narodowi, który bedzie wydawal swoje owoce" dotyczyla i dotyczy Zydów, jak równiez tak zwanych "przedstawicieli Chrystusa".
Jeszcze i dzisiaj Bóg wzywa przez Swoich wiernych i przez Swoich proroków, i jeszcze dzisiaj upomina Bóg przez nich "przedstawicieli Chrystusa", aby wydawali owoce Wewnetrznego Zycia. Wprawdzie chca oni szerzyc Moja nauke, lecz na chceniu sie konczy. Nie moga oni ukazac owoców Wewnetrznego Zycia, bo serca ich sa duchowo puste i dlatego byli i nadal sa opanowani przez zadze wladzy i posiadania, dlatego zabijali poslanców Boga i jeszcze dzisiaj ich wyszydzaja i wykpiwaja. 
Teraz Ja zgromadzam ze wszystkich stron swiata inny lud wybrany, który jest posluszny Bogu i wydaje swoje duchowe owoce i z nim stworze to, co przez wielu sprawiedliwych proroków zapowiedzialem w objawieniach: Królestwo Boze na ziemi.
8. A gdy arcykaplani i faryzeusze wysluchali tych przypowiesci, zrozumieli, ze o nich mówil i usilowali Go pojmac, lecz bali sie ludu, który mial Go za proroka.
9. I pytali Go uczniowie o znaczenie tej przypowiesci, a On rzekl: "Winnica to swiat, winiarze zas to kaplani, a sludzy to sludzy dobrego Prawa i prorocy.
10. Gdy od kaplanów zada sie owoców ich pracy, zadnych nie daja, natomiast gnebia poslanców nauczajacych Prawdy Bozej, tak jak to czynili od samego poczatku. (Rozdzial 68, 8-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co bylo niegdys, ma miejsce i dzisiaj (1989r.). Winnica to swiat i kaplani wciaz jeszcze mysla, ze moga nim rzadzic. Ale nastal czas, w którym dzialaja prawdziwi sludzy i sluzebnice i prawdziwi prorocy; ucza oni ludzi zycia z Boga i swoim zyciem daja im przyklad, aby winne latorosle Mnie, Chrystusowi, wydaly prawdziwe owoce: siebie samych.
Rozpoznajcie: Wciaz na nowo sa to ci sami - bezboznicy, kaplani, uczeni w Pismie i faryzeusze - którzy potepiaja mezów i niewiasty, poslanych przez Boga. Bezboznicy dokladaja wszelkich staran, aby zamknac usta Prawdzie. Ale kto mysli, ze moze zgasic Prawde, ten niech wie, ze i kamienie przemawiaja.
We wszystkich czasach najpierw bezboznicy kieruja sie przeciwko sprawiedliwym mezom i niewiastom, a ci, którzy sa posluszni zwierzchnikom koscielnym, dma potem w ich trabe, zgladzaja i unicestwiaja to, co przeciwstawia sie ich zadzy uznania i bogactwa.
Ludzie gromadzacy tylko w swoich wlasnych spichlerzach, nie moga ukazac owoców ofiarnej milosci. Dlatego Bóg gani samolubstwo, chciwosc, zadze wladzy i posiadania przez Swoje slugi i sluzebnice, przez proroków i przez oswieconych - mezów i niewiasty. Kiedy oni szatana zmyslów w czlowieku stawiaja pod pregierzem, ten staje okoniem i przeciwstawia sie poslancom Bozym.
11. A gdy przyjdzie Syn Czlowieczy, sam Chrystus Bozy, zgromadza sie przeciwko swietemu, pobija go i wyrzuca z winnicy, albowiem nie wykonywali oni dziel Ducha, lecz poszukiwali swoich wlasnych przyjemnosci i swojego wlasnego zysku, odrzucajac swiete Prawo. (Rozdzial 68, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja, Chrystus Bozy, przyszedlem do nich w Jezusie i przychodze do nich jako Chrystus. W wielorakich postaciach mogli Mnie ujrzec i doznac, gdyz Ja Jestem w Bogu Ojcu-Matce zyciem we wszystkich formach bytu.
Przyszedlem i przychodze do nich równiez z Moim swietym slowem, które jest odwieczna Prawda. Upominalem i upominam ich przez proroków Boga, aby przestrzegali praw Bozych. Lecz oni nasluchiwali i nasluchuja tylko podszeptów tego, któremu sie sprzedali. Ten uwodzi ich i zwodzi tak, ze maja oni na wzgledzie jedynie swoje wlasne przyjemnosci i korzysci. W ten sposób odrzucali i odrzucaja Prawo, Boga, az po dzien dzisiejszy (1989r.).
12. Gdyby zas przyjeli tego jedynego Pomazanca, który jest kamieniem wegielnym i kamieniem szczytowym, dobrze by im sie dzialo i budowla stanelaby tworzac swiatynie Boga, w której mieszkalby Duch.
13. Ale przyjdzie dzien, kiedy Prawo, które odrzucaja, stanie sie kamieniem szczytowym, widocznym dla wszystkich, a ci, którzy sie o niego potkna beda zlamani; ci natomiast, którzy beda trwac w nieposluszenstwie, beda roztrzaskani.
14. Albowiem Bóg dal kilku aniolom wladze nad losami tego swiata i polecil im rzadzic w madrosci, sprawiedliwosci i milosci. Oni jednak nie przestrzegali przykazan Najpotezniejszego i postepowali wbrew Jego dobrym rozkazom. W ten sposób okrucienstwo, cierpienie i zalosc nawiedzily ten swiat. I beda na nim az ponownie przyjdzie Mistrz i wezmie wszystko w posiadanie, i zwola slugi Swoje na rozrachunek". (Rozdzial 68, 12-14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co tutaj jest zapowiedziane, dzieje sie teraz (1989r.). Nowy Czas obali grzeszny swiat i ujawni wszystko, co dotychczas bylo ukryte - czy to w rzadach tego swiata, czy posród rzadzacych, którzy chca utrzymac swoje struktury wladzy, aby uciskac naród, czy to w hierarchiach koscielnych instytucji, które naduzywaja Mojego imienia - Chrystus, aby przywiazac wiernych do swoich doktryn i dogmatów.
Jesliby Mnie, Chrystusa, przyjeli i ugoscili w sercu, to ludzie byliby swiadomie we Mnie, w Chrystusie i kazdy czlowiek bylby swiadomie swiatynia Boga. Ich koscioly bylyby wtedy dla wszystkich ludzi domami modlitwy, bez kosztownych ozdób i bez przepychu. Lecz dygnitarze koscielnych instytucji zrobili z domów modlitwy okazale budowle, w których wystawiaja na pokaz swoje bogactwa. Do nich kieruja posluszne im owce, aby modlily sie w zewnetrznym przepychu i w zewnetrznej okazalosci, które cechuja szatanska mamone.
Kto oziabl w swoim sercu, kto stal sie ubogi, kto wiec nie ozdobil swojej swiatyni chluba wewnetrznej milosci i cnoty, ten potrzebuje zewnetrznego przepychu wielkich, bogato wystrojonych budowli koscielnych. Dazy on tez do zdobycia zewnetrznych zaszczytów i godnosci, aby jako dostojnik grac znakomita role na scenie tego teatru.
Komu brak wewnetrznego dostojenstwa, ten przywlaszcza sobie zewnetrzne godnosci.
Prawo orzeka: Kto jest ubogi we wnetrzu, usiluje ozdabiac siebie na zewnatrz. Kto jest we wnetrzu bogaty, ten nosi ozdoby ofiarnej milosci, cnoty, dobroci i pokory; jego oczy widza jasno i nie sa zaslepione zwodniczym zludzeniem.
Gdyby rzadzacy wszystkich narodów, jak i mozni instytucji koscielnych naprawde przyjeli Mnie, kamien wegielny i kamien szczytowy, to staliby sie slugami zywego zbawienia; byliby równi swoim bliznim, a nie stawiali sie wyzej. Ten, komu wydaje sie, ze jest wiekszy od blizniego, ten upadnie. Tak wiec wszyscy wysoko postawieni roztrzaskaja sie na kamieniu wegielnym, który stanie sie kamieniem szczytowym. Wszystko sie ujawni. Takie jest prawo sprawiedliwosci, które wszystko odkrywa.
Bóg, Odwieczny, obwiescil im prawa wewnetrznego zbawienia, aby prowadzili zycie równe aniolom, aby dzialali na ziemi tak, jak aniolowie w niebie. Oni te prawa przyjeli, ale nie urzeczywistnili ich w swoim zyciu. Naduzywali Prawdy dla swoich celów i w imieniu Najswietszego stworzyli pieklo zdroznosci, w którym wielu ludzi zatrzymuja w Moim imieniu. W zaslepieniu swoim wierza oni, ze czynia dobrze i skladaja swoje pieniadze w ofierze, a odpowiedzialni za to zwykle uzywaja ich dla samolubnych celów.
Wszystko to i duzo wiecej wychodzi na jaw przez prawo Boze - przez sprawiedliwosc, milosc i madrosc. O to roztrzaskaja sie ci, którzy trzymali lud w zaslepieniu. Lud powinien rozpoznac swoich falszywych przywódców i na podstawie tego rozpoznania zawrócic dobrowolnie, gdyz kazdemu czlowiekowi dana jest wolna wola.
Poniewaz kamien wegielny stanie sie kamieniem szczytowym, wielu ludzi przejrzy na oczy i rozpoznaja oni, komu byli dotad posluszni. Wtedy wielu porzuci i zburzy zewnetrzny przepych i bogactwa. W ten sposób runa struktury wladzy, wzniesione na mamidlach i zewnetrznym bogactwie.
Ta ksiazka jest dzielem historycznym. Dlatego pragne zwracac sie wciaz na nowo do ludzi w Królestwie Bozym, w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa:
Rozpoznajcie: Na poteznym przelomie czasów pionierzy walczyli kazdy z samym soba, aby uwolnic sie od wszystkiego, co ludzkie, co jeszcze w nich tkwilo. Jednoczesnie walczyli przeciwko strukturom wladzy, które wyrosly z ludzkiego ja. Wiedzieli oni, ze Ja bylem z nimi, tak jak Ja Jestem z wami w Królestwie Pokoju. Walczyli oni przeciwko wszelkim instytucjom, wiedzac, ze Bóg jest wolnoscia i wszystkim ludziom pozostawia wolnosc.
Równiez w Gminie Przymierza Nowa Jerozolima dochodzilo wciaz na nowo do procesu oczyszczania: albo dla Chrystusa albo przeciw Niemu. Kazdy mial wolna wole i mógl albo pozostac w Gminie Przymierza Nowa Jerozolima, albo ja opuscic. Nikogo nie zobowiazywano zadna wypowiedzia ani zadna obietnica. Kazdy jednak za to, co czyni, odpowiada jedynie przed Bogiem, a nie przed ludzmi.
Pionierzy Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa walczyli dla nowego swiata, dla swiata Chrystusowego, w którym jedynie prawa niebios maja waznosc. Wiedzieli oni i polegali na tym, ze Ja, Chrystus, uczynie wszystko nowym.
Wiedzieli oni, ze Ja wzniose swiatynie, które Mnie przyjma i ugoszcza. Te swiatynie beda plonacymi pochodniami prawdziwego chrzescijanskiego zycia. Beda to swiatynie z krwi i kosci, w których mieszkac beda swietliste dusze, w których wzniesiony bedzie oltarz Boga, a na nim plonac bedzie ogien ofiarnej milosci, madrosci i dobroci. Tym ogniem bede wtedy Ja, Chrystus, w Moich wiernych.
15. I powiedzial im inna przypowiesc: "Pewien czlowiek mial dwóch synów. Przystepujac do pierwszego, rzekl: Synu mój, idz i pracuj dzis w winnicy mojej. A ten odpowiadajac, rzekl: Nie chce. Ale potem tego pozalowal i poszedl. I przystepujac do drugiego, powiedzial podobnie. A on odpowiadajac, rzekl: Ide, ojcze. Ale nie poszedl. Któryz z tych dwóch wypelnil wole ojca swojego?"
16. Mówia Mu "Ten pierwszy". I rzekl im Jezus: "Zaprawde, powiadam wam, ze celnicy i nierzadnice wejda przed wami do Królestwa Bozego. Albowiem przyszedl do was Jan na drodze sprawiedliwosci, a nie uwierzyliscie mu. Uwierzyli mu natomiast celnicy i nierzadnice, a wy, pomimo to, ze widzieliscie, to nie wyraziliscie skruchy, aby móc mu uwierzyc".
17. I Pan zgromadzil wszystkich Swoich uczniów wokól siebie w jednym miejscu i rzekl im: "Czy mozecie nadac doskonalosc temu, co jest niedoskonale? Czy mozecie z nieporzadku uczynic porzadek?" A oni odpowiedzieli: "Nie, Panie".
18. Potem zas ustawil ich, kazdego wedlug jego liczby w czworobok, na kazdej stronie o jednego mniej niz dwanascie. A uczynil tak, bo wiedzial, kto Go zdradzi (przez ludzi mial byc on policzony jako jeden z Jego uczniów, jednak nim nie byl).
19. Pierwszego w siódmym rzedzie od góry w srodku i ostatniego w siódmym rzedzie od dolu i tego, który nie byl ani pierwszym, ani ostatnim, uczynil punktem srodkowym, a pozostalych ustawil wedlug boskiego Porzadku i kazdy znalazl swoje miejsce tak, ze ci u góry stali tak samo jak ci u dolu, a ci u dolu tak samo jak ci u góry, i strona lewa byla równa prawej, i prawa strona byla równa lewej wedlug sumy ich liczb.
20. I On rzekl: "Widzicie, jak stoicie? Powiadam wam, wlasnie taki jest Porzadek w Królestwie Bozym i ten Jeden, co kieruje wszystkimi, jest w waszym srodku. On jest punktem srodkowym i z Nim jest tych stu dwudziestu, wybranych z Izraela, i po Nim przyjdzie tych sto czterdziesci cztery tysiace wybranych pogan, którzy sa ich bracmi". (Rozdzial 68, 15-20)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Kto zawczasu rozpozna i pozaluje, temu bedzie tez darowane, zanim jego los zostanie przesadzony. Dlatego zawróccie, zanim dostaniecie sie w kolo cierpienia i zanim spadnie na was to, co spowodowaliscie przez swoje odczucia, mysli, slowa i czyny.
Dni dane wam sa po to, abyscie z przebiegu dnia wyczytali wszystko, co dzien pragnalby wam przekazac. Jezeli bedziecie swiadomie zyc w dniu i nauczycie sie rozumiec mowe dnia, to rozpoznacie sie w nim i bedziecie oczyszczac to, co spotyka was jako upomnienie, zanim wasz los zostanie przesadzony.
Jako Jezus z Nazaretu przemawialem w wielu przypowiesciach. Ponadto poslugiwalem sie liczbami i miarami, aby wyjasnic Moim wiernym królestwo Wewnetrznego Zycia.
Slowo czlowieka ma wiecej niz jedno znaczenie i kazdy czlowiek odbiera tylko to znaczenie, które jest w stanie pojac stosownie do swego stanu swiadomosci. Dlatego nie powinniscie sie kurczowo trzymac ani slów, ani znaczen, ani liczb, ani miar, lecz rozpoznawac to wszystko jako srodki pomocnicze, jako drogowskazy, prowadzace was do Wewnetrznego Zycia, do Prawdy, która nie ma ani slów, ani pojec, ani liczb, ani miar, tylko jest sama sila, miloscia i madroscia - wszechswiadomoscia.
Jezeli dusza odnajdzie sie znowu w swiadomosci Wszech-Ojca, a wiec bedzie czysta, wtedy równiez i czlowiek wiele sobie uswiadomi i bedzie uzywal tych srodków pomocniczych tylko tak dlugo, jak dlugo zyc bedzie w swiecie slów, pojec, liczb i miar.
Poniewaz wszystko jest wibracja, wszystko ma tez znaczenie. Jednak i znaczenie przedmiotów mozna zrozumiec tylko wedlug sensu. Nie jest ono sama Prawda - Prawda jest objawiajaca sie swiadomoscia bez slów, pojec, liczb i miar.
***
ROZDZIAL 69

O smierci, odrodzeniu i zyciu


Odrodzenie w Duchu Bozym uwalnia od ponownego wcielenia (1-2). Kolo ponownych wcielen - Zamroczone dusze - Dusza nie zazna spokoju dopóki wszystkie grzechy nie beda zmazane - Zmazanie grzechów mozna latwiej i szybciej osiagnac na ziemi anizeli w krainie dusz (3-4). Slowo czlowieka jest slowem mylacym (5-6). Dzialanie zasady Ojca-Matki w dualach (7-10). Kto ma dobra wole, rozumie i spelnia prawo zycia, staje sie wolny od omylek (11-13)

1. Gdy Jezus siedzial z uczniami Swymi po zachodniej stronie swiatyni, akurat wtedy ludzie niesli na marach zmarlego, aby go pogrzebac i rzekl jeden do Niego: "Mistrzu, czy czlowiek, który umarl, znowu zyc bedzie?"
2. A On odpowiadajac, rzekl: "Ja Jestem zmartwychwstaniem i zyciem, Ja Jestem tym, co dobre, piekne i prawdziwe, a kto we Mnie wierzy, nigdy nie umrze, lecz bedzie zyl wiecznie. Jak w Adamie wszyscy umieraja, tak w Chrystusie wszyscy znowu stana sie zywi. Blogoslawieni, którzy we Mnie umieraja, a stali sie Mi zupelnie równi, albowiem odpoczywaja od pracy swojej, a ich dziela ida za nimi. Oni przezwyciezyli zlo i z nich uczyniono filary swiatyni Mojego Boga, i nie beda wiecej wychodzic, pozostana bowiem w wiecznosci. (Rozdzial 69, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Umierac w Adamie" znaczy umierac w grzechu. Zmartwychwstac w Chrystusie oznacza byc wyzwolonym z grzechu przez skruche, przebaczenie, prosbe oprzebaczenie, przez zadoscuczynienie i przez to, ze czlowiek tych samych lub podobnych grzechów juz wiecej nie popelnia.
Kto dazy do czystosci duszy i wierzy we Mnie, Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi i dusz, ten bedzie swiadomie zyl we Mnie i dostapi odrodzenia wDuchu Bozym. Wejdzie on w przenajswietsze, w Boga i w Bogu tez pozostanie. Istota, która stala sie znowu swiadomie podobienstwem Ojca, pozostanie w odwiecznych niebiosach i nie bedzie sie juz inkarnowac w cialo - chyba ze po to, aby w szacie ziemskiej sluzyc Odwiecznemu.
3. Ale dla tych, którzy zlo czynili, nie ma spokoju, oni bowiem beda przychodzili i odchodzili i przez wiele wieków beda musieli znosic cierpienia, aby sie poprawic, az stana sie doskonalymi. Ci zas, którzy czynili dobro i osiagneli doskonalosc, znajda wieczny spokój, wejda do zywota wiecznego i spoczywac beda w wiecznosci.
4. Nad nimi juz zadnej mocy miec nie beda wielokrotnie powtarzajace sie smierc i narodziny; dla nich kolo wiecznosci juz sie nie bedzie obracac, gdyz dotarli do srodkowego punktu, gdzie panuje wieczny pokój igdzie centrum wszystkiego jest Bóg". (Rozdzial 69, 3-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto umiera w grzechu, ten nie bedzie mial spokoju, gdyz najpózniej w obszarach oczyszczania grzech stanie sie dreczacym bólem.
Jezeli w tym wcieleniu dusza nie oczyszcza grzechów, jakie ze soba przyniosla, lecz dalej je pomnaza, to nadal bedzie tkwila w kole ponownych wcielen i zostanie przez nie wciagnieta w kolejna inkarnacje, albowiem nie mogla wzniesc sie wyzej z powodu swojego obciazenia, z powodu grzechu. Kazdy grzech dojrzewa wedlug ustalonych prawidlowosci i wtedy nagli do oczyszczenia. Dopóki dusza tkwi w kole ponownych wcielen, zostaje przez nie sciagana z powrotem na ziemie, gdyz ma na niej mozliwosc oczyszczenia w krótkim czasie tego, co jeszcze ciazy ku ziemi, co ma tam korzenie.
Jedna dusza moze miec za soba kilka lub nawet wiele wcielen. Moze to powtarzac sie tak dlugo, az beda zmazane wszystkie grzechy, które wciaz na nowo przyciagaja dusze do ziemi, gdyz jest ona jeszcze do ziemi przywiazana.
Jezeli w obszarach oczyszczania wina duszy wybuchnie, to moze to byc dla duszy "ogniem piekielnym", w którym cierpi meki. Wiele dusz rozpoznaje w plomieniach grzechu, który wybuchl i sprawia duszy taki ból jak rany na fizycznym ciele czlowiekowi, ze w szacie ziemskiej mialyby znowu mozliwosc zniesienia tej winy, a takze innych, jeszcze ukrytych. Dowiaduja sie one od aniolów nauczajacych, ze w nastepnej inkarnacji moglyby szybciej i latwiej zniesc obciazenia i predzej uwolnic sie od cierpien, które spowodowal grzech.
Inne znowu dusze wedruja przez dlugi czas; przybieraja szate ziemska i znowu odchodza - przychodza iodchodza. Wiele z nich obciaza sie wciaz na nowo, gdyz ani w obszarach oczyszczania, ani w ziemskim bycie nie sa gotowe rozpoznac swoich grzechów, uznac ich za swoja wine, pozalowac za nie i juz wiecej nie grzeszyc. Przewaznie sa to te dusze, które oczerniaja ludzi starajacych sie spelniac wole Boza.
Kto dlugo zyje w grzechu, ten jest bardzo oddalony od swiatla i ostatecznie jest swiatlu przeciwny, gdyz jego ojczyzna jest cien. Takie dusze, w szacie ziemskiej wciaz na nowo przesladuja tych, którym w dawnych czasach wyrzadzily krzywde. Równiez poprzez swoje odpowiedniki przesladowcy moga rozpoznac tych, którzy z Chrystusem staraja sie usunac cienie - swoje grzechy.
Rozpoznajcie: Wiele wcielonych dusz, a wiec ludzi, spotyka na tym swiecie swoje ofiary z dawnych czasów. Przez to dana jest im mozliwosc rozpoznania i zawrócenia.
Jeden czlowiek rozpoznaje, zaluje i stopniowo jako dusza wchodzi w zycie, i juz nie powraca. Dusza innego natychmiast powraca na ziemie, gdyz nie wykorzystala poprzedniego wcielenia i znowu obciazyla sie grzechem.
Rozpoznajcie: W zaswiatach, dusze przezywaja swoje grzechy jako ogien w ciele duchowym, gdy przyczyny, a wiec grzechy, staja sie aktywne. Podobnie jest wszacie ziemskiej, kiedy przyczyny rodza skutki i czlowiek musi znosic choroby i ciosy losu. Jednak w obszarach oczyszczania skutki grzechów sa dla duszy duzo wieksza udreka, anizeli znoszenie i przecierpienie tych skutków w szacie ziemskiej dla czlowieka. Kto bowiem w szacie ziemskiej zaluje i stara sie przekazac swoje grzechy Mnie, Chrystusowi i pozostawic je we Mnie, kto we Mnie zyje i juz wiecej nie grzeszy, ten wejdzie w odwieczne, czyste, duchowe zycie. Dla tego czlowieka kolo ponownych wcielen juz sie nie obraca. On jest wyzwolony od smierci i narodzin, gdyz dusza stala sie znowu istota z Boga i zyje w punkcie srodkowym, w Bogu.
5. I jeden z Jego uczniów zapytal Go: "Jakim sposobem mozna wejsc do Królestwa Bozego?" A On odpowiadajac, rzekl: "Jezeli nie uczynicie tego, co jest na dole takim jak na górze, a tego, co jest na lewo takim jak na prawo, a tego, co jest z tylu tym, co jest z przodu, jezeli nie wejdziecie do samego srodka i do Ducha, to nie wejdziecie do Królestwa Bozego".
6. I dalej mówil: "Nie sadzcie, ze jakikolwiek czlowiek bylby bez bledu; nawet wsród proroków i wtajemniczonych w to, jak byc chrzescijaninem, znajdowano mylace slowa. Istnieje jednak wiele bledów, które milosc zakrywa". (Rozdzial 69, 5-6) 
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowo czlowieka jest mylacym slowem, gdyz slowa sa tylko symbolami i moga byc wykladane w róznorodny sposób. Slowo czlowieka rozumiane jest przez ludzi tylko na tyle, na ile rozwinieta jest ich swiadomosc. Duchowo rozbudzeni ludzie pojmuja sens slowa, gdyz zaglebili sie oni w Prawde. Ludzie, których swiadomosc jest jeszcze w stanie embrionalnym, potykaja sie o litere i widza we wszystkim sprzecznosci.
Slowo prawdziwych proroków, wtajemniczonych ioswieconych jest czesto blednie wykladane, gdyz zle je zrozumiano. Na ziemi zyja ludzie o róznych stopniach swiadomosci i kazdy slyszy zaleznie od stanu swojej swiadomosci, i kazdy w odpowiedni sposób interpretuje dla siebie i swoich bliznich to, co uslyszy.
Slowa "... nawet wsród proroków i wtajemniczonych w to, jak byc chrzescijaninem, znajdowano mylace slowo. Istnieje jednak wiele bledów, które milosc zakrywa" maja takie znaczenie:
Pozorni prorocy i wtajemniczeni, którzy Mnie, Chrystusa, uzywaja tylko jako srodka do osiagania swoich wlasnych celów, naduzywaja Mojego imienia, aby wniesc blad w ten swiat. Ci nieoswieceni kierujac sie swoimi ludzkimi wyobrazeniami, które przedstawiaja jako Prawde, a które jednak Prawda nie sa, aby sie wykazac powoluja sie na slowo prawdziwych proroków i wtajemniczonych, które zle rozumieja i blednie wykladaja. Odwieczny nie dopuszcza jednak, aby bledy, które na skutek tego przypisywane sa prawdziwym prorokom i wtajemniczonym, na nich spadly. Zakrywa je az nadejdzie czas, aby odkryc blad, który wniknal w ten swiat.
7. A gdy nastal wieczór, poszedl On z dwunastoma do Betanii. Mieszkali tam bowiem Lazarz oraz Maria iMarta, których milowal.
8. I przyszla do Niego Salomea i zapytala: "Panie, jak dlugo bedziemy w mocy smierci?" Odpowiadajac, rzekl: "Tak dlugo, dopóki wy mezowie bedziecie nakladac ciezary i dopóki wy, niewiasty, rodzic bedziecie. Przyszedlem po to, aby polozyc kres dzielom lekkomyslnych".
9. Wtedy Salomea rzekla: "Uczynilam wiec dobrze, nie rodzac". Pan zas odpowiadajac, rzekl: "Jadaj z kazdego pastwiska, które jest dobre, ale z tego, które daje gorycz smierci, nie jadaj".
10. A gdy Salomea zapytala, kiedy to o co pytala, bedzie zrozumiane, rzekl jej Pan: "Kiedy suknie waszej wstydliwosci zostana przez was znoszone i kiedy wzniesiecie sie ponad wasza pozadliwosc; kiedy dwoje jednym sie stanie i meskie z zenskim nie bedzie ani meskie, ani zenskie". (Rozdzial 69, 7-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Meska i zenska zasada zwane sa w Bogu pozytywna i negatywna zasada. Sa to dwa bieguny, dzialajace w absolutnej jednosci. Jest to darujacy i przyjmujacy biegun. Tworza one w jednosci zasade Ojca - Matki.
Obydwa bieguny, darujaca i przyjmujaca zasada, dzialaja równiez w dzieciach Bozych. One sprawiaja miedzy innymi sprowadzenie do siebie dwóch istot, darujacej i przyjmujacej zasady. Te dwie istoty, duale, stapiaja sie i uaktywniaja w ten sposób zasade Ojca-Matki, duchowo plodzaca i poczynajaca sile.
Istoty w swietle Bozym nie pobieraja sie. Miluja sie nawzajem w Bogu, czerpiac z Boga i z polaczenia sily Ojca-Matki plodza duchowe istoty, dzieci swiatla.
Para dualów jest dwujednoscia, dualnoscia. Sa to dwie stopione sily, sila darujaca i przyjmujaca. Duale sa to dwie istoty - a jednak sa na wiecznosc stopione w jednosc. Swoje duchowe dzieci oddaja Odwiecznemu i wznosza je do dzieciectwa Bozego, we wszechrodzine, która jest wielka rodzina Boga.
11. I rzekl ponownie do innego ucznia, który Go zapytal: "Kiedy temu Prawu beda wszyscy posluszni?" "Wtedy, gdy Duch Bozy wypelni cala ziemie oraz serce kazdego meza i kazdej niewiasty.
12. Ja rozrzucilem Prawo po ziemi, i zapuscilo ono korzenie, i wydalo we wlasciwym czasie dwanascie owoców na pokarm dla wszystkich. I wrzucilem Prawo do wód, i zostaly one oczyszczone od wszelkiego zla. Iwrzucilem Prawo w ogien, a zloto zostalo oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. I rzucilem Prawo wpowietrze, i wypelnilo sie ono zyciem przez Ducha zyjacego Jedynego, który wszystkie rzeczy wypelnia imieszka w sercu kazdego".
13. I wiele jeszcze innych takich przypowiesci powiedzial tym, którzy mieli uszy do slyszenia i rozumna dusze. Lecz dla tlumu byly to slowa tajemnicze. (Rozdzial 69, 11-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Te slowa oznaczaja: Odwieczny Ojciec we Mnie, Swoim Synu, przyniósl prawo zycia na ten swiat. Swiadome i nieswiadome bledy ludzi oplataly prawo milosci i zycia. Te bledy usune tak, ze Prawo bedzie rozpoznane i zrozumiane przez kazdego czlowieka dobrej woli, aby mógl on urzeczywistniac i spelniac wzyciu codziennym odwieczne Prawo.
Kiedy wszyscy ludzie beda spelniac prawo Boze, wtedy beda mieli wejrzenie w swoje wlasne slowa iw slowa swoich bliznich i nie bedzie juz miejsca na bledy. Kto zyje w Bogu, ten jako dziecko Boze zyje we wszechobejmujacym oceanie, którym jest Bóg. Dziecko Boze zna prawo ziemi, wody, ognia i powietrza, gdyz zyje w Prawie. Dlatego ma tez sile do poruszania tych czterech zywiolów.
***
ROZDZIAL 70

Jezus gani Piotra za jego gwaltownosc


Powazajcie zycie na kazdym stopniu rozwoju; kazda forma zycia znajduje sie na drodze rozwoju do doskonalosci (1-5). Kto zyje we Mnie, daje o Mnie swiadectwo na tym swiecie (6-7). O tych, którzy toruja Chrystusowi droge ze starego, grzesznego swiata do Nowego Czasu (8). Chrystus wciaz na nowo zostaje ukrzyzowany w walce swiatla z ciemnoscia (9-10). Na przelomie czasów wszechobejmujace swiatlo staje sie widoczne, a ciemnosc chce je zgasic (11). Na przelomie czasów boska Madrosc zaklada pragminy, przez które Chrystus, swiatlo swiata, promieniuje na wszystkie narody - Gmina Przymierza Nowa Jerozolima jest kaplanka (12-14)

1. I rano tego dnia, gdy wyszli z Betanii, Piotr poczul glód i ujrzal z dala drzewo figowe, pokryte liscmi. Z radosnym oczekiwaniem podbiegl, spodziewajac sie znalezc owoce. Jednak nic nie znalazl oprócz lisci, gdyz pora na figi jeszcze nie nadeszla.
2. I Piotr, rozgniewawszy sie, rzekl: "Przeklete drzewo, niech nigdy juz zaden czlowiek nie spozywa z ciebie owocu!" I niektórzy z uczniów to uslyszeli.
3. A nastepnego dnia, kiedy Jezus i uczniowie Jego przechodzili tamtedy, rzekl Piotr do Jezusa: "Mistrzu, spójrz na drzewo figowe, które przeklalem, ono stoi w zieleni i kwitnie. Dlaczego moje slowo sie nie wypelnilo?"
4. Jezus rzekl do Piotra: "Nie wiesz, jakiego ducha jestes. Dlaczego przeklales to, czego Bóg nie przeklal?" I rzekl Piotr: "Oto, Panie, odczuwalem glód, a gdy znalazlem liscie i zadnych owoców, rozgniewalem sie iprzeklalem to drzewo".
5. Wtedy Jezus rzekl: "Synu Jonasza, czys nie wiedzial, ze nie nadeszla jeszcze pora na figi? Spójrz, jak zboze na polu rosnie na swój sposób - najpierw zielone kielki, potem zdzbla, a wreszcie klosy - Czy równiez gniewalbys sie, gdybys przyszedl w porze delikatnych kielków czy zdzbel i nie znalazl ziarna w klosach? A ty chcesz przeklinac drzewo, pelne paczków i kwiatów, bo nie nosi jeszcze dojrzalych owoców? (Rozdzial 70, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Drzewo figowe jest przykladem ewolucji zycia. Wszystkie formy zycia maja w sobie zycie, które podlega ewolucji - równiez dusza i czlowiek. Kazda dusza dojdzie znowu do pelnej dojrzalosci przeze Mnie, Chrystusa. Jednak wszystkie dusze i wszyscy ludzie dojrzewaja inaczej, stosownie do stanu swojej swiadomosci i stosownie do swojego myslenia, mówienia i postepowania. Dlatego powazajcie zycie bez wzgledu na to, do jakiego stopnia rozwinelo sie ono, gdyz na wszystkich stopniach rozwoju jest Bóg, Zycie i prowadzi dusze do doskonalosci.
Kazde przeklenstwo, które wychodzi z ust czlowieka lub jest w jego myslach, stanie sie jego zguba. Równiez porywczy Piotr musial tego doznac. Musial on rozpoznac, ze posiada wprawdzie wiele wiedzy, ale jeszcze malo madrosci.
Medrzec zna droge duszy. Gdyby Piotr byl w tych chwilach wypelniony Boza madroscia, to wiedzialby o prawie wewnetrznego dojrzewania form zycia, o drodze ewolucji, która ukazalem Moim apostolom i uczniom w wielu przypowiesciach.
Tylko nieliczni z tych, którzy chcieli isc za Mna, zrozumieli sens Moich wyjasnien, gdyz pozostali zajeci byli jeszcze sami soba i swoimi starymi nawykami. Tkwili oni w blednych wyobrazeniach, poniewaz slowo tylko slyszeli, ale nie mogli pojac sensu Moich wyjasnien.
6. Zaprawde, Piotrze, powiadam ci, ze jeden z Moich dwunastu w trwodze i bojazni trzy razy sie Mnie zaprze i bedzie sie zaklinac i przysiegac, ze Mnie nie zna, a i reszta opusci Mnie na pewien czas.
7. Ale bedziecie tego zalowac i gorzko to oplakiwac; bo przeciez milujecie Mnie w swoich sercach i macie byc jak oltarz z dwunastu ociosanych kamieni i bedziecie swiadectwem Mojego imienia, i bedziecie slugami slug, a Ja dam wam klucze gminy i pasc bedziecie Moje owce i Moje baranki, i bedziecie Moimi zastepcami na ziemi. (Rozdzial 70, 6-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Moje slowa dotyczyly nie tylko apostolów i uczniów, i ówczesnego ludu izraelskiego. Moje slowo bylo i jest slowem Ojca. Dotyczy ono wszystkich narodów ziemi z pokolenia na pokolenie i wszystkich dusz wobszarach oczyszczania.
Oltarz Bozy beda tworzyc mezowie i niewiasty, których zycie spoczywa we Mnie, w Chrystusie. Kto zyje we Mnie, ten bedzie swiadectwem Chrystusa na tym swiecie. Bedzie on w Moim imieniu drogowskazem dla nalezacych do gminy, którzy we Mnie zyja. Bedzie we Mnie kluczem otwierajacym coraz wiecej serc dla Mnie, dla Chrystusa.
Niech ci, którzy we Mnie zyja i przez których Ja zyje beda slugami wszystkich. Przez nich wskazuje nalezacym do Moich gmin, Moim owcom i barankom, droge do wiecznych pastwisk Wewnetrznego Zycia.
Czas dojrzewa. W miare jak postepuje dojrzewanie ludzi i ziemi, coraz wiecej owiec odnajduje tego jedynego pasterza, który mieszka we wszystkich duszach i ludziach - Mnie, Chrystusa.
8. I powstana wsród nich ludzie, którzy pójda wwasze slady; sposród nich niektórzy naprawde beda Mnie milowac tak samo jak ty, natomiast zapalency iniemadrzy, i niecierpliwi beda przeklinac tych, których Bóg nie przeklal i beda ich przesladowac w swojej niewiedzy, bo nie mogli znalezc jeszcze w nich owoców, których zadaja. (Rozdzial 70, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszyscy ludzie i wszystkie dusze sa owocami na drzewie zycia. Kazdy owoc stopniowo dojrzewa podazajac do Mnie, do Chrystusa. Kiedy owoc osiagnie pelnie dojrzalosci, Ja zaniose go do odwiecznego Ojca, który go przyjmie i na wieki pozostawi tam, gdzie jest jego miejsce w Królestwie Bozym.
Zanim jednak owoc osiagnie wewnetrzna dojrzalosc, mija czesto kilka ziemskich bytów. Dlatego wiele dusz wciaz na nowo przychodzilo i przychodzi, aby zyc na ziemi, przybierajac ziemskie cialo i odkladajac je z chwila fizycznej smierci, az do czasu, kiedy osiagna dojrzalosc, która uwolni je z kola ponownych wcielen.
Dopiero wtedy, kiedy dusza w czlowieku dojrzewa, moze on ofiarnie przekazywac dary Wewnetrznego Zycia ludziom laknacym ich, aby i oni osiagneli wewnetrzna dojrzalosc.
Dlatego wedlug prawa odwiecznego zycia ewangelie milosci moze przekazywac i rozpowszechniac we wszystkich krajach tylko ten czlowiek, który w znacznym stopniu stal sie Prawda. Moze on wtedy dotknac wielu serc, gdyz daje z odwiecznej Prawdy.
Rozpoznajcie: Od czasu Mojego ziemskiego bytu jako Jezusa z Nazaretu, za sprawa apostolów, uczniów i wszystkich sprawiedliwych proroków i oswieconych dojrzewa z pokolenia na pokolenie Nowy Czas, czas Chrystusowy. Wciaz na nowo z pokolenia na pokolenie przychodzily dusze, które w ziemskim bycie pozwalaly dalej dojrzewac swoim owocom Wewnetrznego Zycia. To, co ze swego urzeczywistnienia przynosily za kazdym razem na ten swiat, to rozdawaly tez przez nauczanie i sluzenie. W chwili smierci odkladaly szate ziemska; powracaly znowu w innym pokoleniu w nowej szacie ziemskiej przynoszac ze soba wewnetrzna dojrzalosc, swiatlo Chrystusowe i dajac z niego tym, którzy powaznie starali sie uczynic kroki w wewnetrznym dojrzewaniu.
Wielu z tych, którzy ponownie przychodzili i przychodza, nosi juz niemal dojrzaly owoc w sobie, zycie we Mnie, w Chrystusie. Oni sa teraz tymi, którzy toruja Mi droge ze starego, grzesznego swiata do Nowego Czasu, który we Mnie, w Chrystusie, rozkwita.
Rozpoznajcie: Tylko ten przeklina swoich wspólbraci, którego dusza nie jest jeszcze dojrzala. Kto jeszcze zyje w grzechu, nie moze rozpoznac dojrzalych owoców w swoich bliznich, gdyz tkwiac we wlasnych wadach mniema, ze jego wspólbracia musza tak samo jak i on, miec wad bez liku. 
9. A inni, którzy sami siebie miluja, laczyc sie beda z królami i wladcami swiata i szukac beda ziemskiej mocy, bogactw i wladzy, i przyniosa ogniem i mieczem smierc tym, którzy szukaja Prawdy i którzy dlatego sa prawdziwie Moimi uczniami.
10. I w tych dniach Ja, Jezus, bede ponownie ukrzyzowany i jawnie wyszydzany; twierdzic bowiem beda, ze to wszystko czynia w Moim imieniu". I rzekl Piotr: "Niech to bedzie od Ciebie oddalone Panie". (Rozdzial 70, 9-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Walka swiatla z ciemnoscia bedzie trwala tak dlugo, az zamkna sie wrota do inkarnacji dla bardzo obciazonych dusz. Walka swiatla z ciemnoscia toczy sie tez na tym wielkim przelomie czasów (1989r.). Demoniczne sily jeszcze raz stawiaja wszystko na jedna karte i mobilizuja wszystkich slepo poslusznych, czy to ludzi, czy dusze, aby zgasic swiatlo, które coraz bardziej wzmaga sie na ziemi.
Podobnie jak w czasie, kiedy Ja jako Jezus wedrowalem po ziemi, jest równiez i dzisiaj (1989r.). Ci, którzy miluja samych siebie i lgna do ziemskiego bogactwa i mienia, solidaryzuja sie z moznymi tego swiata i zwierzchnikami koscielnymi, aby ziemska przemoca obezwladnic tych, którzy oddali sie Mnie, Chrystusowi i niosa Moja ewangelie milosci w swiat. Samolubni bowiem czuja sie zagrozeni przez tych, którzy ewangelie milosci i zycia rozpowszechniaja nie tylko slowami, lecz i ofiarna miloscia i którzy dzialaja dzieki Mojej sile.
W ubieglych stuleciach ludzie zadni wladzy, mocarze, zwierzchnicy koscielni i ich podwladni wyruszali w Moim imieniu, aby ogniem i mieczem przynosic ludziom innych krajów ewangelie milosci. Popelniali oni na swoich bliznich okrucienstwa i morderstwa, bo okrucienstwo i sklonnosc do mordowania tkwily w nich.
W dzisiejszych czasach (1989r.) znowu ci sami - tylko w innych ziemskich cialach - ida z miejsca na miejsce, rozsiewajac oszczerstwa. Przez srodki masowego przekazu szerza klamstwa wsród ludu, aby w ten sposób dobrac sie do tych, którzy dzialaja na przelomie czasów i walcza o zwyciestwo dla Mojego swiatla. Tak wiec w kazdym pokoleniu zostaje na nowo ukrzyzowany przez tych, którzy ozdabiaja sie Moim imieniem i naduzywaja go dla swoich celów.
Pionierami Nowego Czasu, czasu Chrystusowego, sa przyjaciele Chrystusa na calym swiecie. Kto pozostaje we Mnie, ten jest Moim uczniem i Moja uczennica w terazniejszosci i w przyszlosci.
11. A Jezus odpowiedzial: "Tak samo jak Ja przybity bede do krzyza, tak tez stanie sie w owych dniach z Moja gmina, gdyz jest ona moja oblubienica i jest jednym ze Mna. Ale nastanie dzien, kiedy ciemnosc ustapi iprawdziwe swiatlo swiecic bedzie. (Rozdzial 70, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Pierwsze pragminy zostaly zniszczone przez ciemnosc. Byly to jednak tylko zewnetrzne struktury, które ona mogla zniszczyc. Zycie we Mnie krzewilo sie nadal z pokolenia na pokolenie, gdyz liczne, coraz bardziej swietliste dusze wciaz na nowo przybieraly szate ziemska i jawnie lub w ukryciu wprowadzaly w czyn to, co przynosily ze soba. Zaczely one zakladac male pragminy i nauczac prawa prawdy. W ten sposób coraz wiecej ludzi odnajdywalo droge do Mnie, do Chrystusa, który mieszka we wszystkich duszach i ludziach.
Na obecnym przelomie czasów (1989r.) staje sie widoczne wszechobejmujace swiatlo. Gmina Przymierza Nowa Jerozolima powstala i powieksza sie coraz bardziej - tak jak i kolejne pragminy w Zyciu Uniwersalnym. Jest ona gmina przymierza zalozona dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Jest ona Moja oblubienica i Ja Jestem jej oblubiencem. Coraz wiecej nalezacych do pragminy Nowa Jerozolima spelnia Moja wole, wole Odwiecznego.
Wokól pragminy Nowa Jerozolima znowu ukradkiem kraza wilki i w Moim imieniu szerza oszczerstwa o tych, którzy do niej naleza. Znowu przybijaja Mnie do krzyza, skoro naduzywaja Mojego imienia. Moim imieniem - Chrystus, chca swiatlo swiata, a wiec Mnie, zgasic.
Ciemnosc jednak ustapi, gdyz jej dni sa policzone. Ziemia rozwiera sie i pochlonie ciemnosc, i wody przyplyna i zaleja to, co jest mroczne. Wtedy swiatlo, którym Ja Jestem - Chrystus - bedzie swiecic na calej ziemi.
12. I jeden usiadzie na Moim tronie, a bedzie on mezem prawdy i dobroci, i mocy, i napelniony bedzie miloscia i madroscia bardziej niz wszyscy inni, i bedzie prowadzil Moja gmine przez czterokrotna dwunastke i przez siedemdziesieciu dwóch, jak za dawnych czasów. Bedzie on nauczal jedynie tego, co jest Prawda.
13. I gmina Moja bedzie wypelniona swiatlem, i bedzie ofiarowywac swiatlo wszystkim narodom ziemi; i arcykaplan bedzie siedzial na tronie jako król i jako kaplan.
14. A Duch Mój bedzie w nim i tron jego bedzie trwal i nie zachwieje sie; ugruntowany bedzie bowiem na milosci, prawdzie i sprawiedliwosci, i przyjdzie swiatlo ku niemu, i z niego promieniowac bedzie na wszystkie narody ziemi, i Prawda uczyni je wolnymi. (Rozdzial 70, 12-14)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wypowiedz "I jeden usiadzie na Moim tronie, a bedzie on mezem prawdy i dobroci, i mocy, i napelniony bedzie miloscia i madroscia bardziej niz wszyscy inni, ibedzie prowadzil Moja gmine przez czterokrotna dwunastke i przez siedemdziesieciu dwóch, jak za dawnych czasów. Bedzie on nauczal jedynie tego, co jest Prawda. I gmina Moja bedzie wypelniona swiatlem, i bedzie ofiarowywac swiatlo wszystkim narodom ziemi; i arcykaplan bedzie siedzial na tronie jako król i jako kaplan" ma nastepujace znaczenie:
Slowa te sa zaszyfrowane. Zapowiedziane jest w nich to, co stanie sie na przelomie czasów.
Te zaszyfrowane slowa oznaczaja: Boska Madrosc bedzie siedziala na Moim tronie, az Ja ponownie przyjde w Duchu. Albowiem Ja ustawilem ten tron na tym swiecie na Moje przyjscie. Ja Jestem swiatlem swiata. Boska Madrosc, powolana przez Ojca i przeze Mnie, Chrystusa, do przewodzenia Mojemu Dzielu Zbawienia i do przygotowania Mojego przyjscia, jest prawda, dobrocia i moca. Boska Madrosc, stworzona zmilosci Ojca, bedzie zakladac na przelomie czasów pragminy i napelni je zyciem i sila. Bedzie ona nauczac absolutnej Prawdy i dawac wszystkim ludziom to, co sa w stanie pojac.
Liczby sa symbolami i byly dane jako znaki tym, którzy umieli je odczytac. Natomiast ludzie Nowego Czasu beda odbierac Moje slowo, które jest tez slowem odwiecznego Ojca.
Swiatlo Prawdy wypelnia Gmine Przymierza Nowa Jerozolima i jej pragminy sila i moca do ofiarnych czynów w Moim Duchu. Pragminy w Moim Duchu, w Dziele Zbawienia Jezusa Chrystusa, w Zyciu Uniwersalnym, beda dla wszystkich narodów ziemi zródlem swiatla i sily w Nowym Czasie.
Pragmina Nowa Jerozolima jest we Mnie instrumentem zycia dla ziemi. Ona króluje we Mnie i stopniowo zgromadzi wszystkie narody w j e d e n naród we Mnie, w Chrystusie. Gmina Przymierza Nowa Jerozolima, lacznie z boska Madroscia, jest kaplanka, darujaca wszystkim ludziom, którzy do niej przychodza, swiatlo, milosc i zycie. Ona, kaplanka, pozostanie we Mnie, w Chrystusie i Ja bede dzialal przez nia i przez kolejne pragminy, które sa we Mnie. One wszystkie ugruntowane sa na milosci, prawdzie i madrosci, na sprawiedliwosci Bozej.
Swiatlo swiata, którym Ja Jestem, bedzie promieniowalo przez gminy, które sa we Mnie, a Ja bede promieniowac przez nie na wszystkie narody ziemi. Prawda uwolni coraz wiecej ludzi; beda oni wtedy je d n a trzoda, która jest we Mnie, w Chrystusie. Slowa "jedna trzoda" okreslaja pragminy we Mnie, w Chrystusie, które powstaja poprzez Gmine Przymierza Nowa Jerozolima w Dziele Zbawienia w Zyciu Uniwersalnym. Ja bede ich pasterzem.
***
ROZDZIAL 71

Oczyszczenie swiatyni


Biczowanie duszy i ciala (1-2). Prawdziwe nabozenstwo (3-4). Ozywia jedynie sens slowa (5-7). Kazdy czlowiek sam siebie pietnuje (8-11)

1. Zblizalo sie zydowskie swieto Paschy i Jezus udal sie znowu z Betanii do Jerozolimy. I zastal w swiatyni tych, którzy sprzedawali tam woly, owce i golebie i zastal tez tych, którzy wymieniali pieniadze.
2. Wtedy skrecil bicz z siedmiu postronków i wypedzil ich wszystkich ze swiatyni. Owce i woly, i golebie wypuscil na wolnosc, a tym którzy wymieniali rozsypal pieniadze i stoly powywracal. (Rozdzial 71, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bicz z siedmiu postronków symbolizuje siedem podstawowych sil Boga, prawo zycia.
Kto postepuje sprzecznie z prawem Bozym, ten wykracza przeciwko siedmiu podstawowym silom Bozym i tym stwarza swoje przyczyny. Kazda przyczyna, której na czas nie pozalowano i nie naprawiono, jest dla duszy i ciala jak uderzenie bicza.
Ten, kto wykracza przeciw wszystkim siedmiu podstawowym silom, otrzyma odpowiednie biczowanie. Sa to skutki, które musi poczuc na swoim ciele.
3. I rzekl On do nich: "Wyniescie stad to wszystko i nie czyncie targowiska z domu Mojego Ojca. Czyz nie napisano: Dom Mój bedzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? A wy uczyniliscie z niego jaskinie zbójców i napelniliscie go wszelka ohyda".
4. I nie dopuscil, zeby ktos miske z krwia przenosil przez swiatynie albo zeby zwierzeta byly zabijane. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, ze napisano: "Zarliwosc o dom Twój zzarla mnie". (Rozdzial 71, 3-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Dom Mój bedzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów" oznacza: Powinien to byc dom lub wielkie pomieszczenie, w którym gromadza sie wszyscy ludzie - bez wzgledu na wyznanie lub rase, bez wzgledu na to, z jakiego narodu lub kraju pochodza i do jakiego stanu naleza. Oni gromadza sie tam, aby sie modlic, slawic i czcic Boga i nauczyc sie praw Bozych, a potem je spelniac.
Bóg jest tym Jednym, Jedynym, Bogiem Ojcem-Matka wszystkich istot i ludzi - nie ma innego Boga. Dlatego tez ma byc j e d e n naród, który temu Jednemu, Jedynemu oddaje czesc bez rytualów, kultów, dogmatów i doktryn.
Nie powinno byc dyskusji i wymiany zdan o Bogu.
Bóg jest w sercach wszystkich istot i ludzi. On jest zyciem we wszelkim bycie. Kto powaza sam siebie, uswiecajac swoje zycie, ten powaza równiez blizniego i stanie sie mily Bogu. On nie usiluje dociekac istoty Boga, gdyz zyje w strumieniu zycia i o strumien nie pyta.
Dlatego nie trzeba zadnych kultów i ceremonii, ani tez zadnych dyskusji. Kto jest uwolniony od tych zewnetrznych spraw, ten bedzie swiadomie wolny i zjednoczony z zyciem, które trwa wiecznie.
Bóg nie chce krwawych ofiar. Sa one dla Niego zgroza. On pragnie czystych i szczerych serc Swoich dzieci, dzieci które spelniaja prawa Boze, sa Bogu we wszystkim wierne i sobie nawzajem w milosci przychylne.
5. Wtedy sprzeciwili Mu sie Zydzi: "Cóz to za znak, skoro widzimy, ze cos takiego czynisz?" Jezus odpowiadajac, rzekl: Ponownie powiadam wam: Zburzcie te swiatynie, a Ja w trzy dni ja odbuduje".
6. Wtedy odpowiedzieli Zydzi: Czterdziesci szesc lat budowano te swiatynie, a Ty w trzy dni chcesz ja odbudowac?" Ale On mówil o swiatyni ciala Swojego.
7. Gdy wiec zmartwychwstal, przypomnieli sobie uczniowie Jego, ze im o tym mówil i uwierzyli w pismo i w slowo, które Jezus wypowiedzial. (Rozdzial 71, 5-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Duzo lepiej jest, nie brac doslownie pisma i slowa ani nie wierzyc w ich doslowna tresc, to znaczy, nie trzymac sie kurczowo litery, lecz wedlug sensu rozumiec to, co jest napisane i powiedziane. Czlowiek uczy sie tego przez urzeczywistnianie boskich praw. To sa pierwsze kroki ku spelnianiu odwiecznych praw. Jezeli czlowiek jest w stanie zrozumiec gleboki sens slów, to juz nie bedzie mozna sprowadzic go na manowce. Sama litera jest martwa i nie przynosi dynamiki Wewnetrznego Zycia. Przynosi ja tylko sens, zawarty w literze, w slowie. Sens slowa ozywia dusze i czlowieka.
Kto slucha samego slowa, czesto zyje w bledzie. Kto natomiast pojmuje sens, znaczenie slowa, ten zyje w slowie i ten tez je rozumie, gdyz rozpoznaje w nim znaki Boze.
8. Lecz uczeni w Pismie i kaplani widzieli to i slyszeli i przestraszyli sie, i szukali sposobu, jakby Go mogli zgladzic, albowiem bali sie Go, gdyz wiedzieli, ze lud sluchal Jego nauki.
9. A gdy nastal wieczór, Jezus wyszedl z miasta. Albowiem w dzien nauczal w swiatyni, a w nocy szedl na Góre Oliwna. Lud przychodzil wczesnie rano, aby sluchac Go na dziedzincu swiatyni.
10. A gdy byl w Jerozolimie podczas swieta Paschy, wielu uwierzylo w Niego, widzac cuda, których dokonywal.
11. Ale Jezus im nie ufal, bo przejrzal ich wszystkich. I od nikogo nie potrzebowal swiadectwa o drugim, sam bowiem dobrze wiedzial, co bylo w czlowieku. (Rozdzial 71, 8-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "... sam bowiem dobrze wiedzial, co bylo w czlowieku" maja taki oto sens: Dopóki czlowiek tylko slucha i tylko wierzy w to, co uslyszal, ale w dniu powszednim tego nie spelnia, pozostaje grzesznym czlowiekiem, który osadza i potepia. Dzisiaj wola "Hosanna!", a jutro "Ukrzyzuj Go!".
Kazdy czlowiek sam siebie pietnuje swoim mysleniem, mówieniem i postepowaniem. Jego sposób myslenia i zycia jest kredka, która rysuje jego cialo i maluje jego oblicze. Tak wiec na obliczu kazdego czlowieka jest wypisane to, o czym on mysli. Jak czlowiek mysli, takim jest.
Kto tylko wierzy i nie wprowadza swojej wiary w czyn, ten mimo wiary pozostanie dawnym czlowiekiem, który zatrzymuje swoje nawyki i nalogi. Na takich ludziach nie mozna polegac, gdyz ci, którzy nie spelniaja praw Bozych, sa chwiejni, jak trzcina na wietrze.
12. Poniewaz zblizalo sie swieto Paschy, poslal On dwóch uczniów Swoich, aby przygotowali górna sale, w której chcial spozywac wieczerze ze Swoimi dwunastoma i aby zakupili wszystko, co bylo potrzebne na to swieto, które chcial z nimi obchodzic. (Rozdzial 71, 12)
***
ROZDZIAL 72

Pozegnalne mowy Jezusa


Podobienstwo do Ojca (1-3). Beda czynic dziela wieksze, anizeli Ja czynilem jako Jezus (4). Kto ofiarnie sluzy, temu spelnie to, o co prosi (5). Kto uswieca swiatynie, ten zyje we Mnie (6-7). Ofiarna milosc jest komunikacja z Bogiem (8). Znaczenie slów: "Ojciec jest wiekszy ode Mnie" (9-11)

1. Jezus siedzial z uczniami Swoimi w ogrodzie Getsemani i rzekl do nich: "Niechaj sie nie smuca serca wasze. Wierzycie w Boga, wierzcie wiec i we Mnie. W domu Ojca Mojego jest wiele mieszkan. Gdyby bylo inaczej, to bym wam powiedzial. Ide przygotowac wam miejsce. I kiedy pójde, i przygotuje wam miejsce, to przyjde ponownie i wezme was do siebie, abyscie i wy byli, gdzie Ja Jestem. Dokad Ja ide, wiecie, i droge znacie".
2. Rzekl do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokad idziesz, jakze mozemy znac droge?" A Jezus im odpowiedzial: Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem. Nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyscie Mnie rozpoznali, to rozpoznalibyscie tez Mojego Ojca. Teraz jednak wiecie i widzieliscie Mojego Ojca".
3. Rzekl Mu Filip: "Panie, pokaz nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedzial mu Jezus: "Tak dlugo Ja Jestem z wami i jeszcze Mnie nie znasz, Filipie? Kto Mnie widzial, ten widzial Ojca, dlaczego wiec mówisz: Pokaz nam Ojca? Czy nie wierzysz, ze Ja Jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Slowa, które do was mówie, nie od Siebie mówie. Albowiem Ojciec, który mieszka we Mnie, dokonuje wszystkich dziel. (Rozdzial 72, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto stal sie swiatynia Boga, ten jest podobny Ojcu. I kto dojrzy to podobienstwo do Ojca, ten zazna wspanialosci Ojca. Ojciec jest manifestacja z praenergii, z plynacego zycia, które zwane jest tez Bogiem.
Bóg jest wszechobecnym zyciem. Wszystkie czyste istoty sa manifestacjami z Boga, z praenergii, z plynacego zycia. Kto ujrzy podobienstwo do Ojca, istote w Bogu, ten ujrzy tez swiatlo Ojca, które promieniuje przez istote w Bogu. 
Istoty swiatla nie pytaja o to, jaka forme przybral Ojciec. One same sa manifestacja, forma Ojca i promieniuja tym, czym On jest: miloscia, madroscia, sila i zyciem. Wszelki czysty byt porusza sie w strumieniu zycia, w Bogu.
Kto przyjal i ugoscil blizniego w swoim sercu, kto go serdecznie miluje swoja czysta istota, ten widzi podobienstwo do Ojca, który jest miloscia, madroscia i sila.
4. Wierzcie Mi, ze Ja Jestem w Ojcu i Ojciec we Mnie, albo wierzcie Mi przynajmniej z powodu prawdziwych uczynków. Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: Kto wierzy we Mnie, ten takze czynic bedzie dziela, jakie Ja czynie; i wieksze nad te czynic bedzie, bo Ja ide do Ojca Mojego. (Rozdzial 72, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Sama wiara we Mnie nie wystarcza. Wielu ludzi wierzy we Mnie, a jednak mysla, mówia i postepuja jak niewierzacy. Uczynki Boze powstaja z wiary w Boga tylko wtedy, kiedy dusza i czlowiek wznosza sie do zycia w Bogu przez wypelnianie odwiecznego zycia, które jest odwiecznym Prawem.
Kto tylko wierzy, a nie wypelnia, ten nie ma sily dokonywac uczynków Bozych. Kto jednak coraz bardziej urzeczywistnia i spelnia prawa Boze, ten posiada dzieki temu sile do takich uczynków, jakie czynilem jako Jezus z Nazaretu. Bedzie on - z pomoca Mojej sily czesciowej, sily zbawczej w polaczeniu z prasila - dokonywal jeszcze wiekszych uczynków. Albowiem Ja, Chrystus - który przyszedlem od Ojca na ten swiat i znowu do Ojca powrócilem, aby dzialac we wszystkich duszach jako Chrystus Bozy, jako Pocieszyciel i Zbawiciel - dzialam teraz przez tych, którzy przestrzegaja prawa zycia i dokonuja o wiele wiekszych uczynków, anizeli Ja jako Jezus z Nazaretu.
5. I o cokolwiek prosic bedziecie w imieniu Moim, to uczynie, aby Ojciec byl uwielbiony w Synu Czlowieczym. O cokolwiek prosic bedziecie w imieniu Moim, to uczynie. (Rozdzial 72, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "I o cokolwiek prosic bedziecie w imieniu Moim, to uczynie, aby Ojciec byl uwielbiony w Synu Czlowieczym" oznaczaja: Temu kto zyje we Mnie, w Chrystusie spelnie wszystko, o co prosi. Ten bowiem, kto zyje we Mnie, ten prosi jedynie o dary Ducha, gdyz zyje w Duchu Bozym i nie ciazy ku temu swiatu, aby z nim zyc.
6. Jezeli Mnie milujecie, spelniajcie przykazania Moje. A Ja prosic bede Ojca i On da wam innego pocieszyciela, który na zawsze pozostanie z wami: Ducha Prawdy, którego swiat przyjac nie moze, gdyz nie widzi Go i nie zna; lecz wy Go znacie, gdyz Duch przebywa w was i w was pozostanie.
7. Nie pozostawie was bez pociechy. Przyjde do was. Juz niedlugo i swiat nie bedzie Mnie ogladal, lecz wy ogladac Mnie bedziecie. Ja zyje i dlatego wy zyc bedziecie. Owego dnia wiedziec bedziecie, ze Ja Jestem w Moim Ojcu i wy we Mnie i Ja w was. (Rozdzial 72, 6-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Czlowiek jest swiatynia Ducha swietego, gdyz w nim, w glebi duszy, mieszka duchowe cialo z Boga. W tej swiatyni, w czlowieku i w duszy, od chwili Czynu Zbawczego, Ja Jestem Pocieszycielem i Zbawicielem, Duchem zycia. Kto uswieca te swiatynie, spelniajac przykazania, ten zyje we Mnie, a Ja zyje i dzialam przez niego.
8. Kto zna przykazania Moje i przestrzega ich, ten Mnie miluje; a kto Mnie miluje, tego tez bedzie milowal Mój Ojciec i Ja milowac go bede, i objawie mu samego siebie". (Rozdzial 72, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Milosc Boga jest niebianska komunikacja. Kto Boga miluje bardziej niz ten swiat, ten miluje równiez blizniego. Ale kto mówi "miluje Boga" i jest przeciwny blizniemu, ten Boga nie miluje. Jego slowa nie sa wypelnione miloscia do Boga. Sa to puste, samolubne slowa, których wypowied) nie ma mocy. Ten jednak, kto ofiarnie miluje blizniego, ten miluje tez Boga i dzieki temu jest w komunikacji z najwyzsza Sila, z Miloscia - z Bogiem. Komunikacja z Bogiem jest objawieniem.
9. I Judasz (nie Iskariota) zapytal Go: "Panie, jak to jest, ze chcesz sie ukazac nam, a nie swiatu?" Odpowiadajac, Jezus rzekl im: "Ci, którzy Mnie miluja, beda przestrzegac Moich slów. I swiety Jedyny bedzie ich milowal, i My do nich przyjdziemy i u nich pozostaniemy.
10. Ci, którzy Mnie nie miluja, nie beda sluchac Moich slów, a slowa, które wy slyszycie, to nie sa Moje slowa, lecz slowa Ojca, który Mnie poslal. To wszystko powiedzialem wam teraz, kiedy jeszcze z wami przebywam. Lecz pocieszyciel, który jest Duchem Swietym, którego Ojciec posle w imieniu Moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzialem.
11. Pokój pozostawiam wam, pokój Mój wam daje: Nie tak, jak swiat daje, Ja wam daje. Niech sie nie smuci serce wasze i niech sie nie leka. Slyszeliscie, jak wam powiedzialem, ze odchodze i przyjde do was znowu. I jezeli Mnie milujecie, to bedziecie sie radowac, bo Ja wam powiedzialem: Ide do Ojca, gdyz Ojciec jest wiekszy niz Ja. (Rozdzial 72, 9-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Pocieszycielem i Zbawicielem jest Chrystus Bozy, który zyje w Duchu odwiecznego Ojca. Ja Jestem jednym z Ojcem. Ojciec i Ja jestesmy tym jednym Prawem - Prawda, która uwalnia wszystkie dusze i wszystkich ludzi, którzy wierza i spelniaja wole Boga.
"... gdyz Ojciec jest wiekszy niz Ja" oznacza: Duch Ojca jest Wszechduchem, Prawem, obejmujacym siedem podstawowych sil zycia. Bóg jest Prawem.
Chrystus Bozy zyje i dziala w Bogu, Wszechduchu, w czterech podstawowych boskich silach: w Porzadku, Woli, Madrosci i Powadze. Ojciec natomiast jest wszechsila. On jest odwiecznym Prawem, na które sklada sie siedem sil podstawowych: Porzadek, Wola, Madrosc, Powaga, Dobroc, Milosc i Lagodnosc. Na ziemi tych siedem podstawowych sil nazywanych jest Porzadkiem, Wola, Madroscia, Powaga, Cierpliwoscia, Miloscia i Milosierdziem.
Ojciec jest zatem o wiele wiekszy anizeli Syn. On jest wszechsila - Ja Jestem sila czesciowa we wszechsile.
12. I powiedzialem wam to teraz, zanim sie stanie, abyscie uwierzyli, kiedy sie to stanie. Odtad juz wiele nie bede do was mówil; nadchodzi bowiem ksiaze tego swiata i nie bedzie mógl Mi niczego zarzucic.
13. Aby jednak swiat wiedzial, ze Ja miluje Ojca, uczynie dokladnie tak, jak Mi Ojciec przykazal - do samego konca". (Rozdzial 72, 12-13) 
***
ROZDZIAL 73

Krzew winny


Kazda latorosl we Mnie wydaje owoce (1-2). Kto nie pozostaje we Mnie, ten grzeszy (3). Zyc w Chrystusie (4). Jasne oko duszy osiaga dar rozrózniania pomiedzy Prawda a falszywym mniemaniem (5). Wierni wydaja w Moim imieniu dobre owoce (6-8). Ten, kto przejrzal, nie jest juz slepy (9). Dlaczego Chrystus dzisiaj znowu sie objawia (10-11). Znajomosc praw zobowiazuje do urzeczywistniania (12). Zaden czlowiek nie bedzie mógl powiedziec: "Nic nie wiedzialem o Chrystusie" (13)

1. I na to rzekl Jezus do nich: Ja Jestem prawdziwym krzewem winnym, a Mój Ojciec jest ogrodnikiem w winnicy. Kazda latorosl we Mnie, która nie wydaje owocu, odcina sie, a kazda, która wydaje owoc, oczyszcza sie, aby wydala jeszcze obfitszy owoc.
2. Pozostancie we Mnie, a Ja w was pozostane. Jak latorosl sama z siebie nie moze wydawac owocu, jesli jest od krzewu winnego odcieta, tak i wy go nie wydacie, chyba, ze we Mnie pozostaniecie. Ja Jestem krzewem winnym, a wy latoroslami. Kto pozostanie we Mnie i w kim Ja pozostane, ten wyda wiele owoców, bo beze Mnie nic uczynic nie mozecie. (Rozdzial 73, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Owoc moze dojrzewac tylko wtedy, kiedy trwa we Mnie, w Chrystusie, kiedy wiec czlowiek poswieca Mi wszystkie swoje dazenia i pragnienia i stara sie spelniac wole Boga, aby stac sie prawem Bozym. Kazda latorosl - to znaczy kazda dusza i kazdy czlowiek, który urzeczywistnia przeze Mnie swoje Wewnetrzne Zycie, a wiec oczyszcza sie przez Moja moc - stanie sie owocem, który znowu wyda owoc. Albowiem dobre owoce daruja sie ofiarnie.
Rozpoznajcie, ze kazdy czlowiek promieniuje tym, co w nim jest boskie lub tym, co boskie nie jest.
3. Kto nie trwa we Mnie, bedzie wyrzucony jako bezuzyteczna latorosl - i ona uschnie; takie zbiera sie i wrzuca w ogien, gdzie beda spalone. Jesli jednak we Mnie trwac bedziecie i slowa Moje beda w was trwac, to o cokolwiek prosic bedziecie, bedzie wam dane. (Rozdzial 73, 3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszyscy ci, którzy zyja ze swiatem i wypieraja sie Chrystusa Bozego przez swoje grzeszne zycie, odczuja ogien swoich wlasnych mysli, slów i czynów. Co bowiem czlowiek sieje, to zbiera. Kazda negatywna mysl, kazde sprzeczne z Prawem slowo i kazdy samolubny czyn sa bezuzyteczne, gdyz pozbawione sa boskiej sily. Sa jak pnace sie listowie, które usycha.
Kto nie trwa we Mnie, ten grzeszy. Grzech bedzie musial byc zniesiony przez dusze lub czlowieka, który go popelnil. Cierpienie w ogniu grzechu dokonuje oczyszczenia duszy. Kto jednak trwa we Mnie, w Chrystusie Bozym, ten trwa równiez i w Ojcu, gdyz Ojciec i Ja to jedno. Prosby tego czlowieka beda spelnione, gdyz prosi on tylko o to, co jest wola Boga.
4. Zaprawde, Ja Jestem prawdziwym chlebem, który pochodzi z nieba, substancja Boza, która jest jednym z zyciem Boga. I tak jak wiele jest ziaren w waszym chlebie, tak i wy, którzy wierzycie i spelniacie wole Mojego Ojca, jestescie jednym we Mnie, nie tak jak wasi przodkowie, którzy jedli manne i poumierali; gdyz kto ten chleb spozywa, zyc bedzie wiecznie. (Rozdzial 73, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zycie w Bogu jest duchowym chlebem. Jest to pokarm dla duszy. Kto go spozywa, ten równiez jako czlowiek nie bedzie ani glodowal, ani cierpial niedostatku.
Kto spelnia wole Boga i zyje z Prawdy, ten odbiera Prawde we wszystkich jej aspektach. Wtedy jego mysli i uczynki wypelnione sa sila Boga i jego ziemskie zycie jest wypelnionym zyciem.
Ludzie we Mnie, w Chrystusie, zyja, a nie wegetuja. Wegetuje tylko ten, kto marnotrawi zycie, kierujac swoje mysli, dazenia i pragnienia na ten swiat, a zatem bedac do niego przynalezny. Po swojej ziemskiej smierci bedzie on duchowo martwy, bo lgnal tylko do tego swiata i nie byl oddany Bogu. Jego dusza nie bedzie wiedziala skad przyszla i dokad podaza.
Kto zyje w Bogu, ten jest esencja z Boga i zna droge swojej duszy, bo ona zyje we Mnie, w Chrystusie; albowiem Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem.
5. I jak pszenice odlacza sie od plew, tak i wy musicie sie odlaczyc od bledów tego swiata. Mimo to nie musicie stronic od swiata, ale powinniscie zyc w swiecie dla zycia swiata, nie zyjac jednak jego zyciem. (Rozdzial 73, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto pragnie zyc w Bogu, ten odcina sie od bledów tego swiata, które tym lepiej rozpoznaje, im jasniej widzi oko jego duszy.
Jedynie jasne oko duszy ma dar rozrózniania pomiedzy Prawda, a blednym mniemaniem. Jasnosc oka duszy osiaga ten czlowiek, który wnosi jasnosc w swoje zycie przez zgodne z wola Boga myslenie i postepowanie.
Kto dazy do Boga, ten bedzie zyl z tymi, którzy równiez staraja sie spelniac wole Boga, gdyz podobne przyciaga podobne. Z tego wynika znaczenie wypowiedzi: Kto jest Moja matka, kim sa Moi bracia? To ci, którzy spelniaja wole Mojego Ojca.
Ten, kto zyje w Bogu, nie stroni od swiata. Zyje on w tym swiecie, jednak nie z tym swiatem. Kto zyje w Bogu, ten zyje w swiecie dla wszystkich tych ludzi, którzy szukaja zycia w Bogu, aby je spelnic.
6. Zaprawde, zaprawde, jak pszenica jest prazona ogniem, tak i wy, uczniowie Moi, musicie przejsc przez udreki. Radujcie sie jednak, albowiem tak jak cierpieliscie ze Mna jako jedno cialo, tak i ze Mna w jednym ciele panowac bedziecie i swiat zyciem zasilac.
7. Tym bedzie Ojciec slawiony, ze wiele owoców przyniesiecie; wtedy bedziecie Moimi uczniami. Jak Mnie umilowal Ojciec, tak i Ja was umilowalem; trwajcie w milosci Mojej. Jesli przykazan Moich przestrzegac bedziecie, pozostaniecie w milosci Mojej, tak samo jak i Ja przestrzegalem przykazan Ojca mojego i trwam w duchu milosci.
8. To wszystko powiedzialem wam, aby radosc Moja w was pozostala i aby radosc wasza byla pelna. Takie jest przykazanie Moje, abyscie sie wzajemnie milowali, jak Ja was umilowalem. Wiekszej milosci nie ma nad te, ze daje sie swoje zycie za przyjaciela. Bedziecie Moimi przyjaciólmi, jezeli wszystko uczynicie, co wam przykazuje. (Rozdzial 73, 6-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Te slowa pociechy i milosci skierowane byly nie tylko do apostolów i uczniów. Dotycza one w kazdym pokoleniu wszystkich tych ludzi, którzy staraja sie isc w Moje slady.
Wielu z tych, którzy ida za Mna, znajdzie sie w opalach, gdyz przeciwnik napiera na nich, aby wyrzekli sie Boga, trzymali sie prawidel tego swiata i chcieli sie mu podobac.
Kto jest przesladowany ze wzgledu na ewangelie, ten nosi krzyz razem ze Mna. On bedzie stal po Mojej prawicy, kiedy pojawie sie jako wladca Królestwa Pokoju. A wszyscy ci, którzy w swoim grzechu umra, ujrza tych, którym zadali cierpienie i meke.
Odwieczny, w którym Ja Jestem - Chrystus - bedzie uwielbiony przez Moich wiernych, którzy w Moim imieniu i przez Moja moc przyniosa Mu wiele dojrzalych owoców. Kto we Mnie pozostanie, ten bedzie przestrzegal przykazania ofiarnej milosci i odda swoje zycie dla przykazania milosci. Ci, którzy we Mnie pozostana, beda siebie nawzajem ofiarnie milowac i promieniowac ofiarna miloscia w serca wszystkich szukajacych ludzi. Kto we Mnie pozostanie, tego wypelni prawdziwa radosc i przyniesie on radosc równiez tym, którzy pozwola napelnic sobie serca ofiarna miloscia.
9. Juz nie nazywam was slugami, gdyz sluga nie wie, co czyni pan jego. Nazwalem was przyjaciólmi, bo nauczalem was wszystkiego, co slyszalem od Mojego Ojca. To nie wy Mnie wybraliscie, ale Ja was wybralem i przeznaczylem, abyscie szli i owoc wydawali i aby owoc wasz byl trwaly. O cokolwiek poprosicie Ojca w Moim imieniu, to otrzymacie. (Rozdzial 73, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Prawdziwy sluga jest przyjacielem Chrystusa Bozego. Kto ofiarnie sluzy i wydaje dobre owoce, ten nie jest juz niewiedzacym. On zna prawa Boze, gdyz zyje w nich. On nie bedzie juz slepo podchodzil do slepego, lecz rozpozna go, gdyz przez urzeczywistnianie odwiecznych praw otworzyly sie jego duchowe oczy.
Widzacy nie jest juz slepym. On widzi slepca takim, jakim jest - i jakim sie przedstawia. Kto bowiem spelnia wole Boga, uwalnia sie od kola ponownych wcielen i osiaga duchowe odrodzenie. Wtedy nie bede juz dla niego pocieszycielem i zbawca, lecz bratem i przyjacielem.
10. To przykazuje wam, abyscie siebie nawzajem milowali i równiez wszystkie stworzenia Boze. Jezeli swiat was nienawidzi, wiedzcie, ze Mnie nienawidzil, zanim was znienawidzil. Gdybyscie byli z tego swiata, swiat milowalby was jako mu przynaleznych; ze jednak ze swiata nie jestescie, bo Ja was ze swiata wybralem, dlatego was swiat nienawidzi.
11. Wspomnijcie na slowo, które do was powiedzialem: Nie jest sluga wiekszy od pana swego. Jesli Mnie przesladowali, to i was przesladowac beda; tak jak byli posluszni Moim slowom, tak beda posluszni i waszym slowom. Ale wszystko uczynia wam z powodu imienia Mojego, bo nie znaja Tego, który Mnie poslal. (Rozdzial 73, 10-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto wybral Mnie, Chrystusa, ten przez swa decyzje udal sie poza obreb tego swiata, a swiat ze wzgledu na Mnie bedzie go nienawidzil.
Co spotkalo Mnie jako Jezusa, spotka tez wszystkich, którzy Mnie miluja, gdyz odrzucaja oni knowania tego swiata. Kto jest z tego swiata, ten jest mily swiatu, który przyjmuje go za swojego. Kto natomiast zwraca sie do Mnie, do Chrystusa - tego swiat bedzie nienawidzil, tak jak Mnie nienawidzil i ciagle jeszcze nienawidzi.
Rozpoznajcie, ze dzisiejsze pokolenie (1989r.) nie jest duzo lepsze od poprzednich. Tego, czego ludzie nie rozpoznali we wczesniejszych inkarnacjach, a mianowicie dziel milosci, równiez i w tej inkarnacji nie potrafia rozpoznac. To, co tlumaczyli sobie blednie w poprzednich inkarnacjach, to i w dzisiejszym pokoleniu blednie sobie tlumacza.
Wielu mówi o Moim zyciu na ziemi, o Moim dzialaniu, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu - nie rozumieja jednak, czego nauczalem. Wielu wyklada slowa Odwiecznego zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamentu, a takze slowa Boze dane przez Mojzesza, wedlug swojego mniemania. Gdyby swiat sie zmienil, juz bym sie nie objawial. Poniewaz jednak swiat sie nie zmienil, Odwieczny i Ja, Chrystus, przemawialismy i dzisiaj ponownie przemawiamy do ludzi poprzez prorocze slowo, aby sprostowac to, co jest bledne, zeby wyprowadzic ludzi z zawiklan dogmatów, wyobrazen i )le zrozumianych slów.
Wiele slów z odwiecznej Prawdy przytaczano i przytacza sie, naduzywajac ich do ludzkich machinacji. Wielu tak zwanych chrzescijan tylko mówi po chrzescijansku, a mysli jak antychryst. Udaja tylko, ze sa chrzescijanami, we wnetrzu zas sa jak drapiezne wilki.
12. Gdybym nie przyszedl i do nich nie mówil, byliby bez grzechu, lecz teraz nie maja wymówki dla grzechów swoich. Kto Mnie nienawidzi, ten nienawidzi tez Mojego Ojca. Gdybym wsród nich nie dokonywal uczynków, których nikt inny nie czynil, nie mieliby grzechu, lecz teraz maja grzechy, bo widzieli a nienawidzili Mnie i Mojego Ojca. Ale to wszystko musi stac sie, aby wypelnilo sie slowo zapisane w ich prawie: Bez przyczyny Mnie nienawidzili. (Rozdzial 73, 12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Gdybym nie przyszedl i do nich nie mówil, byliby bez grzechu" oznacza: Gdybym nie przyszedl i do nich nie mówil, to nie rozpoznaliby swoich grzechów i mniemaliby, ze sa bez grzechu. Ale Ja przyszedlem i mówilem o prawie Ojca i zyjac wedlug niego, dawalem im przyklad.
Kto powoluje sie na odwiecznego Ojca i na Mnie, Chrystusa, i na prawdziwych proroków, ten przyjal slowa Odwiecznego, Moje slowa i slowa proroków. Kto jednak nie zyje wedlug nich, tak jak zostalo mu przykazane, ten grzeszy przeciw prawu Bozemu - ten jest grzesznikiem. On nie ma juz dla swojego postepowania wymówki, jaka jest niewiedza.
Odwieczny we wszystkich czasach dawal Swoje slowo. Wszystkie narody slyszaly Go poprzez proroków i oswieconych. Mojzesz przyniósl Dziesiec Przykazan, wyciag z odwiecznego Prawa. Ja, jako Jezus z Nazaretu, nauczalem ludzi Prawa i zyjac wedlug niego, dawalem im przyklad.
Prawo, które im przynioslem, brzmi: Milujcie Boga, waszego Ojca, z calego serca i ze wszystkich sil, a blizniego swego jak siebie samego. Zaden czlowiek nie moze powiedziec, ze o niczym nie wiedzial!
Rozpoznajcie: Kto nie miluje blizniego ofiarnie, ten nie miluje tez Boga. Kto nienawidzi blizniego, nienawidzi równiez Boga, swojego odwiecznego Ojca. Kto pogardza bliznim, ten pogardza tez Bogiem, swoim odwiecznym Ojcem.
"Gdybym wsród nich nie dokonywal uczynków, których nikt inny nie czynil, nie mieliby grzechu, lecz teraz maja grzechy, bo widzieli a nienawidzili Mnie i Mojego Ojca" oznacza: Gdybym nie spelnial Bozych uczynków, wielu ludzi nie poznaloby uczynków w Bogu i wydawaloby sie im, ze grzechu nie maja. Poniewaz jednak widzieli Moje uczynki lub o nich slyszeli, otrzymywali wskazówki, jak powinni myslec, mówic i postepowac. Skoro tak nie czynia, rozpoznaja w tym swoje grzechy. W Moim mysleniu, mówieniu i postepowaniu jako Jezusa, widzieli i slyszeli Mojego Ojca i slysza Jego, Odwiecznego, we Mnie, w Chrystusie, w tym, co jest przekazywane o uczynkach, które spelnialem.
Kto nie mysli, nie mówi i nie czyni z ofiarnej milosci i swoja chciwosc, swoje skapstwo i swoje dazenie do wladzy zachowuje i nie zwalcza ich - ten jest grzesznikiem. W wielu sytuacjach grzeszy on tez przeciwko Duchowi Swietemu.
Kto wiec widzial Mnie lub komu opowiedziano o Moich uczynkach, ten ujrzal Ojca i doznal Go we Mnie, w Chrystusie.
Kto uznaje dziela Boga spelniane przez Jego proroków i dziela Chrystusa, ten zobowiazuje sie myslec i zyc tak, jak Ja, Chrystus, ludziom przykazalem.
13. Przyjdzie jednak pocieszyciel, którego posle wam od Ojca, a mianowicie Duch Prawdy. On wyjdzie od Ojca i zlozy swiadectwo o Mnie. Ale i wy wszyscy bedziecie skladali swiadectwo, gdyz byliscie przy Mnie od samego poczatku. (Rozdzial 73, 13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
We wszystkich pokoleniach, takze i w obecnym (1989r.) ludzie skladali i skladaja swiadectwo o Mnie. Zaden czlowiek nie bedzie mógl powiedziec: "Ja nic nie wiedzialem o Chrystusie". Albowiem pionierzy Nowego Czasu, którzy podjeli sie tego zadania, beda po wszystkich krajach glosic Prawde, która Ja Jestem. I ewangelia milosci podana bedzie wielu ludziom. Chrystus Bozy jest pocieszycielem i zbawca, prawda i zyciem w strumieniu odwiecznego Prawa.
Czas dokona reszty: Tak jak dzisiejszy czas ludzi pogania i popedza, tak i przyczyny coraz szybciej rodza skutki. Wielu z tych, którzy dzisiaj jeszcze gonia za materializmem, ulegnie tym skutkom. Natomiast ci ludzie, którzy dozyja konca swiatowego przelomu czasów, uznaja ewangelie milosci i wielu z nich bedzie wedlug niej zyc.
***
ROZDZIAL 74

Jezus przygotowuje Swoich uczniów na to, co nadejdzie


Walka w imieniu Chrystusa przeciwko Chrystusowi (1).
Dzielo Zbawienia dokonuje sie (2-3). Prawda plynie
dzisiaj jak wielki strumien (4-5)

1. Wszystko to powiedzialem wam, aby was ostrzec. Wykluczac was beda z synagog, wiecej jeszcze, nadejdzie czas, kiedy kazdy, kto was zabije, bedzie mniemal, ze czyni to ku chwale Boga. A beda to czynic dlatego, ze nie poznali Ojca ani Mnie. (Rozdzial 74, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
We wszystkich pokoleniach, a wiec podobnie i u schylku XX wieku zdarzalo sie i zdarza to, o czym mówilem do Moich apostolów i uczniów: Poniewaz nie znaja Mojego Ojca i Mnie, wyklucza was ze swojego zycia i nie pozwola wam uczestniczyc w swoich nabozenstwach, gdyz nie nalezycie do ich wiary. Wielu z was zabija, innych znowu znieslawia i naraza na drwiny i kpiny ludu. Rozpoznajcie: Kto nie ma milosci i szacunku dla blizniego, ten nie miluje odwiecznego Ojca ani Mnie, Chrystusa.
W minionych stuleciach wladze wciaz na nowo podjudzaly lud przeciwko prawdziwym nasladowcom Chrystusa. Ze strachu przed nastepstwami lud byl im posluszny. Dlatego dochodzilo do tego, ze w Moim imieniu popelniano okrucienstwa na ludziach idacych w Moje slady lub myslacych inaczej niz wladze koscielne.
W haniebny sposób Moje imie bylo zniewazane i sprzedawane. Nie tylko w tak zwanych wyprawach krzyzowych ludzie zwacy siebie chrzescijanami, lecz nie zyjacy po chrzescijansku, usilowali nawracac innowierców z mieczem w reku. Zwierzchnicy koscielni naduzywali i naduzywaja Mojego imienia, wiazali i wiaza ze swoimi dogmatami, utrzymywali i utrzymuja, ze wylacznie oni posiadaja laske zbawienia, gdyz mniemaja, ze Mnie, Chrystusa, uwiezili w jarzmie swoich dogmatów.
Podobne do tego, co spotkalo niektórych apostolów i uczniów, spotyka niektórych przyjaciól Chrystusa, prawdziwych pionierów Nowego Czasu u schylku XX wieku. Ponownie zwierzchnicy koscielni, podjudzaja przeciwko nim lud. Uzywa sie tez podobnych argumentów, aby podjudzani ludzie kierowali sie przeciwko Moim prawdziwym nastepcom. Tak jak dawniej, przyjaciól Chrystusa, pionierów Nowego Czasu, pozbawia sie praw przyslugujacych kazdemu obywatelowi panstwa. Tak samo jak w dawnych czasach, podzegacze i dajacy im posluch nazywaja siebie chrzescijanami.
Moi prawdziwi nasladowcy sa dla wladz panstwowych i koscielnych oraz dla tych, którzy sa im posluszni - czarnymi owcami. Aby wywolac wrazenie, ze przyjaciele Chrystusa nieslusznie upominaja sie o swoje prawa, prawo wykladane jest czesto na ich niekorzysc. Przez to utrudnia sie zycie ludziom, którzy staraja sie byc prawdziwymi chrzescijanami.
Rozpoznajcie: I dzisiaj jeszcze (1989r.) szatanskie sily siedza na najwyzszych szczeblach i rzadza tymi, którzy sie im poddali - ludzmi, którzy zadowalaja sie odbieraniem rozkazów "od wyzszych". Bezkrytycznie przejmuja oni ich opinie o bliznich. Jednak nie zawsze wladze te beda rzadzic ludzkoscia. Wprawdzie szatanskim silom dany jest od Boga dlugi czas do zawrócenia, bedacy czasem laski, ale i on dobiega konca. Ciemnosc stoi w obliczu tego konca, gdyz Ja, Chrystus, Swiatlo tego swiata, Prawda i Zycie, nadchodze!
2. Zas wszystko to powiedzialem wam, abyscie, gdy przyjdzie ten czas, przypomnieli sobie, co wam o tym powiedzialem. Nie mówilem wam tego na poczatku, bo bylem z wami. Ale teraz ide Moja droga do Ojca Mojego, który Mnie poslal; i nikt z was nie pyta Mnie: Dokad idziesz? Ale, ze wam to wszystko powiedzialem, smucicie sie.
3. Mimo to mówie wam Prawde. Konieczne jest dla was, zebym odszedl. Jesli bowiem nie odejde, pocieszyciel do was nie przyjdzie; jesli zas odejde, posle wam Mojego Ducha. A kiedy Duch przyjdzie, skieruje uwage swiata na grzech, sprawiedliwosc i sad. (Rozdzial 74, 2-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Pocieszycielem jest Duch Chrystusa, którym Ja Jestem, zycie w Bogu, Moim Ojcu. Duch Chrystusa Bozego jest wszechobecny w czterech wlasciwosciach Boga, w stworzycielskich i twórczych silach, które kazda dusza nosi w sobie jako moc i zycie.
Pocieszyciel, Mój Duch, jest Iskra Zbawcza, w której dziala pociecha i zbawienie. Zbawienie jest Moja misja, która powierzyl Mi Ojciec, aby sprowadzic do domu wszystkie dusze i wszystkich ludzi.
Wielu ludzi dziala w Moim Dziele Zbawienia i wnosi Moje swiatlo w ten swiat. Dzieki ich ofiarnej pomocy Moje dzielo w przeciagu kilku ziemskich lat rozroslo sie na cala ziemie. Wiele istot przybieralo i przybiera dla Dziela Zbawienia szate ziemska, aby nauczac ludzi Prawdy i dawac im przyklad swoim zyciem zgodnym z Prawda, podobnie jak Ja to czynilem jako Jezus z Nazaretu. Zycie i dzialanie tych pionierów porusza i pobudza wiele serc i wielu ludzi do namyslu i do urzeczywistniania odwiecznych praw.
To, ze juz po kilku latach Dzielo Zbawienia ogarnelo caly swiat jest wynikiem nadludzkiego wysilku jednej kobiety, która zyje w Ojcu i we Mnie, w Chrystusie. Ona wraz z pionierami Nowego Czasu ma w tym dziele za zadanie, wezwac wszystkich ludzi dobrej woli i nauczac ich, by odnalezli wewnetrzne swiatlo milosci i prawdziwe zycie, odwieczne prawo wszechswiata. Albowiem Prawda, prawo zycia, jest we wnetrzu kazdego czlowieka.
Rozpoznajcie: Odwieczne prawo wszechswiata jest prawdziwym Prawem, które przezwyciezy wszystkie prawa materii i prawo kauzalne, gdyz to Prawo jest bezosobowe i absolutne.
Na tym poteznym przelomie czasów (1989r.) dziala wiele istot w szacie ziemskiej. Niestrudzenie dokonuja one wielkich rzeczy dla swietlistego czasu, a zatem i dla Mnie, Chrystusa Bozego i dla wszystkich kolejnych pokolen.
Dlatego, kto przeczyta te slowa w Nowym Czasie, kiedy pokój juz w ludziach zamieszka, dla tego niejedno bedzie malo zrozumiale. Moje slowa zachowaja jednak swoje znaczenie, gdyz wiele istot wrodzi sie w Nowy Czas i beda one jako wspomnienie nosily w sobie stary swiat, który przezwyciezyly z wielkim trudem, mozolem i cierpieniem.
Ten potencjal wspomnienia pozostanie aktywny w duszach i ludziach Nowego Czasu tak dlugo, az i w obszarach oczyszczania spelni sie to, co dokonalo sie na ziemi, na scenie starego swiata. Albowiem to, co szatanskie jest wprawdzie przez pewien czas spetane na ziemi, ale nie w obszarach oczyszczania. Tam dusza nadal znosi swoje grzechy, które nalozyla sobie w szacie ziemskiej.
Ja przychodze do ludzi w róznych postaciach, aby skierowac ich uwage na ich grzechy, na czekajacy ich sad i na sprawiedliwosc Boga.
4. Na grzech, gdyz nie wierza we Mnie; na sprawiedliwosc, gdyz odchodze do Ojca i odtad nie bedziecie Mnie widzieli; na sad, gdyz nad ksieciem tego swiata sprawowany jest sad.
5. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz jeszcze tego pojac nie mozecie. Kiedy jednak przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelka Prawde. Nie bedzie on mówil sam z siebie, lecz bedzie mówil to, co uslyszy. I On wam ukaze, co przyjdzie. On bedzie Mnie slawil, gdyz ode Mnie bedzie odbieral i wam objawial. (Rozdzial 74, 4-5) 
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Duchem Prawdy jest Chrystus Bozy, o którym mówilem jako Syn Czlowieczy. Te obietnice sprawdzily sie w przeciagu niemalze dwóch tysiecy lat. Duch Prawdy przybywal we wszystkich pokoleniach i Jego dzialanie na tym swiecie nabieralo swiatla i mocy, gdyz wielu ludzi sluchalo i czytalo z prawa zycia, z odwiecznej Prawdy i niejeden z nich zaczal rozwijac w sobie zycie.
Ale dopiero na tym przelomie czasów (1989r.), swiatlo - Ja, Chrystus, odwieczna Prawda - przebija sie szerokim pasmem i promieniuje na caly swiat. Prawo Prawdy plynie jak wielki strumien poprzez slowo prorocze, gdyz Ja poslalem boska Madrosc do ludzi, aby Prawda stala sie jawna i potrzasnela tymi, którzy zyja w sidlach tego swiata i w grzechu.
Prawda ujawnia równiez to, co jest obecnie i co bedzie w przyszlosci. Ona pokrzepia i gasi pragnienie wielu dusz i ludzi i wzmacnia ich miloscia, sila i madroscia. Kto swoje grzechy oczysci, ten Mnie, Chrystusa, rozpozna; grzech bowiem zaslania duchowe oko. Kto bedzie w stanie przejrzec, ten rozpozna Mnie, Chrystusa, w sobie samym i w tych, którzy naprawde ida w Moje slady. I ci, którzy we Mnie zyja, beda slawic Odwiecznego we Mnie, gdyz otrzymaja ode Mnie, aby ludziom dalej przekazywac.
6. Wszystko, co ma Mój Ojciec, Moje jest. Dlatego powiedzialem wam, ze pocieszyciel wezmie to ode Mnie i wam objawi. Przez krótki czas nie bedziecie Mnie widzieli, potem jednak znowu Mnie ujrzycie, gdyz Ja ide do Ojca. A wtedy mówili niektórzy z Jego uczniów pomiedzy soba: "Cóz to znaczy, ze mówi do nas 'Przez krótki czas nie bedziecie Mnie widzieli, potem jednak znowu Mnie ujrzycie' i 'Gdyz Ja ide do Ojca'?" 
7. Poznal wtedy Jezus, ze Go chcieli zapytac i rzekl im: "Pytacie sie nawzajem o Moje slowa: Przez krótki czas nie bedziecie Mnie widzieli, potem jednak znowu Mnie ujrzycie. Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: Wy plakac i zalic sie bedziecie, lecz swiat bedzie sie weselil, smutni bedziecie, ale smutek wasz w radosc sie zamieni.
8. Niewiasta, kiedy rodzi, smuci sie, bo nadeszla jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciatko, nie pamieta juz o udrece z powodu radosci, ze czlowiek przyszedl na swiat. I wy teraz tez jestescie pelni smutku, lecz Ja chce was znowu zobaczyc i bedzie radowalo sie serce wasze, i waszej radosci nikt wam nie zabierze.
9. A w owym dniu o nic Mnie pytac nie bedziecie. Zaprawde, zaprawde, powiadam wam: O cokolwiek Mojego Ojca prosic bedziecie w Moim imieniu, to otrzymacie. Dotad o nic nie prosiliscie w Moim imieniu. Proscie, a otrzymacie, aby radosc wasza byla zupelna. O wszystkim tym powiedzialem wam w przypowiesciach, ale nadchodzi czas, kiedy juz nie w przypowiesciach bede z wami rozmawial, lecz otwarcie o Moim Ojcu glosic wam bede.
10. Owego dnia w imieniu Moim prosic bedziecie. Nie mówie wam, ze Ja Mojego Ojca za was prosic bede, albowiem On sam was miluje, dlatego, ze wyscie Mnie umilowali i uwierzyli, ze Ja od Boga przychodze. Wyszedlem od Boga i przyszedlem na swiat; i opuszczam swiat znowu, i ide do Mojego Boga".
11. Wtedy rzekli Mu uczniowie Jego: "Oto teraz otwarcie mówisz i bez zadnych zagadek. Teraz wiemy, ze Ty wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Ciebie ktokolwiek prosil, gdyz wierzymy, ze od Boga przychodzisz".
12. Odpowiedzial im Jezus: "Czy teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet juz nadeszla, ze sie rozproszycie i kazdy pójdzie do domu, a Mnie samego zostawicie. Ale nie jestem sam, gdyz Ojciec jest ze Mna.
13. Tak mówilem do was, abyscie we Mnie pokój mieli. Na swiecie udreke miec bedziecie, ale ufajcie, Ja przezwyciezylem swiat. Chodzcie, wyruszmy stad!" (Rozdzial 74, 6-13) 
***
ROZDZIAL 75

Ostatnia wieczerza paschalna


Stancie sie czystego serca (1-2). O zdradzie - Tolerancja i wyrozumialosc dla zyjacych w niewiedzy (3-6). W Nowym Czasie, czasie Chrystusa, nie ma juz przelewania krwi (7-9). Oczyszczona ziemia daruje pelnie (10). Zycie w Chrystusie prowadzi do szlachetnosci duszy i do prawdziwej wolnosci (11-12). Prawo zycia, przykazanie milosci - Kto pogardza bliznim, nie odnajdzie drogi do Chrystusa, do Prawdy, do odwiecznego bytu - Kazdy sadzi siebie samego (13-16). Nowy Izrael i Nowa Jerozolima (17). Ze wszystkich ludów i rodów zrzeszaja sie w braterstwie ci, którzy spelniaja dziela Boze (18)

1. A wieczorem przyszedl Jezus do domu, gdzie zgromadzonych bylo dwunastu i ich towarzysze: Piotr, Jakub, Tomasz, Jan, Szymon, Mateusz, Andrzej, Natanael, Jakub, Tadeusz, Judasz i Filip i ich towarzysze (i byl tam tez Judasz Iskariota, którego ludzie zaliczali do dwunastu, az do czasu, gdy zostal ujawniony).
2. I wszyscy byli przyodziani w szaty z czystego bialego plótna, albowiem plótno jest sprawiedliwoscia swietych. I kazdy nosil barwe swojego rodu. Mistrz zas byl odziany w Swoja czysto biala szate bez szwu i bez skazy. (Rozdzial 75, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Syn Czlowieczy odszedlem od ludzi. Jako Chrystus Bozy, ich Zbawiciel, Duch Prawdy - przyszedlem ponownie.
Kto w Moim imieniu gromadzi, ten nie rozprasza. Tylko ten rozprasza, kto chcialby gromadzic w swoim wlasnym imieniu, nawet wtedy, kiedy w tym celu uzywa - a zatem naduzywa - Mojego imienia. 
Stancie sie czystymi, a ujrzycie we wszystkim Boga, Zycie. Czysty bowiem widzi czyste; widzi jednak równiez to, co nieczyste, na co trzeba zwrócic uwage, aby zostalo rozpoznane i przezwyciezone.
Rozpoznajcie: Czysta biel plótna byla w owym czasie symbolem wewnetrznej czystosci. Powiadam wam: Nie ozdabiajcie sie jedynie na zewnatrz i nie udawajcie czystosci w Bogu, lecz stancie sie czystymi w waszych sercach. Wtedy i odziez wasza bedzie czysta i jasna. Jezeli serce jest czyste, to i na zewnatrz przejawia sie to w zachowaniu i w odziezy czlowieka dazacego do Boga.
3. I powstal spór miedzy nimi o to, kto z nich ma uchodzic za najwiekszego. Dlatego rzekl On do nich: "U pogan królowie sprawuja wladze i ci, którzy wladaja, nazywani sa dobroczyncami. Ale wy nie badzcie takimi. Kto posród was jest najwiekszy, powinien byc najmniejszy, a kto jest pierwszy, ten niechaj sluzy".
4. I rzekl Jezus: "Goraco pragnalem spozyc z wami ten paschalny posilek, zanim cierpiec bede, i aby ustanowic obchodzenie Mojej ofiary w sluzbie i dla zbawienia wszystkich ludzi. Albowiem nadchodzi godzina, gdy Syn Czlowieczy wydany bedzie w rece grzeszników".
5. I jeden z dwunastu rzekl do Niego: "Panie, czy to ja?" A On odpowiedzial: "Ten, któremu dam kes, jest tym".
6. I Judasz Iskariota rzekl do Niego: "Oto przasny chleb, zmieszane wino, oliwa i ziola; a gdzie jest baranek, którego Mojzesz nakazal?" (Judasz bowiem kupil baranka, ale Jezus zabronil go zabijac. (Rozdzial 75, 3-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ludzie zdradzaja ludzi, swoich bliznich. Bóg natomiast Swojego dziecka nie zdradza. Równiez czlowiek zyjacy w Bogu nie zdradzi swojego blizniego. Tak wiec i Ja, jako Jezus z Nazaretu, nie zdradzilem Judasza. Mówilem ogólnie o zdrajcy, który bez wewnetrznej modlitwy przyjmie pierwszy kes.
Ani apostolowie, ani uczniowie nie nakazywali zabijac baranka. Jednak zarówno Mnie jak i apostolom i uczniom podawano czesci przyrzadzonego baranka jako dar milosci. Nasi blizni chcieli nas tym obdarowac, gdyz nie wiedzieli, jak lepiej postapic. Ja poblogoslawilem ten dar i zaczalem spozywac mieso. Moi apostolowie i uczniowie uczynili to samo. Potem zapytali Mnie: Przeciez mielismy zaniechac spozywania miesa. Tak nam nakazales, a teraz sam spozyles mieso.
Ja pouczylem Moich: Czlowiek nie powinien umyslnie zabijac zadnego zwierzecia ani tez spozywac miesa zwierzat zabijanych w tym celu. Ale gdy ludzie, jeszcze nieswiadomi, przyrzadzaja mieso i podaja je zaproszonym, to gosc nie powinien odmówic daru. Jest róznica pomiedzy czlowiekiem, który spozywa taki dar, bo jest lakomy na mieso, a czlowiekiem, który czyni to z wdziecznosci dla gospodarza za jego trud.
Oswiecony powinien jednak - jezeli ma mozliwosc, a zewnetrzne okolicznosci i czas na to pozwalaja - dac gospodarzowi ogólne wskazówki, nie powinien go jednak pouczac. Kiedy czas dojrzeje, równiez i gospodarz zrozumie te ogólne wskazówki.
Z ofiarna miloscia na tym swiecie wiaze sie tez wyrozumialosc i tolerancja. Pozostawiajcie kazdemu czlowiekowi wolna wole co do tego, czy chce zrozumiec i przyjac wasze ogólne wskazówki czy tez nie. Jezeli zawsze bedziecie myslec, mówic i postepowac ofiarnie, to pozostaniecie w milosci i milosc bedzie wam blogoslawic. Wtedy to, co podadza wam jako dar milosci, bedzie poblogoslawione.
7. I Jan prorokowal z Ducha: "Oto baranek Bozy, dobry pasterz, który zycie Swoje daje za owce Swoje". Judasz poczul sie dotkniety tymi slowami, wiedzial bowiem, ze Go zdradzi. Ale jeszcze raz zapytal: "Mistrzu, czyz nie jest zapisane w prawie, ze baranek musi byc zabity na swieto paschalne wewnatrz bram?"
8. Wtedy Jezus odpowiedzial: "Gdy Ja na krzyz bede podniesiony, wtedy zaprawde baranek bedzie zabity. Ale biada temu przez którego On bedzie wydany w rece rzezników. Lepiej by bylo dla niego, gdyby sie nie narodzil.
9. Zaprawde, powiadam wam, ze po to przyszedlem na swiat, aby polozyc kres wszelkim krwawym ofiarom i spozywaniu miesa zwierzat i ptaków, które przez ludzi sa zabijane. (Rozdzial 75, 7-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto miluje zycie w Bogu, ten miluje Boga i stanowi jedno z zyciem z Boga.
Ja przyszedlem na ten swiat, aby nauczac ewangelii milosci, prawa niebios i aby Moim zyciem dawac przyklad, jak wedlug niego zyc. Kto urzeczywistnia niebianskie prawo milosci, znajdzie droge do wypelnionego zycia.
Zycie w Bogu obejmuje nie tylko blizniego, lecz równiez wszystkie inne formy zycia, jak zwierzeta, rosliny, mineraly, kamienie; bowiem wszelki byt nosi Zycie, Boga. Kto jest w jednosci z zyciem, ten nie zabija umyslnie zwierzat ani nie niszczy umyslnie roslin. Powaza on tez zycie - sily swiadomosci - mineralów i kamieni.
Kto powaza zycie, powaza tez blizniego, gdyz sam siebie powaza. W duszy jest bowiem Zycie, Bóg, jako substancja i sila. Kto blizniego powaza, ten zyje w pokoju z wszelkim bytem i ze swoim bliznim, gdyz wszystkie istoty i wszyscy ludzie sa dziecmi Boga Ojca-Matki.
Rozpoznajcie: Kto urzeczywistnia prawo milosci, ten zmienia swoje myslenie i zycie. Wysubtelni on dzieki temu swoje zmysly, stopniowo zaniecha swiadomego zabijania zwierzat, i ubijania ich na mieso do spozycia.
Kto stawia na cialo, ten bedzie spozywal mieso. Kto stawia na Ducha, ten bedzie odzywial sie tym, co mu ziemia daruje - tak jak bylo niegdys.
Rozpoznajcie: Nie ma takiej zmiany w czlowieku, czy w swiecie, która nastapilaby z dnia na dzien. Proces przemiany jest stopniowy. Kto skieruje sie do Boga, ten stopniowo zmieni swoje myslenie i zycie i uszlachetni swoje zmysly, a nawet siebie calego. Bedzie przy tym spozywal coraz mniej miesa i utrzymywal pokój z ludzmi i z królestwami przyrody.
W miare rozwoju kolejnych pokolen ustana krwawe ofiary, gdyz ludzie rozpoznaja, iz nie oddaja przez to czci Bogu i ze wymysleni przez nich bogowie nie reaguja na ich mysli i uczynki.
Rozpoznajcie: Kto juz nie zazdrosci, kto juz sie nie klóci, kto juz do siebie nie przywiazuje i nie pragnie rzadzic i byc najwiekszym - ten jest czlowiekiem prawdziwego pokoju. 
Dopóki w samym czlowieku nie bedzie pokoju, skladane beda krwawe ofiary, czy to na wojnach czy w katastrofach. Dopiero wtedy, kiedy ludzie odnajda wewnetrzny pokój, nie bedzie juz ani wojen, ani katastrof, ani przelewu krwi.
To przyjdzie; ale jakis czas potrwa, gdyz jeszcze nie wszystkie przyczyny zostaly naprawione i zmazane. Powróca one jako skutki do tych, którzy je zasiali. Dojrzewa jednak czas, w którym pokój znajdzie dostep do serc ludzi. Nastapi to wtedy, kiedy Nowy Czas, czas Chrystusowy, bedzie sie wylaniac coraz bardziej.
Dzisiejsza ludzkosc (1989r.) zyje na wielkim przelomie czasów, starego grzesznego swiata i Nowego Czasu. Kiedy ta przemiana bedzie w znacznym stopniu dokonana, ludzie beda coraz bardziej spelniac prawa Boze i stanie sie tak, jak Ja to przepowiedzialem jako Jezus: Bedzie j e d e n pasterz i j e d n a trzoda i narody beda j e d n y m narodem. Wtedy zostana zniesione wszelkie krwawe ofiary, jak równiez spozywanie miesa zwierzat.
10. Na poczatku Bóg dal wszystkim owoce drzew, nasiona i ziola jako pozywienie, jednakze ci, którzy bardziej kochali siebie niz Boga czy bliznich, zepsuli swoje obyczaje, wniesli choroby do swoich cial i wypelnili ziemie pozadliwoscia i okrucienstwem. (Rozdzial 75, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
, i poglebiam slowo:
To, co niskie, szatanskie, dobiega konca. Zycie w Bogu i z Bogiem stawac sie bedzie potrzeba dla coraz wiekszej liczby ludzi. Dlatego równiez ziemia oczysci sie i bedzie zywic dzieci Boze tak, jak to bylo na poczatku rodu ludzkiego: Matka ziemia podaruje swoim mieszkancom znowu to, czego oni potrzebuja dla swoich ziemskich cial.
I bedzie to znowu czyste dla ich znacznie oczyszczonych cial.
11. Nie przez przelewanie niewinnej krwi, ale przez prawe zycie znajdziecie pokój Bozy. Nazywacie Mnie Chrystusem Bozym i dobrze mówicie, albowiem Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem.
12. Idzcie ta Droga, a znajdziecie Boga. Szukajcie Prawdy, a Prawda was wyswobodzi. Zyjcie w Zyciu, a nie bedziecie ogladali smierci. Wszystko zyje w Bogu i Duch Bozy wszystko napelnia. (Rozdzial 75, 11-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Prawe zycie jest zyciem w Bogu. Kto jest prawy, ten nie krzywdzi, nie potepia i nie osadza swoich bliznich. Kto we wszystkich sprawach dazy do prawosci, ten znajdzie sie na drodze do prawdziwosci. On bedzie wierny samemu sobie w szlachetnych myslach, slowach i czynach. Odpowiednio do swojego zycia i myslenia bedzie sie tez obchodzil ze swoimi wspólbracmi: nie bedzie ich krzywdzil ani potepial czy osadzal, gdyz sam siebie uszlachetnil.
Rozpoznajcie: Pokój i prawdziwe chrzescijanstwo moga nastac na ziemi jedynie poprzez ludzi, którzy uszlachetnili swoje dusze cnota i skromnoscia, myslami pelnymi pokoju, ofiarnymi slowami i czynami.
Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem. Kto wznosi swoja dusze ku Mnie, ten Mnie odnajdzie. Kto zyje we Mnie, w Prawdzie, ten uwolni sie od zewnetrznych wiezów i od nicosci tego swiata. Kto zyje w Prawdzie, ten napelnia swoje slowa i wszystko inne zyciem, gdyz sam jest wypelniony Duchem Bozym.
13. Przestrzegajcie przykazan. Miluj Boga calym sercem, a blizniego swego jak siebie samego. Na tym opiera sie cale Prawo i prorocy, a istota Prawa jest to: Nie czyncie nikomu tego, czego byscie nie chcieli, aby wam czyniono; czyncie innym to, co byscie chcieli, aby wam inni czynili.
14. Blogoslawieni niech beda ci, którzy wypelniaja to przykazanie; Bóg bowiem przejawia sie we wszystkich stworzeniach. Wszystkie stworzenia zyja w Bogu, a Bóg jest w nich ukryty".
15. Jezus umoczywszy kes, dal go Judaszowi Iskariocie i rzekl: "Co masz czynic, uczyn zaraz!" On tedy, otrzymawszy kes, zaraz wyszedl. A byla noc.
16. I gdy Judasz Iskariota wyszedl, Jezus rzekl: "Teraz zostal uwielbiony Syn Czlowieczy wsród Swoich dwunastu i Bóg zostal uwielbiony w Nim. I zaprawde powiadam wam, ci, którzy was przyjmuja, przyjma i Mnie, a ci, którzy Mnie przyjmuja, przyjmuja Ojca, który Mnie poslal. Wam zas, którzy idziecie za Mna w duchowym odnowieniu jako Moi wybrancy, zbuduje królestwo, takie jakie Mnie zostalo zbudowane i wy, którzy pozostaliscie wierni Prawdzie, zasiadziecie na dwunastu tronach i bedziecie sadzic dwanascie rodów Izraela". ( Rozdzial 75, 13-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto spelnia przykazania ofiarnej milosci, tego serce napelnione jest miloscia i madroscia Boga, Prawda, która trwa wiecznie, gdyz jest prawem zycia.
Kto spelnia przykazanie "Miluj Boga calym sercem, a blizniego swego jak siebie samego", ten zyje w prawie Bozym, gdyz ofiarna milosc obejmuje wszystkie sily wszechswiata od Porzadku az do Milosierdzia. 
We wszystkich czasach i we wszystkich pokoleniach prawdziwi prorocy i wszyscy sprawiedliwi: mezowie i niewiasty, spelniali prawo Boze. Kto wypelnia prawo Boze, ten oddaje sie Bogu i daje to, co jest Boza wola: milosc i madrosc.
Ten, kto pragnie stac sie prawem milosci, niech zwaza na pierwszy krok do Wewnetrznego Zycia, do ofiarnej milosci: "Nie czyncie nikomu tego, czego byscie nie chcieli, aby wam czyniono; czyncie innym to, co byscie chcieli, aby wam inni czynili".
Kto spelnia prawo zycia - milosc, temu Bóg objawia sie we wszystkich ludziach, zwierzetach, roslinach, mineralach, kamieniach i we wszystkich silach wszechswiata. Nic nie pozostaje ukryte przed tym, kto sie otwiera dla Boga. Jednak sprawy i sily wszechswiata sa ukryte przed tym, kto ze wzgledu na swój grzech chcialby sie ukryc przed Bogiem.
Judasz wzial kes. Poniewaz nie modlil sie szczerze, odlozyl jego czesc z powrotem i opuscil male grono. Tym samym ukazal swoje prawdziwe oblicze; potem zrobil to, co zamierzal.
To, co Ja mówilem do malego grona, powinno wam i wszystkim kolejnym pokoleniom posluzyc do rozpoznania waszego myslenia i zycia. Jest to dla was miernikiem do rozpoznania waszej duchowej dojrzalosci.
Kto poniza i potepia swoich wspólbraci, ten jeszcze Mnie nie przyjal i nie ugoscil w sercu. Przez to odrzuca on i potepia równiez Mnie, Chrystusa Bozego, gdyz Ja zyje w waszym bliznim. Tak postepujac nie moze odnalezc Prawdy, gdyz Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem. Kto odrzuca blizniego, ten odrzuca i Mnie. Dlatego tez nie moze odnalezc drogi do odwiecznego Ojca, który dziala przeze Mnie, Chrystusa.
A kto nie zyje we Mnie, ten nie jest tez wybranym ani do Królestwa Bozego na ziemi, ani do wiecznego królestwa, wiecznych niebios; odwiecznym bytem jest bowiem Ojciec we Mnie. Ten, kto pogardza bliznim, nie zna równiez Ojca.
Kto odnalazl Prawde, ten nie bedzie ani sadzil, ani potepial.
Slowo "sadzic" oznacza:
Rody Izraela odpowiednio do swojego myslenia i postepowania same wydadza na siebie wyrok. 
Rozpoznajcie: Kazdy czlowiek sadzi siebie samego, gdyz kazde nieszlachetne odczucie, kazda sprzeczna z Prawem mysl, kazde samolubne slowo i kazdy samolubny czyn niosa w sobie sad. Miara, która czlowiek mierzy jest jego wlasnym sadem - jest to jego samolubstwo w odczuciach, myslach, slowach i czynach.
Ja, Chrystus Bozy w Jezusie, pozostalem w Ojcu. W ten sposób Ojciec zostal przeze Mnie, Chrystusa, uwielbiony.
17. Jeden zas spytal Go: "Panie, czy chcesz odbudowac znowu królestwo Izraela?". Jezus zas odpowiedzial: "Moje królestwo nie jest z tego swiata ani nie sa Izraelem ci wszyscy, którzy siebie nazywaja Izraelem. (Rozdzial 75, 17)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Moje królestwo nie jest z tego swiata.
Slowo "zbudowac" oznacza: Ja zbuduje Izrael - z Jerozolima posrodku - tam gdzie ludzie spelniaja wole Boza. Moje królestwo sklada sie z ludzi, którzy spelniaja wole Boga we Mnie, w Chrystusie.
Rozpoznajcie: Izrael i Jerozolima nie odnosza sie do okreslonego miejsca - one sa tam, gdzie ludzie dzialaja w imieniu Najwyzszego i spelniaja prawo ofiarnej milosci. Oni miloscia i madroscia Boga zaloza i zbuduja to, co jest objawione: Królestwo Boze na ziemi, którego wladca bede Ja, Chrystus.
Królestwa Bozego na ziemi nie bedzie tam, gdzie panuje samolubstwo krnabrnych Zydów oraz tych ludzi, którzy przyjmuja Mnie tylko wedlug litery. Nowy Izrael i Nowa Jerozolime zaloza i zbuduja ludzie, którzy Ojca i Mnie, Syna, przyjeli i ugoscili w swoich sercach, a wiec ci, którzy spelniaja prawa milosci i madrosci Bozej. Oni to przyniosa duchowe odnowienie. Oni podjeli sie Mojej misji zalozenia, zbudowania i dokonania tego, co zostalo objawione: Królestwa Bozego, Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa na ziemi.
Rozpoznajcie: Izrael i Jerozolima beda tam, gdzie tryska )ródlo Boze, z którego Prawda, jak strumien, przeniknie caly swiat.
Te dusze i ci ludzie, którzy sami sie potepili przez niespelnianie odwiecznych praw, stana przed wlasnym sadem.
Wiele istot duchowych przyszlo z sanktuarium Boga w szate ziemska. One ustawia i ochronia tron Boga na ziemi. Dlatego tam beda Izrael i Jerozolima gdzie )ródlo Boga tryska i plynie z najwieksza sila - daleko od starego Izraela. Kiedy stary Izrael bedzie zniesiony, Nowy Izrael powstanie w jego miejsce, gdyz na skutek przelomowych wydarzen i przesuniecia tak zwanej osi ziemskiej, przemieszcza sie masy ziemskie.
18. W kazdym narodzie ci, którzy nie splamili sie okrucienstwem, lecz cwicza sie w sprawiedliwosci, miluja milosierdzie, czcza dziela Boze i udzielaja pomocy slabym i ucisnionym - sa Izraelem Boga". (Rozdzial 75, 18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ze wszystkich czterech stron swiata, ze wszystkich narodów i ludów calej ziemi zrzeszam ludzi, którzy nie splamili sie i nie plamia okrucienstwem, lecz cwicza w sprawiedliwosci i milosierdziu, ofiarnie pomagaja slabym i ucisnionym i spelniaja dziela Boze.
Oni polacza sie w braterstwie i zjednocza z tymi, którzy zbuduja Nowy Izrael i Nowa Jerozolime, Królestwo Boze na ziemi, Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa obejmujace cala ziemie.
***
ROZDZIAL 76

Umycie nóg - Ostatnia wieczerza


Rozwijanie siedmiu podstawowych sil duszy rozpoczyna sie od Porzadku (1-3). Ten, kto ofiarnie miluje, spelnia Prawo i dostrzega Boga we wszystkim (4-5). Prawdziwi bojownicy Chrystusa sa czystego serca (6). Celem i zadaniem duszy jest stanie sie znowu Prawem (7). Znaczenie kadzidla (8). O wieczerzy - Nie ceremonia, lecz symbol (9). Jezus daje modlitwe Swoim: Spelniajcie slowo Boze i przykazanie milosci; rozpowszechniajcie to, co Bóg wam daruje (10-19). Modlitwa jednosci (20-21). Chleb i wino (22). Duchowa substancja w darach przyrody (23-25). Z ustepstw Mojzesza powstaly sprzeczne z Prawem obyczaje i obrzadki (26-28). Wydanie Chrystusa - Dlaczego pojmanie i ukrzyzowanie Jezusa bylo mozliwe - Znaczenie czynu Chrystusa dla rodu Dawida (29-30)

1. Po skonczonej wieczerzy zapalono swiatla, gdyz nastal wieczór. Jezus wstal od stolu, zlozyl na nim swoja wierzchnia szate i przepasal sie plótnem. Potem nalal wody do naczynia i czterokroc obmyl nogi wszystkim dwunastu, i osuszyl je plótnem, którym byl przepasany.
2. I rzekl jeden z nich: "Panie, Ty nie powinienes myc nóg moich". A Jezus rzekl: "Jezeli nie umyje nóg twoich, nie bedziesz mial udzialu w tym, co jest Moje". I on odrzekl Mu: "Panie, nie tylko nogi, ale i glowe, i rece zechciej mi umyc". 
3. Na to odrzekl mu Jezus: "Kto wychodzi z kapieli, tylko nogi musi obmyc, gdyz jest zupelnie czysty". (Rozdzial 76, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Umycie nóg tez bylo symbolem. Oznacza ono wewnetrzne oczyszczenie.
Aby osiagnac doskonalosc, dusza i czlowiek musza rozpoczac od rozwijania "najnizszej" sily podstawowej - Porzadku. Oznacza to oczyszczanie odczuc i mysli i uszlachetnianie ich do tego stopnia, ze równiez slowa czlowieka staja sie natchnione Moim zyciem. Wtedy czlowiek stopniowo rozpoznaje wole Boza. Jednoczesnie, dazacy do Boga wysubtelnia coraz bardziej swoje ludzkie zmysly, aby uzyskac wewnetrzna szlachetnosc. Ta ewolucja dokonuje sie krok po kroku. Dojrzewajaca dusza i rozbudzony czlowiek staja sie szlachetni i dobrzy.
W ten sposób dusza i czlowiek rozwijaja powoli siedem podstawowych sil duszy, które sa prawem Bozym. Jesli dusza calkowicie rozwinela siedem podstawowych sil od Porzadku do Milosierdzia, to jest znowu duchowym cialem bez skazy, kropla w oceanie, którym jest Bóg, w prawie zycia.
4. Kiedy Jezus zalozyl ponownie swoja szate z najczystszego bialego lnu bez skazy i szwu, zasiadl znowu do stolu i przemówil do nich: "Czy wiecie, co wam uczynilem? Wy nazywacie mnie Panem i Mistrzem i slusznie tak mówicie, gdyz Ja Jestem nim. I tak, jak teraz umylem wam nogi, tak i wy powinniscie umywac nogi innym. Dalem wam przyklad, abyscie czynili tak, jak Ja wam uczynilem.
5. Nowe przykazanie daje wam, abyscie sie wzajemnie milowali i milowali wszystkie stworzenia Boze. Milosc jest wypelnieniem Prawa. Milosc jest od Boga i Bóg jest miloscia. Kto nie miluje, ten nie zna Boga. (Rozdzial 76, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto potrafi ofiarnie milowac wszystkich ludzi i wszystkie formy zycia, kto wiec juz nie ocenia, nie osadza i nie potepia, ten spelnia Prawo.
Prawo Boze jest miloscia, gdyz Bóg jest miloscia. Kto zyje ofiarna miloscia, ten jest czysty. On widzi Boga, prawo milosci, we wszystkich ludziach, we wszystkich formach zycia i we wszystkich rzeczach, bo zna Boga, prawo milosci.
Kto nie zna samego siebie, ten nie zna tez Prawa, Boga, i nie widzi we wszystkich ludziach, formach zycia i rzeczach prawa milosci, Boga.
6. Teraz jestescie czysci przez slowo, które do was mówilem. Po tym poznaja was wszyscy zescie uczniami Moimi, jesli sie nawzajem milowac bedziecie i okazywac milosierdzie i milosc wszystkim stworzeniom Boga, a szczególnie tym, które sa slabe i ucisnione, które niesprawiedliwie cierpia. Bowiem cala ziemia pelna jest ciemnych miejsc okrucienstwa, meki i strachu z powodu samolubstwa i niewiedzy ludzi. (Rozdzial 76, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"... czysci przez slowo" oznacza: Kto urzeczywistnia Moje slowo, które jest zyciem i sila, stanie sie czysty na duszy i ciele. Kto jest czystego serca, ten w swiecie przyczynia sie tez do tego, aby wszyscy ludzie teskniacy do Boga znalezli wypelnienie, a ciemne miejsca zgrozy, w których panuja meka, strach i smierc, rozjasnily sie. Wtedy i tam rozbudzi sie i rozkwitnie zycie w Bogu i ludzie odnajda wewnetrzny pokój.
Kto zyje w Bogu, ten stanie sie prawdziwym, ofiarnym bojownikiem o Królestwo Boze, które jest pokojem. On bedzie walczyl bronia milosci przeciwko samolubstwu i niewiedzy swoich wspólbraci, aby ziemia zostala odnowiona przeze Mnie, Chrystusa. 
7. Powiadam wam, milujcie nieprzyjaciól waszych, blogoslawcie tych, którzy was przeklinaja i dawajcie im swiatlo w ich ciemnosci, i niechaj Duch milosci zamieszka w sercach waszych, i obficie wylewa sie na wszystkich. I znowu powiadam wam: Milujcie sie wzajemnie i milujcie wszystkie stworzenia Boze". A kiedy skonczyl, wszyscy rzekli: Chwala niech bedzie Bogu". (Rozdzial 76, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co mówilem jako Jezus z Nazaretu, dotyczylo nie tylko Moich, którzy byli ze Mna, z Jezusem, i nie tylko ówczesnego ludu. Dotyczylo to i dotyczy ludzi wszystkich narodów i wszystkich pokolen, gdyz jest to slowo Boze, które bylo i jest skierowane do wszystkich ludzi. Bedzie ono dawane tak dlugo, az wielu ludzi stanie sie prawem zycia i potem oni sami beda wypowiadac Slowo, Prawo, Boga. Wtedy wszystko, co zostalo przepowiedziane przeze Mnie jako Jezusa i przez prawdziwych proroków Boga, spelni sie.
Ja powróce wtedy w Duchu, a ziemia - w znacznym stopniu oczyszczona - bedzie w stanie odebrac Moje swiatlo, swiatlo Chrystusa. Wówczas wszyscy ludzie zyjacy na oczyszczonej ziemi beda spelniac przykazania Boze i wypowiadac Slowo, Prawo, gdyz beda zyc Prawem.
Dusza ma za zadanie stac sie znowu Prawem, Bogiem, Slowem Zycia w rozmaitych ziemskich bytach, w róznych epokach. Ludzie, którzy osiagneli wyzsze stopnie czystosci, beda milowac siebie nawzajem i wszystkie stworzenia Boze, tak jak Ja ich milowalem i miluje.

8. Potem podniósl glos Swój, a oni przyblizyli sie do Niego i rzekli: "Jak jelen pragnie wody potoku, tak dusza moja pragnie Ciebie, o Boze!" A kiedy skonczyli, jeden przyniósl Mu kadzielnice z rozzarzonymi weglami, a On nasypal na nie kadzidla, to samo kadzidlo, które dala Mu Jego matka w dniu Jego objawienia i slodycz milego zapachu napelnila sale. (Rozdzial 76, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tak zwana kadzielnica stala w domach powazanych ludzi. Kadzidlo symbolizuje uswiecone zycie. Bylo ono i jest uzywane przez wielu, którzy nie byli i nie sa swiadomi tego znaczenia. Równiez w instytucjach koscielnych wciaz jeszcze uzywa sie kadzidla podczas ceremonii. Wielu ludzi, takze w instytucjach koscielnych, nie prowadzi jednak uswieconego zycia. To, czym sie nie zyje, zostaje symbolem, a zatem jest bez znaczenia.
9. Potem Jezus postawil przed soba miske, a za nia kielich, wzniósl oczy ku niebu i dziekowal Bogu za Jego dobroc we wszystkim i dla wszystkich, po czym wzial przasny chleb w Swoje rece i blogoslawil go. Potem zmieszal wino z woda, poblogoslawil je i zaspiewal wezwanie siedmiokroc swietego imienia i wezwal Jedynego w Trójcy, aby zeslal Ducha Swietego i przeobrazil chleb w cialo Jego, cialo Chrystusa, a wino w krew Jego, w krew Chrystusa, na odpuszczenie grzechów i zycie wieczne dla wszystkich, którzy sa posluszni ewangelii. (Rozdzial 76, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto piastuje urzad w swiecie, ten posluguje sie slownictwem dla niego niezbednym. Równiez i tlumacze moga przelozyc teksty tylko za pomoca slownictwa odpowiadajacego ich swiadomosci. Te przeklady nie mogly i nie moga byc zawsze zgodne z sensem, poniewaz te same slowa moga miec dla kazdego inne znaczenie - odpowiednio do jego swiadomosci i jego wyobrazen. Tak wiec Moje slowo w wielu przypadkach widziane bylo przez okulary wiary tych, którzy je przekazywali. Dlatego Ja wyjasniam, prostuje i poglebiam slowo, które spisane jest w "Ewangelii Jezusa".
Jako Jezus z Nazaretu modlilem sie czesto do Boga, Mojego Ojca i rozmawialem z Nim. Do Niego, do Odwiecznego modlilem sie o blogoslawienstwo dla ostatniej wieczerzy z Moimi.
I tak mniej wiecej powiedzialem do nich: To, co Ja teraz czynie, czyncie nadal na Moja pamiatke. Jadlo jest dla ciala. Podaje je wam jako symbol wewnetrznego pokrzepienia.
Rozpoznajcie: Moje cialo bedzie oddane, abyscie dostapili wiecznego zycia. Niech wasze cialo stanie sie swiatynia Boga, aby Bóg mógl dzialac w was i przez was. Przez zmartwychwstanie mojego duchowego ciala równiez i wy zmartwychwstaniecie, gdyz Chrystus Bozy, który idzie do Ojca jest Duchem Prawdy w Bogu. Duch Prawdy oczysci wasze duchowe cialo i swiatlo swiata, którym Ja Jestem, bedzie swiecilo w was i przez was. Dzieki Mojemu zmartwychwstaniu Ja Jestem swiatlem w was i oczyszczeniem waszej duszy. Kto we Mnie wierzy i spelnia prawa niebios, przeze Mnie, Chrystusa, osiagnie odrodzenie w Duchu Mojego Ojca.
Wzialem wino, dodalem nieco wody i powiedzialem mniej wiecej tak: To, co wam teraz mówie, jest symbolem. Rozpoznajcie jego znaczenie i pamietajcie o Mnie, kiedy posilacie sie i pijecie, gdyz we wszystkim jest Duch zycia, którym Ja Jestem.
Wino jest symbolem Mojej krwi, która przeleje za wszystkie dusze i wszystkich ludzi. Duch duszy musi byc znowu rozbudzony przez dusze i czlowieka, to znaczy byc rozbudzony w ziemskim zyciu. Kto Ducha Prawdy, którego symbolem jest Moja krew, nie przyjmie i nie ugosci w sercu, tego dusza nie moze powrócic do wiecznosci, gdyz nie zyje w absolutnej Prawdzie. Dusza pozostanie tak dlugo poza obrebem niebios, az przyjmie i ugosci w swoim sercu Mnie, swiatlo swiata, swojego Zbawiciela. Kto wiec Mnie, swojego Zbawiciela, wspólrzadcy niebios nie przyjmie i nie ugosci w swoim sercu, ten nie osiagnie absolutnej doskonalosci.
Rozpoznajcie: Kto Mnie nie przyjmie i nie ugosci w sercu, ten równiez Ojca nie przyjmuje i nie gosci w sercu - gdyz Ojciec i Ja to jedno.
To symboliczne wydarzenie dokonalo sie przeze Mnie, Jezusa z Nazaretu, posród Moich, aby im wyjasnic, ze zycie, Duch Bozy, jest substancja i sila we wszystkich formach zycia, tak w pokarmie, jak i w napoju. Ja bowiem umarlem dla wszystkich dusz i ludzi, aby oni dostapili zmartwychwstania. Przy wieczerzy i przy wszystkim, co czynicie powinniscie pamietac jedynie o Mnie, gdyz to, co naprawde czynicie w Moim imieniu, dobrze jest uczynione.
Wielu ludzi zginie na poteznym przelomie czasów, bo pozostaja oni w swoich grzechach, gdyz nie przyjeli i nie ugoscili Mnie w sercu. Czlowiek dazacy do Boga bedzie jednak ze Mna spozywal wieczerze. Proscie wiec o blogoslawienstwo Boze dla waszej wieczerzy i pamietajcie przy jej spozywaniu o sile i milosci Boga. Wtedy bedziecie tez pamietac o waszym Zbawicielu, Chrystusie Bozym, który jest w Ojcu.
10. I podniósl dary ofiarne ku niebu, i rzekl: "Syn Czlowieczy bedzie wzniesiony ponad ziemie i Ja przyciagne wszystkich ludzi do siebie. Wtedy wszyscy poznaja, ze Ja od Boga zostalem poslany".
11. I Jezus, gdy to wszystko uczynil, wypowiedzial te slowa wznoszac oczy ku niebu: "Abba, nadeszla godzina, otocz chwala Syna Twojego, aby Syn Twój uwielbiony byl w Tobie.
12. Tak, Tys Mnie otoczyl chwala, Tys napelnil serce Moje ogniem, Tys postawil swiatla po Mojej prawicy i po Mojej lewicy, aby zadna ma czesc nie byla bez swiatla. Twoja Milosc jasnieje po Mojej prawej rece, a Twoja madrosc po Mojej lewej. Twoja milosc, Twoja madrosc i Twoja moc, objawily sie we Mnie.
13. Uwielbilem Ciebie na ziemi, dokonalem dziela, które Tys mi zlecil. Swiety, Jedyny, zachowaj imieniem Twoim tych dwunastu i ich towarzyszy, których Mi dales, aby byli jednym, jako My jednym jestesmy. Dopóki bylem z nimi na swiecie, prowadzilem ich w Twoim imieniu i zaden z nich nie zginal. Ten zas, który od nas odszedl, nie byl nasz, ale Ja modle sie za niego, aby zostal uratowany. Ojcze odpusc mu, albowiem nie wie, co czyni. 
14. A teraz przychodze do Ciebie i mówie to do swiata, aby radosc Moja okazala sie w uczniach Moich w pelni. Ja dalem im slowo Twoje, a swiat ich znienawidzil. Albowiem nie sa z tego swiata, jak i Ja z tego swiata nie jestem.
15. Nie prosze, abys ich wzial ze swiata, ale bys ich zachowal ode zlego, dopóki sa na swiecie. Nie sa oni z tego swiata, tak samo jak i Ja nie jestem z tego swiata. Poblogoslaw ich przez Twoja Prawde. Twoje slowo jest Prawda. Jak Mnie poslales na swiat, tak Ja posylam ich w swiat i uswiecam sie dla nich, aby i oni uswieceni byli w Prawdzie.
16. Ale nie tylko za nich prosze, lecz i za wszystkich, którzy przyjda, i za siedemdziesieciu dwóch, których takze wyslalem, i za wszystkich, którzy uwierza w Prawde, slowo Twoje, aby i oni byli jednym w Tobie i aby swiat rozpoznal, zes Ty Mnie poslal. 
17. Ojcze Swiety pragne takze, aby ci wszyscy, których Mi dales, jak i wszyscy, którzy zyja, byli ze Mna tam, gdzie Ja Jestem, aby mieli udzial we wspanialosci, która Mi dales, gdyz Ty milujesz Mnie we wszystkich i wszystkich we Mnie, odkad swiat zostal stworzony.
18. Swiat Cie nie poznal w Twej sprawiedliwosci, lecz Ja Ciebie rozpoznaje, a oni wiedza, zes Ty Mnie poslal. 
19. I objawilem im imie Twoje, aby milosc, która Mnie umilowales w nich byla i aby z nich wyplynela na wszystkie Twoje stworzenia; tak, na wszystkie". I gdy wypowiedzial te slowa wszyscy podniesli glosy swoje i razem z Nim modlili sie, tak jak ich nauczyl. (Rozdzial 76, 10-19)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przytoczona tutaj modlitwa nie byla przeznaczona tylko dla Moich apostolów i uczniów. Dotyczyla ona i dotyczy wszystkich ludzi, wszelkiego bytu. 
Ci, którzy coraz bardziej spelniaja wole Boza poniosa na ten swiat slowo Boze, które ich wypelnia. Tak dzieje sie obecnie i bedzie sie dzialo w przyszlosci, az Ja powróce w Duchu. 
W boskim czasie, w Królestwie Bozym na ziemi, zycie ludzi bedzie urzeczywistniona modlitwa, zyciem, które jest odwiecznym Prawem. Milosc do Boga i do blizniego jest bowiem wypelnieniem Prawa.
Kto ofiarnie miluje, tego Ja, Chrystus, wzniose tak jak Mnie wzniósl odwieczny Ojciec. Jednoczesnie przyciagne go do Mnie, do jego brata, i bedziemy zyli w Bogu jako dzieci Boze. 
Ja wnioslem Dzielo Zbawienia w ten swiat - we wszystkie dusze i wszystkich ludzi. Zbawienie jest dokonane w tych duszach i ludziach, którzy osiagneli doskonalosc, a wiec czystosc. Oni stali sie znowu jednym z odwiecznym Ojcem i dostapili braterstwa ze Mna. Oni sa ze Mna w braterstwie i sa synami i córkami Boga Ojca-Matki. 
Nigdy nie wyrzucajcie blizniego z serca, nawet kiedy was zdradzil i wydal, tak jak to Judasz ze Mna zrobil. Zachowajcie go w sercu pomimo tego, ze obecnie nie jest z wami, tylko przeciwko wam. On jest i pozostanie waszym bliznim. Tak napisane jest w niebie, w odwiecznym Prawie.
Przestrzegajcie przykazania milosci: Milujcie waszego Ojca z calego serca, ze wszystkich sil, milujcie Go w kazdym odczuciu, w kazdej mysli, w kazdym slowie i w kazdym czynie, a blizniego jak siebie samego. A kiedy w waszych odczuciach, myslach, slowach i czynach przewazac bedzie milosc do Boga, to i siebie samych bedziecie powazac jako dzieci Boze, jak równiez waszych bliznich, którzy tak samo sa dziecmi odwiecznego Ojca, i których Bóg Ojciec tak samo miluje, jak miluje was. Gdyz w Bogu, waszym i Moim Ojcu, wszyscy sa Jego dziecmi. On miluje wszystkich jednakowo - bez róznicy. I skoro to rozpoznacie i uznacie, to tez nie bedziecie robic zadnych róznic.
Milosc do Boga obejmuje tez przebaczanie. Kto zyje w Ojcu, ten ma wewnetrzna wielkodusznosc, która przebacza i nie zywi urazy.
Kto spelnia slowo Boze, temu bedzie tez dane rozpowszechniac na swiecie slowo Boze i nauczac go. Kto jednak sam slowa Bozego nie urzeczywistnil, niech milczy. Ten, kto tylko mówi o slowie Bozym, obciaza swoja dusze - on grzeszy wobec swietego slowa, wobec Boga. Kto tylko glosi slowo Boze i naucza go bez urzeczywistnienia, tego slowa nie wnikaja do serca blizniego; stana sie one bumerangiem dla tego, kto je wysyla. Kto wiec tylko glosi slowo Boze i naucza go bez urzeczywistnienia, ten nie moze napelnic go sila i moca, gdyz sam jest bezsilny. 
Kto Moje slowo napelnia zyciem i sila przez wlasne urzeczywistnienie i uczy go w swiecie, ten niejednokrotnie przez ludzi tego swiata nie bedzie zrozumiany i wielu bedzie go nienawidzic z powodu ewangelii.
Kto spelnia slowo Boze, ten nie jest z tego swiata, tak jak i Ja, jako Jezus z Nazaretu, nie bylem z tego swiata. Kto spelnia slowo Boze, ten jest zywym zdrojem i strumieniem wewnetrznego zbawienia, który plynie do wszystkich stworzen i przez wszystko przeplywa; Bóg bowiem jest wszystko przenikajaca sila. Kto zyje w Bogu, z tego wyplywa to, co Bóg mu daruje: milosc, madrosc i sila - strumien dla wszystkiego i wszystkich.
20. "Ojcze nasz, który jestes nad nami i w nas, swiec sie imie Twoje w Trójcy, przyjdz królestwo Twoje do wszystkich w Prawdzie, milosci i sprawiedliwosci. Twoja swieta wola niech sie zawsze staje w niebie jak i na ziemi. Daj nam codziennie Twojego swietego chleba i owocu Twojej zywej latorosli. Tak jak Ty nam odpuszczasz nasza wine, tak i my odpuszczajmy innym, którzy zawinili wobec nas. Podczas gdy staramy sie innych prowadzic do doskonalosci, Ty udoskonalaj nas w Twoim Chrystusie. Udziel nam Twojej dobroci, abysmy innym czynili podobnie. W godzinie pokuszenia uwolnij nas ode zlego.
21. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwala - na poczatku, teraz i na cala wiecznosc. Amen". (Rozdzial 76, 20-21)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Od czasu Mojego dzialania jako Jezusa z Nazaretu minely epoki. Pokolenia przychodzily i odchodzily. Ludzie modlili sie we wszystkich czasach. Tresc wielu ich modlitw byla taka sama, a jednak kazde pokolenie wypowiadalo je innymi slowami. Dlatego czlowiek nie powinien przykladac zbyt wielkiej wagi do ziemskiego slowa, gdyz ono przybieralo i moze przybrac inny sens w kazdej epoce i w kazdym pokoleniu. Starajcie sie wiec pojac sens slowa i tez wkladac w nie prawdziwy sens.
Ja dalem ludziom przez wewnetrzne slowo, poprzez wcielony promien czesciowy boskiej Madrosci (1989r.) modlitwe jednosci, jako modlitwe dziekczynienia i milosci do Boga. Mozna te modlitwe odmawiac wedlug jej sensu. Wskazuje ona na zblizanie sie Królestwa Bozego na ziemi i na Moje ponowne duchowe przyjscie. Stala sie ona modlitwa przyjaciól Chrystusa:
Ojcze nasz, który jestes w niebie
swiete jest imie Twoje.
Nadchodzi królestwo nasze, staje sie wola Twoja
jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleb powszedni dzis nam dajesz
i odpuszczasz nam nasze winy,
i my odpuszczamy naszym winowajcom;
Ty prowadzisz nas w pokuszeniu
i zbawiasz nas ode zlego,
gdyz nasze jest królestwo i moc
i chwala 
na wiecznosc cala.
22. Potem wzial nasz Mistrz swiety chleb i lamal go, i wzial owoc krzewu winnego, i zmieszal je, i poblogoslawil obydwa. Wrzucil kawalek chleba do kielicha i poblogoslawil to swiete polaczenie. (Rozdzial 76, 22)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Wrzucil kawalek chleba do kielicha i poblogoslawil to swiete polaczenie" pokazuja, ze spisujacy te slowa myslal w kategoriach ceremonii.
Rozpoznajcie: W Bogu wszystko jest jednym. Jedno nie moze istniec bez drugiego, gdyz Bóg jest we wszystkim substancja i sila. Z tego wynika polaczenie z zyciem. Tak wiec i chleb, i wino sa w Bogu i pochodza od Boga dla ludzi, i nie moga byc rozdzielone. Ziemia jest zywicielka, matka wszystkich ludzi, którzy od niej odbieraja przez Ducha Bozego. On przenika ziemie i ludzi i daruje zycie wszelkiemu bytowi na ziemi.
23. A potem dal uczniom Swoim chleb, który poblogoslawil i rzekl: "Jedzcie, albowiem to jest cialo Moje, cialo Chrystusa, które dla was dane jest na zbawienie ciala i duszy".
24. W podobny sposób dal im do picia owoc krzewu winnego, który poblogoslawil i rzekl do nich: "Pijcie, albowiem to jest krew Moja, krew Chrystusa, która za was i za wielu bedzie przelana na zbawienie duszy i ciala".
25. A gdy wszyscy spozyli i wypili, rzekl do nich: "Ilekroc zgromadzicie sie w Moim imieniu, czyncie te ofiare na Moja pamiatke, przygotujcie chleb wiecznego zycia i wino wiecznego zbawienia, jedzcie i pijcie z czystym sercem, a otrzymacie substancje i zycie Boga, które we Mnie mieszka". (Rozdzial 76, 23-25)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Chleb i wino sluzyly jedynie jako symbol poswiecenia Mojego ciala i Mojej krwi. Nie róbcie jednak z tego ceremonii, lecz pamietajcie zawsze o Mnie we wszystkich waszych odczuciach, myslach, slowach i czynach. 
Równiez, kiedy przyjmujecie dary zycia, które sa wam dane przez Boga z lona matki ziemi, pamietajcie z wdziecznoscia o Odwiecznym i pamietajcie o Moim Czynie Zbawczym. I skoro to uczynicie ze szczerego serca, to nie tylko wasze ziemskie cialo otrzyma duchowa substancje, duchowe zycie, lecz równiez i wasza dusza. We wszystkim bowiem, co przyroda daruje czlowiekowi, jest zycie, Bóg, duchowa substancja, sila.
26. A gdy zaspiewali hymn, stanal Jezus posród Swoich apostolów, a oni kroczyli wokól Niego - jako ze byl w samym srodku - jakby w uroczystym tancu i radowali sie w Nim. A potem poszedl On na Góre Oliwna, a uczniowie Jego poszli za Nim.
27. Natomiast Judasz Iskariota poszedl do domu Kajfasza i powiedzial mu: "Oto On swiecil wieczerze paschalna wewnatrz bram, z maca zamiast baranka. Ja kupilem baranka, ale On zakazal go zabijac. Spójrz, ten czlowiek, od którego kupilem jest swiadkiem".
28. I Kajfasz rozdarl swoje szaty, i zawolal: Zaprawde, to nie jest swieto paschalne wedlug prawa Mojzesza. Jego czyn godzien jest smierci, jest to ciezkie wykroczenie przeciw prawu. Po cóz nam jeszcze inni swiadkowie? Dopiero co dwaj zbrodniarze wlamali sie do swiatyni i ukradli ksiege zakonu - to jest skutek Jego nauki. Powiedzmy ludowi, który idzie za Nim, co On uczynil, poniewaz lud boi sie mocy prawa". (Rozdzial 76, 26-28)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "... a oni kroczyli wokól Niego - jako ze byl w samym srodku - jakby w uroczystym tancu .".. oznaczaja: Moi apostolowie i uczniowie podeszli do Mnie blisko i poruszali sie wokól Mnie, bo Ja bylem dla nich w tych chwilach punktem centralnym, gdyz odczuwali zal w sercach i ogarnela ich obawa o ich wlasne ziemskie zycie.
Mojzesz musial Izraelitom w niejednym ustapic, gdyz oni, jak wszystkie istoty i wszyscy ludzie, mieli i maja od Boga dana wolna wole i moga przestrzegac praw zycia lub je zniewazac. Wielu Izraelitów pozostalo w grzechu mimo upomnien i wskazówek Mojzesza, ze ich myslenie i postepowanie nie odpowiada woli Bozej. Wielu nie przestrzegalo praw Bozych lub przestrzegalo tylko w czesci.
Spedzili oni wiele lat na pustyni, gdyz ich obyczaje nie odpowiadaly woli Bozej i zycie wielu z nich bylo podobnie puste jak ona. Myslenie i zycie wielu Izraelitów krazylo wciaz od nowa wokól zlotego cielca. Swoje zdrozne, samolubne postepowanie i swoja krnabrnosc wobec spelniania praw Bozych przyniesli czesciowo ze soba do tak zwanej Ziemi Obiecanej, a z ustepstw Mojzesza uczynili swoje wlasne prawa w mniemaniu, ze otrzymali te prawa od Boga poprzez Mojzesza. Kto byl przeciwny ich obrzedom w swiatyni i ich sprzecznym z Prawem obyczajom, które rzekomo Bóg objawil przez Mojzesza, ten byl wrogiem tego, co uwazali za wlasciwe i sprawiedliwe.
Podobnie jest i dzisiaj (1989r.). Ten, kto stawia pod pregierzem postepowanie przedstawicieli instytucji koscielnych, jest okreslany przez nich jako niechrzescijanin. Czyja wiara w dogmaty i rytualy nie jest taka, jak wiara Izraelitów w swoje obrzedy i obyczaje, tego sie wyszydza, wykpiwa i nienawidzi. Wielu przedstawicieli instytucji koscielnych naduzywa Mojego slowa - podobnie jak Izraelici naduzywali slowa Bozego danego przez Mojzesza i ustepstw Mojzesza.
Tak bylo we wszystkich czasach: Kto nie uznaje ogólnie panujacych opinii i mnieman ludzi, kto wiec nie mysli i nie wierzy tak jak oni, ten jest w ich oczach zdrajca. We wszystkich czasach wladze podburzaly lud przeciwko sprawiedliwym mezom i niewiastom.
29. A jeden, który tam stal, gdy Judasz wychodzil, spytal go: "Czy myslisz, ze oni Go zabija?"
30. I Judasz odpowiedzial: "Nie, On bowiem uczyni cud, by sie z ich rak uwolnic. Kiedy przeciwko Niemu powstali w Kafarnaum, aby ze szczytu góry na dól Go stracic, czyz nie przeszedl On miedzy nimi nietkniety? Na pewno wiec znowu ujdzie i publicznie ujawni sie, i ustanowi królestwo, o którym opowiadal". (Rozdzial 76, 29-30)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zdradzajac Mnie, Judasz chcial w nieuczciwy sposób zarobic srebrniki.
Ludzie, badzcie czujni, aby nie spotkalo was to co Judasza. Bowiem w ciagu tych niemalze dwóch tysiecy lat wciaz na nowo pojawiali sie Judasze, którzy swojego Pana zdradzali za kilka srebrników.
Zdradzanie Chrystusa Bozego jest tez w dzisiejszych czasach (1989r.) widoczne dla tych, którzy staraja sie spelniac prawo Boze: Wielu dzisiejszych uczonych w Pismie, faryzeuszy i odpowiedzialnych w kosciele, polityce i gospodarce uzywa Mojego imienia dla swoich osobistych celów i korzysci. Jest to naduzywanie swietego imienia, a zatem grzech wobec Ducha swietego. 
Judasz byl przekonany, ze unikne pojmania, tak jak to przedtem w wielu sytuacjach mialo miejsce. Wciaz na nowo ci, którzy byli przeciwko Mnie, chcieli Mnie zwiazac, ukamienowac lub stracic z murów, lecz Ja zawsze, jak gdyby niewidoczny, chroniony przez odwieczna sile, przechodzilem miedzy nimi i szedlem Swoja droga. 
Jednak musialo sie stac to, co sie potem stalo. Ci, którzy byli przeciwko Mnie, mogli Mnie pojmac, wydac Mnie arcykaplanowi i kazac Mnie ukrzyzowac. 
Wielu ludzi stawialo i stawia wciaz na nowo pytanie: Dlaczego Jezus tak czesto uchodzil Swoim przesladowcom, a nie uszedl tej nocy? Z tego, co wtedy sie stalo, pragne dzisiaj (1989r.) przedstawic tylko istotne aspekty, gdyz chodzi o zbawienie, które przynioslem wszystkim duszom i ludziom.
Sila czesciowa prasily, czesc Mojego duchowego wszechobecnego dziedzictwa, zostala rozwiazana, gdyz caly zydowski naród nie przyjal i nie ugoscil w sercu Mnie i Mojej nauki, prawa zycia, a zatem jej nie spelnil.
Ja przejalem czesc winy rodu Dawida i czesc winy ludzi z innych rodów. Tymi energetycznymi silami z prawa siewu i zbioru otoczylem krótko przed pojmaniem Moje czyste duchowe cialo. Ta powloka uczynila Mnie widocznym i uchwytnym dla ciemnosci.
Rozpoznajcie: Ród Dawida jest pomostem dla wcielania sie tych istot duchowych, które wlaczyly sie w plan Bozy dla ziemi i które przychodzily, i przychodza bezposrednio z centrum odwiecznego bytu, aby ze Mna sprowadzic z powrotem wszystko to, co wydawalo sie stracone.
Od czasu Dawida przychodzily one wciaz na nowo, aby torowac Mi droge i przygotowac przeprowadzenie planu Zbawiciela, zbawczego planu. Przewidziane bylo, ze w szacie ziemskiej te duchowe istoty z rodu Dawida, przede wszystkim same beda spelniac prawa. Przez to mialy one przyblizyc Zydom prawa zycia i byc dla nich dobrym przykladem, aby i oni spelniali prawa i mogli poznac Mnie, Chrystusa, kiedy przyjde do nich w Jezusie.
Wiele istot duchowych w szacie ziemskiej wiklalo sie jednak z wcielenia na wcielenie coraz bardziej, to znaczy jako ludzie grzeszyly i obciazaly one swoje dusze tak, ze z powodu grzechu nie odczuwaly juz w jakim celu wyruszyly. Na skutek tego równiez i wcielone istoty duchowe z innych rodów, których zadaniem bylo dzialac w planie Bozym, nie znajdowaly ostoi w ludziach z rodu Dawida.
W czasie Mojego dzialania jako Jezusa z Nazaretu musialem rozpoznac, ze istoty duchowe - jako ludzie, Zydzi z rodu Dawida - nie byly Mi wierne, gdyz ich ciala duchowe byly zbyt mocno zamroczone, a wiec uwiklane w prawo siewu i zbioru. Poza tym musialem rozpoznac, ze Zydzi mówili wprawdzie o prawach Wewnetrznego Zycia, jednak ich nie przestrzegali, a poslugujac sie nimi uciskali nawet swoich bliznich. Podobnie jak ludzie z rodu Dawida i oni zaslepieni byli grzechem.
Ja wiedzialem, ze musze cierpiec dla Dziela Zbawienia. Wiedzialem tez - zostalo Mi to objawione przy wzniesieniu, przy przemienieniu, gdy ukazaly Mi sie cherubiny w duchowej szacie - ze istoty duchowe, które byly w szacie ziemskiej jako ludzie z rodu Dawida i z innych rodów, powinny ze Mna przeprowadzic caly plan Bozy: zbawienie, zalozenie i zbudowanie Królestwa Bozego na ziemi. Wiedzialem, ze w tym zadaniu ród Dawida stal na pierwszym miejscu.
Aby synowie i córki Boga znowu mogli, poprzez ród Dawida, pójsc do wcielenia i nadal dzialac na ziemi dla planu Bozego, oslonilem sie przede wszystkim czescia winy tych dusz, które mialy zadanie w planie Bozym, lecz w poprzednich wcieleniach tak sie obciazyly, ze poprzez wiele inkarnacji nie moglyby dzialac dla tego planu. Przez osloniecie Mojego duchowego ciala czescia ich winy stalem sie widoczny i uchwytny dla ciemnosci i dlatego mogli Mnie pojmac.
To, co potem nastapilo: przesluchanie, biczowanie, droga krzyzowa, na której wciaz na nowo upadalem, az do ukrzyzowania, znosilem dla rodu Dawida, jak tez dla wszystkich Zydów, a w koncu dla wszystkich ludzi wszystkich minionych, obecnych i przyszlych pokolen, az Królestwo Pokoju obejmie te ziemie.
Gdyby ród Dawida byl swietlisty i gdyby Zydzi od czasów Mojzesza byli posluszni prawom Boga, wtedy razem z synami i córkami rodu Dawida, przestrzegaliby w swoim zyciu wszechobejmujacych praw. Czyn Zbawczy na Golgocie nie musialby nastapic, gdyz ówczesny Izrael i ówczesna Jerozolima bylyby wtedy prawdziwym Izraelem i prawdziwa Jerozolima - Królestwem Bozym, które mogloby dzialac na calej ziemi.
Jeszcze przed Moim ziemskim zyciem, Duch Mojego Ojca wciaz na nowo stwarzal na ziemi mozliwosci zbudowania Królestwa Bozego. Jednak ludzie coraz bardziej popadali w grzech.
Gdyby ród Dawida wytrwal, ukrzyzowanie nie musialoby nastapic. Gdyby naród zydowski byl prawdziwym ludem Bozym, wtedy caly plan zbawienia przebieglby inaczej i Ja nie musialbym odlaczac czesci Mojego dziedzictwa, sily czesciowej z prasily. To jednak dokonalo sie i droga do serca Boga jest wolna dla wszystkich dusz i ludzi.
Teraz ród Dawida i ludzie z innych rodów zaczynaja coraz bardziej spelniac swoje zadanie w Dziele Zbawienia, aby Królestwo Boze moglo przyjsc na ziemie. Dokonalo sie. Dlatego krzyz nazywam tez krzyzem Chrystusowo-Dawidowym.
***
ROZDZIAL 77

Meka w ogrodzie Getsemani


Spiacy uczniowie w ogrodzie Getsemani - Ten, kto jedynie gromadzi duchowa wiedze, ale nie wprowadza jej w czyn, nie moze pojac danej sytuacji i zasypia wobec niedoli blizniego - Boza wola i Bozy plan dokonuja sie (1-13)

1. A gdy wstepowali na Góre Oliwna, rzekl do nich Jezus: "Tej nocy wszyscy bedziecie sie na Mnie gniewac, gdyz jest napisane: 'Uderze pasterza i rozproszone beda owce trzody', ale kiedy Ja zmartwychwstane, beda przed wami szedl do Galilei".
2. Szymon, odpowiadajac, rzekl do Niego: "Chocby sie wszyscy gniewali na Ciebie, ja sie nigdy gniewac nie bede". Rzekl Mu Jezus: "Szymonie, Szymonie oto szatan chcial cie posiasc, aby cie przesiac jak pszenice. Ja zas modlilem sie za ciebie, aby nie ustawala wiara twoja i kiedy wzmocnisz sie, utwierdzaj wspólbraci swoich".
3. I on rzekl do Niego: "Panie, jestem gotów isc z Toba i do wiezienia, i na smierc". A Jezus rzekl: "Zaprawde, powiadam ci Szymonie, zanim kur zapieje tej nocy, trzykroc sie Mnie zaprzesz".
4. Kiedy przekroczyli potok Cedron, Jezus przyszedl z nimi do ogrodu Getsemani i rzekl do uczniów Swoich: "Siadzcie tu, a Ja tymczasem odejde tam i bede sie modlil". (Judasz, który Go zdradzil, tez znal to miejsce, gdyz Jezus przebywal tam czesto z uczniami Swymi).
5. Wtedy rzekl do nich: "Zasmucona jest dusza Moja, az do smierci; pozostancie tu i czuwajcie ze Mna".
6. Potem postapil nieco dalej, padl na twarz i modlil sie, mówiac: "O Mój Ojcze, jesli to mozliwe, niech Mnie ten kielich ominie; wszakze nie Moja, lecz Twoja wola niech sie stanie".
7. I ukazal Mu sie aniol z nieba, i wzmocnil Go. I wrócil On do uczniów Swoich, a kiedy zastal ich spiacych, rzekl do Piotra: "Nie mogliscie choc jednej godziny czuwac ze Mna?
8. Czuwajcie i módlcie sie, abyscie nie popadli w pokuszenie, bowiem duch jest ochoczy, ale cialo mdle".
9. I odszedl po raz drugi, i modlil sie: "O Mój Ojcze, jesli to nie jest mozliwe, jesli ten kielich nie moze Mnie ominac, niech sie stanie wola Twoja".
10. I w glebokiej mece jeszcze gorliwiej sie modlil, a pot Jego splywal na ziemie, jak wielkie krople krwi.
11. I przyszedl znowu, i zastal ich spiacych, albowiem oczy ich byly ciezkie. 
12. I zostawil ich, i znowu odszedl, i modlil sie po raz trzeci, i rzekl: "O Mój Ojcze, nie Moja, ale Twoja wola niech sie stanie na ziemi tak, jak w niebie".
13. I przyszedl potem do uczniów Swoich, i mówil do nich: Spijcie i odpoczywajcie, oto nadeszla godzina, kiedy Syn Czlowieczy wydany bedzie w rece grzeszników. Wstancie i pójdzmy: Oto zbliza sie ten, który Mnie zdradzi". (Rozdzial 77, 1-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Apostolowie i uczniowie, którzy byli ze Mna w ogrodzie Getsemani wciaz na nowo zasypiali. To pokazuje, ze ich dusze nie byly jeszcze na tyle rozbudzone, by pojac znaczenie wydarzenia, które sie mialo dokonac.
Wielu Moich apostolów i uczniów nie moglo doglebnie zrozumiec Mnie i Mojej nauki, prawa zycia. Zbyt czesto bowiem byli zajeci soba, nie mogli wiec pojac ogromu calosci i nie osiagali tez glebokiego wejrzenia. Wciaz na nowo musialem ich upominac, by nie tylko mówili o prawie Bozym, którego nauczalem i które przykladem Mojego zycia przekazywalem, lecz wprowadzali je w czyn w zyciu codziennym. Ale jak wielu ludzi we wszystkich pokoleniach, tak i oni tylko gromadzili i gromadza duchowa wiedze. Niektórych z Moich apostolów i uczniów wciaz na nowo ogarniala pycha z tego powodu, ze wedrowali u Mojego boku i dlatego pozwalali uwodzic sie zarozumialosci.
Moje wielokrotne upominania, u niejednych padaly na jalowa glebe, gdyz oni wciaz na nowo stawiali na cialo, zamiast na Ducha, Boga. Poniewaz byli przy Mnie lub wciaz na nowo skupiali sie wokól Mnie, aby sluchac o odwiecznej Prawdzie, gromadzili duchowa wiedze - byli zatem w stanie odpowiadac na wiele pytan. Uwazali, ze sama wiedza o prawach Bozych wystarczy, aby napelnic dusze zyciem i sila. Brali wiedze za madrosc i niejednego wciagalo to w wir przeceniania siebie.
Równiez w ogrodzie Getsemani chcialem im wyjasnic, co to znaczy spac w takiej decydujacej chwili. Dlatego zbudzilem ich i uswiadomilem im, ze nie byli w stanie pojac sytuacji swojego blizniego. Ich fizyczne oczy byly ociezale, gdyz ich duchowe oczy nie widzialy tego, co sie zbliza. Zachowywali sie wiec obojetnie wobec donioslego wydarzenia, które bylo przede Mna - mimo ze czesto mówilem im o tej godzinie, w której stane sie widoczny i ciemnosc bedzie mogla Mnie zaatakowac.
Rozpoznajcie: Duchowa wiedza nie rozbudza duszy do Wewnetrznego Zycia i tez nie czyni jej czujna, swiadoma spraw i wydarzen lezacych przed nia i jej bliznimi.
Czlowiek, który dba o siebie, spi w obliczu niedoli blizniego, gdyz dusza jest jeszcze slaba, to znaczy ma za malo duchowej sily, bo czlowiekowi brakuje urzeczywistnienia. Samolubny czlowiek przesypia tez impulsy, które sa mu dzien w dzien dawane, gdyz stawia tylko na cialo, a nie na Ducha, na Boga. Na skutek tego nie rozpoznaje samego siebie i jest tez nieczuly na niedole blizniego.
Gdyby Moi apostolowie i uczniowie swiadomie nosili Mnie w sobie, to znaczy gdyby Mnie ugoscili w sercu przez urzeczywistnianie odwiecznych praw, to nie zasneliby i nadchodzace wydarzenia uswiadomilyby sie im, gdyz Ja wciaz na nowo objawialem je im w przypowiesciach.
Dopiero po smierci Mojego ciala u wielu nastapilo wielkie rozbudzenie i niejeden stal sie wiernym nasladowca, i zaczal spelniac to, co Ja, jako Jezus, mu przykazalem. Dopóki jednak kroczyli przy Moim boku, wielu z nich nie rozumialo, co do nich mówilem, kim bylem i kim Ja Jestem.
Wola Ojca, która w Jezusie byla tez Moja wola i jest Moja, Chrystusa, wola, spelnila sie. Ja dokonalem tego, co musialo sie stac, gdyz Prawo, Bóg, na skutek grzechów synów i córek z rodu Dawida, z innych rodów oraz Zydów, nie zostalo uznane. Poniewaz oni nie wzniesli Mi Królestwa Bozego na ziemi, musial byc wzniesiony krzyz. Dzieki slowom "Dokonalo sie", Moje królestwo, Królestwo Pokoju, bedzie wzniesione mimo wszystkich przeciwnosci.
Tak jest w planie Boga. Wola Boza spelnia sie. Bóg jest nieograniczony, bez czasu i przestrzeni. Jezeli jednak Jego wola nie spelnila sie wtedy, kiedy wedrowalem po ziemi jako Jezus, to na pewno spelni sie w pózniejszym czasie. Swiatlo, Bóg, jest wszechsila. Wszechsila przezwycieza ciemnosc.
Bóg nie spoglada na czas ludzi. To, co dla czlowieka jest dniem dzisiejszym lub wczorajszym, to dla Boga jest terazniejszoscia. Bóg pozostawia kazdej duszy i kazdemu czlowiekowi wolna wole. Jezeli Jego plan nie zostaje spelniony na drodze uwolnienia przez spelnianie praw Bozych, to bedzie dokonany przez zbawienie. Jest ono dane ludziom i duszom jako wsparcie i pomoc, aby uwolnili sie spod jarzma grzechu.
***
ROZDZIAL 78

Zdrada Judasza - Zaparcie sie Piotra


Pojmanie: Ciemnosc otrzymala moc pojmania Jezusa - Kto miecza dobywa, ten od miecza ginie - Piejacy kur to glos sumienia (1-18)

1. Gdy On jeszcze mówil, oto nadszedl tlum, a Judasz zwany Iskariota kroczyl przed nim. Judasz bowiem otrzymal od najwyzszych kaplanów i faryzeuszy oddzial uzbrojonych slug i dowódców. Przybyli oni z latarniami, pochodniami i orezem.
2. Jezus zas wiedzac wszystko, co z Nim mialo sie stac wyszedl i zapytal ich: "Kogo szukacie?" Odpowiedzieli Mu: "Jezusa z Nazaretu". Jezus rzekl do nich: "To Ja Jestem".
3. Gdy wiec Jezus rzekl 'To Ja Jestem', cofneli sie i upadli na ziemie. A gdy powstali, znowu ich zapytal: "Kogo szukacie?" A oni odpowiedzieli: "Jezusa z Nazaretu". Jezus odpowiedzial: "To Ja Jestem". A gdy to znowu uslyszeli, cofneli sie znowu i upadli na ziemie. A gdy znowu powstali, zapytal ich znowu: "Kogo szukacie?" A oni odpowiedzieli: "Jezusa z Nazaretu". A Jezus odpowiedzial: "Powiedzialem wam, ze to Ja Jestem. Jesli wiec Mnie szukacie, to pozwólcie innym odejsc".
4. Wtedy zdrajca dal im znak, mówiac: "Ten jest, którego pocaluje, bierzcie go".
5. I zaraz przystapil do Jezusa, i rzekl: "Badz pozdrowiony Mistrzu", i pocalowal Go, a Jezus rzekl do niego: "Przyjacielu, po cos przyszedl? Pocalunkiem zdradzasz Syna Czlowieczego?"
6. Tedy rzekl Jezus do arcykaplanów i dowódców strazy swiatynnej, i starszych, którzy podeszli do Niego: "Jak na zbójce wyszliscie z mieczami i kijami. Gdy codziennie bywalem z wami w swiatyni, nie podniesliscie na Mnie reki, lecz teraz jest wasza pora i moc ciemnosci".
7. Wtedy zblizyli sie i pojmali Go. A Szymon Piotr wyciagnal reke, dobyl miecza i uderzyl sluge arcykaplana, i ucial mu ucho.
8. Wtedy rzekl mu Jezus: "Wlóz miecz swój do pochwy. Kto miecza dobywa, ten od miecza ginie". Dotknawszy zas ucha slugi uzdrowil go.
9. I rzekl do Piotra: "Czy myslisz, ze nie móglbym prosic Mojego Ojca, a On natychmiast wystawilby Mi wiecej niz dwanascie legionów aniolów, ale jak wtedy wypelnilyby sie pisma, wedlug których tak stac sie musi?"
10. Wtedy wszyscy uczniowie opuscili Go i uciekli. Ci zas, którzy pojmali Jezusa przywiedli Go do Kajfasza, arcykaplana. Najpierw jednak zaprowadzili Go do Annasza, który byl tesciem Kajfasza i który w tym roku tez byl arcykaplanem.
11. A Kajfasz byl wlasnie tym, który doradzil Zydom, ze lepiej jest, aby jeden czlowiek umarl za grzechy ludu.
12. A uczeni w Pismie i starsi zgromadzili sie, zas Piotr i Jan, i Judasz szli z daleka, az do palacu arcykaplana. Weszli i usiedli ze slugami, aby zobaczyc, jak to sie skonczy.
13. Gdy rozpalili ognisko na srodku podwórza i usiedli, Piotr usiadl wsród nich i grzal sie.
14. Gdy zas pewna sluzaca zobaczyla go siedzacego przy ogniu, przyjrzawszy sie mu, rzekla: "Ten czlowiek tez byl z Nim". On zas zaparl sie, mówiac: "Niewiasto, nie znam Go".
15. A po malej chwili, ktos inny, zobaczywszy go, rzekl: "I ty jestes jednym z nich". A Szymon Piotr rzekl: "Czlowieku, nie jestem".
16. I jeszcze przed uplywem jednej godziny ktos inny zapewnial, mówiac: "Doprawdy, i ten byl z Jezusem z Nazaretu. Jego mowa zdradza go".
17. A Szymon wyparl sie po raz trzeci, przysiegajac: "Nie znam tego czlowieka". Po chwili, gdy jeszcze mówil, zapial kur.
18. A Pan, obróciwszy sie, spojrzal na Szymona. Wtedy przypomnial sobie Szymon slowa Jezusa, które do niego rzekl: "Zanim kur zapieje, trzykroc sie Mnie zaprzesz". I Szymon wyszedlszy, gorzko zaplakal. (Rozdzial 78, 1-18)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wahanie sie zolnierzy pokazuje, ze Mnie jeszcze nie rozpoznali. Cofneli sie oni przed Moim swiatlem. Zostalem zdradzony pocalunkiem i moglem byc pojmany. Ten pocalunek symbolizuje zdrade calego zydowskiego narodu i zdrade synów i córek z rodu Dawida oraz z innych rodów. Ja nioslem krzyz za wszystkich Zydów i niose go za wszystkie dusze i wszystkich ludzi - gdyz Mój Zbawczy Czyn dziala we wszystkich duszach i ludziach, którzy jeszcze tkwia w kole ponownych wcielen. 
"Gdy codziennie bywalem z wami w swiatyni, nie podniesliscie na Mnie reki, lecz teraz jest wasza pora i moc ciemnosci" oznacza: Ciemnosc dotychczas nie miala mocy nade Mna, gdyz Moje duchowe cialo bylo i jest bez skazy. Dopiero wtedy otrzymali moc pojmania Mnie, kiedy wzialem na siebie wine rodu Dawida i innych rodów i stalem sie dla ciemnosci widoczny.
Ludzie, pamietajcie o tym: "Kto miecza dobywa, ten od miecza ginie". Oznacza to: Kto zbroi sie przeciwko blizniemu, chocby tylko przez potwierdzanie tego, co jest sprzeczne z Prawem, ten zginie przez to, co potwierdzal lub bedzie z tego powodu cierpial. Przyczynil sie bowiem do powstania tego, co jest sprzeczne z Prawem. Kto jednak zawczasu to rozpozna, pozaluje swojego postepowania i zadoscuczyni za nie, ten dostapi zbawienia i byc moze nie bedzie musial znosic skutków lub zniesie ich czesc. Kompleks winy zadecyduje o tym, czy to, co grzeszne zadziala w pelni, czy tylko czesciowo.
Jest napisane: "A Kajfasz byl wlasnie tym, który doradzil Zydom, ze lepiej jest, aby jeden czlowiek umarl za grzechy ludu".
Rozpoznajcie: Ja umarlem za grzechy ludu.
Jest napisane: "... gdy jeszcze mówil, zapial kur".
To, co dzialo sie wtedy, dzieje sie i dzisiaj: Kiedy czlowiek wykracza swiadomie przeciwko prawu zycia, w jego wnetrzu pieje kur. Jest to sumienie, które do niego przemawia. Szczesliwy ten, kto slucha glosu sumienia i na czas zawraca.
***
ROZDZIAL 79

Przesluchanie przed arcykaplanem Kajfaszem


Postepowanie podczas oskarzenia - Znaczenie slów: "Ja moge zburzyc swiatynie Boga i odbudowac ja w trzy dni" (1-10)

1. Tedy arcykaplan zapytal Jezusa o Jego uczniów i Jego nauki i rzekl: "Ile masz lat? Czy Ty jestes tym, który powiedzial, ze za Swoich czasów widzial naszego ojca Abrahama?"
2. Jezus odpowiedzial: "Zaprawde, pierwej, zanim Abraham byl, Ja Jestem". Arcykaplan zas rzekl: "Piecdziesieciu lat jeszcze nie masz; dlaczego powiadasz, zes Abrahama widzial? Kimze Ty jestes? Kogo robisz z siebie? Czego nauczasz?"
3. I Jezus odpowiedzial mu: "Ja otwarcie przemawialem wobec swiata, zawsze uczylem w synagodze i swiatyni, gdzie schodza sie wszyscy Zydzi, a potajemnie niczego nie mówilem. Dlaczego pytasz Mnie? Pytaj sie tych, którzy sluchali, co im mówilem. Oni wiedza, co im powiedzialem".
4. A gdy Jezus to powiedzial, jeden ze slug, którzy tam stali, wymierzyl Mu policzek, mówiac: "Tak odpowiadasz arcykaplanowi?" Odrzekl mu Jezus: "Jezeli zle powiedzialem, udowodnij, ze zle. A jesli dobrze, czemu Mnie bijesz?"
5. Lecz arcykaplani, starsi i cala rada szukali falszywego swiadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go mogli usmiercic, ale nic nie znalezli. I przychodzilo wielu falszywych swiadków, ale swiadectwa ich nie byly zgodne.
6. Na koniec zas przyszli dwaj falszywi swiadkowie. Jeden z nich rzekl: "Ten czlowiek powiedzial: Moge zburzyc swiatynie Boza i w trzy dni ja odbudowac". Inny rzekl: "Ten czlowiek powiedzial: Chce te swiatynie zburzyc i nowa wybudowac". 
7. Wówczas powstal arcykaplan i rzekl do Niego: "Nic nie odpowiadasz? Cóz to jest, co ci swiadkowie mówia przeciwko Tobie?" Ale Jezus milczal, gdyz bylo przeciw prawu Zydów przesluchiwac czlowieka w nocy.
8. I zapytali Go: "Czy jestes Chrystusem? Powiedz nam". On zas rzekl do nich: "Chocbym wam powiedzial, nie uwierzycie i gdybym was tak samo pytal, to nie odpowiedzielibyscie Mi ani nie pozwolilibyscie Mi odejsc".
9. Pytali Go wiec dalej, i mówili: "Czy Ty zaprzeczasz prawu i zakazujesz jesc mieso jak to Mojzesz nakazal?" On zas odpowiedzial: "Oto wiekszy tu stoi niz Mojzesz.
10. Wtedy arcykaplan odpowiadajac, rzekl do Niego: "Zaklinam Cie na Boga zywego, abys nam powiedzial, czy Ty jestes Chrystusem, Synem Bozym?" Rzecze mu Jezus: "Tys to powiedzial. Lecz Ja wam powiadam: Wkrótce ujrzycie Syna Czlowieczego siedzacego po prawicy Mocy i nadchodzacego na oblokach nieba". (Rozdzial 79, 1-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wypowiedz "Jezeli zle powiedzialem, udowodnij, ze zle. A jesli dobrze, czemu Mnie bijesz?" jest dla was wskazówka, jak postepowac zgodnie z Prawem: Jezeli cos falszywego o was powiedziano lub targnieto sie na was, to powinniscie wyjasnic sytuacje lub tez sprostowac. Nie powinniscie jednak z powodu Prawdy walczyc ogniem i mieczem ani oszczerstwem. Tak czynia tylko ci, którzy nie zyja we Mnie. Ja, Chrystus, wiem jak was chronic i wiem jak was usprawiedliwic - jezeli nie w tym ziemskim zyciu to w zaswiatach, w krainach dusz.
Jest napisane: "Lecz arcykaplani, starsi i cala rada szukali falszywego swiadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go mogli usmiercic, ale nic nie znalezli. I przychodzilo wielu falszywych swiadków, ale swiadectwa ich nie byly zgodne". 
Rozpoznajcie: Moje duchowe cialo bylo i jest bez skazy. Wina, która przejalem od rodu Dawida, od poszczególnych ludzi i od wielu z innych rodów nie byla w nim wyryta, gdyz Ja tych grzechów nie popelnilem. Przejeta czesciowa wina tylko o t o c z y l a Moje cialo.
Jest napisane: "Ten czlowiek powiedzial: Moge zburzyc swiatynie Boza i w trzy dni ja odbudowac".
Rozpoznajcie: Kto patrzy tylko na materie, ten widzi tylko kamienie budowli i nie zna wewnetrznej swiatyni, w której Bóg zmartwychwstaje. Kiedy srebrna wstega laczaca dusze z cialem jest przecieta, wtedy duchowe cialo powraca do Odwiecznego, który je stworzyl. Jest to mozliwe, kiedy cialo duchowe jest bez skazy.
Jest napisane: "Wkrótce ujrzycie Syna Czlowieczego siedzacego po prawicy Mocy i nadchodzacego na oblokach nieba". Tak, Ja, Chrystus, przyjde. Ja juz wyruszylem. I Ja przez Moich i z Moimi zaloze Królestwo Boze, które jest w planie Odwiecznego.
11. Wtedy arcykaplan rozdarl swe szaty i zawolal: "Bluznil Bogu, czyz potrzeba nam jeszcze innych swiadków? Oto slyszeliscie bluznierstwo Jego. Cóz sadzicie?" A oni odpowiadajac, rzekli: "Winien jest smierci".
12. Wtedy pluli Mu w twarz i bili Go piesciami, mówiac: "Prorokuj nam Chrystusie, któz jest ten, co Cie uderzyl?" 
13. Rano zas wszyscy arcykaplani, starsi ludu i cala rada powzieli uchwale przeciwko Jezusowi, ze trzeba Go skazac na smierc.
14. I wydali wyrok, ze jest winien smierci, zwiazali Go, odprowadzili i przekazali Pilatowi. (Rozdzial 79, 11-14) 
***
ROZDZIAL 80

Skrucha Judasza


Krzywda wyrzadzona blizniemu moze stac sie zguba - Grzeszenie przez wtajemniczonych jest grzeszeniem przeciwko Duchowi Swietemu - Kto swiadomie wykracza przeciwko ewangelii milosci, ten na nowo przybija Chrystusa do krzyza (1-10)

1. Wtedy Judasz widzac, ze Jezus zostal skazany, pozalowal tego, ze Go zdradzil. Zwrócil wiec trzydziesci srebrników arcykaplanom oraz starszym i rzekl: "Zgrzeszylem, gdyz wydalem krew niewinna".
2. A oni rzekli: "Cóz nam do tego, ty pilnuj swego!" Wtedy rzucil srebrniki do swiatyni, odszedl i powiesil sie.
3. A arcykaplani wzieli srebrniki i rzekli: "Nie jest w prawie, abysmy wlozyli je do skarbca, albowiem jest to zaplata za krew".
4. Po naradzie, kupili za nie pole garncarza na cmentarz dla obcych. Dlatego pole to nazywa sie po dzien dzisiejszy Aceldama, to znaczy Pole Krwi.
5. W ten sposób spelnilo sie, co bylo powiedziane przez proroka Zachariasza: "Odwazyli trzydziesci srebrników jako cene za Mnie. I wzieli trzydziesci srebrników, sume, na jaka byl On przez dzieci Izraela oszacowany, i dali je za pole garncarza, i rzucili je garncarzowi w domu Pana".
6. Wtedy Jezus powiedzial do uczniów swoich: "Biada temu, kto otrzymuje wtajemniczenie, a potem popada w grzech!
7. Albowiem dla nich nie ma miejsca na skruche w tym eonie, kiedy rozpoznaja, ze ponownie ukrzyzowali niebianskiego Syna Boga i czlowieka, hanbiac równiez Chrystusa w sercach swoich.
8. I tacy gorsi sa od zwierzat, które wy w niewiedzy swojej przeznaczacie na zaglade. Napisano bowiem w waszym Pismie: Co dzieje sie zwierzeciu, to dzieje sie tez dzieciom ludzkim.
9. Wszyscy maja jeden oddech; jak umiera jeden, tak umiera drugi. Zaden czlowiek nie ma pierwszenstwa przed zwierzeciem, wszyscy bowiem ida w to samo miejsce; wszyscy z prochu powstali i w proch sie obróca".
10. Mówil to Jezus do tych, którzy dotad nie odrodzili sie, którzy Ducha Bozego, Ducha Bozej milosci nie przyjeli jeszcze w swoich duszach, którzy, mimo ze raz juz swiatlo odebrali, na nowo ukrzyzowali Syna Bozego i przyniesli Mu wielka hanbe. (Rozdzial 80, 1-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane o Judaszu: "Zgrzeszylem, gdyz wydalem krew niewinna". Pamietajcie o tym, kiedy jestescie przeciwko waszym bliznim i chcecie ich potepiac i sadzic! 
Kto zdradza, potepia i osadza blizniego, ten sam wydaje sie ciemnosci, która go potem wedlug swojej woli i mozliwosci wpedza w smierc, aby jego dusze uzyskac dla siebie na dluzszy czas.
Slowami "Ty pilnuj swego!" wpedzili Judasza w smierc. Nie dali mu juz mozliwosci, aby wyjasnil i naprawil to, co uczynil. 
Dlatego zwazajcie na to, co mówicie i czynicie! Bardzo szybko krzywda moze sprowadzic nieszczescie. Odpowiedzialnosc za przyczyne ponosi sprawca - równiez i ci, którzy mu potakuja, którzy maja z tego korzysci i pomnazaja je.
Rozpoznajcie: W kazdej sytuacji, która dotyczy Mnie i Mojego zycia jako Jezusa mozecie znalezc symbolike. Tak wiec we wszystkim, co Mnie spotkalo i co Mnie, jako Jezusowi uczyniono, jest symbol dla wielu.
Jest napisane: "Biada temu, kto otrzymuje wtajemniczenie, a potem popada w grzech!" Kto slyszy o prawach zycia i je przyjmuje, ten zobowiazuje sie tym samym wprowadzac je w czyn. Wtedy otrzymuje wtajemniczenie, blogoslawienstwo, aby jako poslaniec Bozy przynosil prawa zycia tym ludziom, którzy chca ich sluchac.
Jezeli wtajemniczony popadnie znowu w grzech, wtedy grzeszy przeciwko Duchowi Swietemu. Zaleznie od intensywnosci i wielkosci winy, nie zawsze moze w jednym eonie zadoscuczynic za swoja wine. Bowiem kto swiadomie wykracza przeciwko ewangelii zycia, ten krzyzuje Mnie, Chrystusa w sobie - a zatem i siebie samego. 
Wy, ludzie wszystkich pokolen, zapamietajcie: "Co dzieje sie zwierzeciu, to dzieje sie tez dzieciom ludzkim". 
To, co czlowiek czyni zwierzetom, czyni tez samemu sobie, gdyz Zycie, Bóg, jest we wszystkich formach zycia; Bóg nie dal ludziom prawa wynosic sie ponad zwierzeta. Dal im przykazanie milowania zycia, niezaleznie od formy w jakiej ono sie przejawia.
Wypowiedz: "Mówil to Jezus do tych, którzy dotad nie odrodzili sie" oznacza: Dusza i czlowiek maja przykazane osiagnac odrodzenie w Duchu Bozym. Kto do tego dazy, ten swiadomie przyjmie Ducha Odwiecznego w swoim sercu i bedzie tez dawal milosc, która otrzymuje od Boga.
Kto mimo nabytej wiedzy znowu grzeszy, ten Mnie, Chrystusa, na nowo przybija do krzyza.
***
ROZDZIAL 81

Przesluchanie przed Pilatem


Ci, którzy zyja w Prawdzie, sa sprawiedliwi w myslach, slowach i czynach (8-9). Sily przeciwne Bogu usilowaly nie dopuscic do Czynu Zbawczego - "Ja w Nim zadnej winy nie znajduje" - We wszystkich czasach ciemnosc mogla mierzyc sie ze swiatlem - Potega pozornego chrzescijanstwa przemija - Sprawiedliwy cierpial za niesprawiedliwosc - Krzyz: znak zbawienia i zmartwychwstania lub kleski (10-32)

1. Poprowadzili wiec Jezusa od Kajfasza pod gmach sadowy do Poncjusza Pilata, namiestnika. Bylo rano, i aby móc obchodzic swieto sami nie weszli do sali sadowej, by sie nie skalac.
2. Tedy wyszedl do nich Pilat i rzekl: "Jaka skarge wnosicie przeciwko temu czlowiekowi?" Odpowiedzieli, mówiac: "Gdyby ten nie byl zloczynca, nie wydalibysmy Go tobie! Mamy prawo i wedlug naszego prawa winien umrzec, gdyz pragnie On zniesc obyczaje i obrzedy, które Mojzesz nam nakazal, a nawet czyni samego siebie Synem Bozym".
3. Tedy rzekl im Pilat: "Wezcie Go wiec i osadzcie wedlug waszego prawa". Wiedzial bowiem, ze wydali Go z zawisci. 4. Wtedy rzekli mu Zydzi: "Prawo nie pozwala nam, zebysmy skazali kogos na smierc". Tak wypelnilo sie slowo Jezusa, który powiedzial, jaka smiercia umrze.
5. A oni oskarzali Go w dalszym ciagu i mówili: "Widzielismy tego czlowieka, jak podburzal lud i powstrzymywal go od placenia podatku cesarzowi, i mówil, ze On sam jest Chrystusem, królem".
6. Tedy znowu wszedl Pilat do sali sadowej i spytal Go: "Czy Ty jestes królem Zydów?" Odpowiedzial mu Jezus: "Czy sam od siebie mówisz, czy inni powiedzieli ci o Mnie?"
7. Odpowiedzial Pilat: "Czy ja jestem Zydem? Twój wlasny naród i arcykaplani wydali mi Ciebie, cózes uczynil?" Odpowiedzial Jezus: "Królestwo Moje nie jest z tego swiata. Gdyby królestwo Moje bylo z tego swiata, to Moi zwolennicy walczyliby o to, abym nie byl wydany Zydom, ale wlasnie królestwo Moje nie jest stad".
8. Zapytal wtedy Pilat: "A wiec jednak jestes królem?" Odpowiedzial mu Jezus: "Ty mówisz, ze jestem królem. Jam sie na to narodzil i na to przyszedlem na swiat, aby dac swiadectwo Prawdzie. Kazdy kto z Prawdy jest, slucha glosu Mojego".
9. Rzekl do Niego Pilat: "Cóz jest Prawda?" Jezus rzekl: "Prawda przychodzi z nieba". Pilat rzekl: "A wiec Prawdy nie ma na ziemi". Jezus rzekl do Pilata: "Wierz Mi, ze Prawda jest na ziemi posród tych, którzy ja przyjmuja i sa jej posluszni. W Prawdzie sa ci, którzy sprawiedliwie sadza". (Rozdzial 81, 1-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zaprawde, "Prawda przychodzi z nieba". Przyszla ona przez wszystkich wypelnionych Bogiem proroków i przeze Mnie, Jezusa z Nazaretu na ziemie - i przychodzi przeze Mnie, Chrystusa i przez wszystkich, którzy zyja w Prawdzie. Prawda uwalnia dusze i czlowieka. I ci, którzy daza do Prawdy, znaja Mój glos, Prawde.
Królestwo Boze, które zwiastowalem jako Jezus z Nazaretu i które chcialem zbudowac z narodem zydowskim, przychodzi na ziemie. Tak jest, jak juz bylo objawione w planie Bozym. Ci, którzy zyja w Prawdzie, przynosza sprawiedliwosc Boga, uniewazniajac potepienie. 
Jest napisane: "W Prawdzie sa ci, którzy sprawiedliwie sadza". Slowo "sadzic" nie ma juz dzisiaj (1989 r.) tego sensu, jaki mialo dla dawnych pokolen. Znajdzcie w slowie "sadzic" taki sens: byc sprawiedliwym, wiernym i szczerym. Ci bowiem, którzy zyja w Bogu, sa sprawiedliwi w swoich myslach, slowach, czynach.
10. A wysluchawszy tego, wyszedl znowu do Zydów i powiedzial im: "Ja w Nim zadnej winy nie znajduje". A gdy Go oskarzali arcykaplani i starsi, On im nie odpowiadal.
11. Wtedy rzekl Mu Pilat: "Czy nie slyszysz, jak gwaltownie Cie oskarzaja?"
12. Lecz On nie odpowiedzial mu juz na zadne slowo, tak iz namiestnik bardzo sie dziwil. I rzekl do nich ponownie: "Zadnej winy w tym czlowieku nie znajduje".
13. Wtedy wpadli w jeszcze wieksza zlosc i wolali: "On podburza lud nauczajac w calym zydowskim kraju poczawszy od Galilei az dotad". Pilat zas, uslyszawszy slowo Galilea, zapytal, czy czlowiek ten jest Galilejczykiem.
14. A dowiedziawszy sie, ze jest poddanym wladzy Heroda, odeslal Go do Heroda, który w tych dniach byl wlasnie w Jerozolimie.
15. Herod, ujrzawszy Jezusa, ucieszyl sie bardzo, bo juz od dluzszego czasu pragnal Go zobaczyc, gdyz wiele o Nim slyszal i spodziewal sie ujrzec cud przez Niego dokonany.
16. Wypytywal Go wiec wieloma slowy, lecz Jezus nic mu nie odpowiadal. A byli przy tym obecni arcykaplani i uczeni w Pismie i oskarzali Go gwaltownie. A tlum falszywych swiadków powstal przeciwko Niemu i oskarzal Go o wiele spraw, których On nie znal.
17. I Herod z zolnierzami swymi sponiewieral Go i wydrwil, kazal Go przebrac we wspaniala szate i odeslal z powrotem do Pilata. A Herod i Pilat stali sie tego dnia przyjaciólmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami.
18. I wszedl Pilat znowu do sali sadowej, i zapytal Jezusa: "Skad jestes?" A Jezus nie dal mu odpowiedzi. Rzekl wiec do Niego Pilat: "Ze mna nie chcesz rozmawiac? Czyz nie wiesz, ze mam wladze Cie ukrzyzowac i wladze wypuscic Cie?"
19. Odpowiedzial Jezus: "Nie mialbys zadnej wladzy nade Mna, gdyby ci nie byla dana z góry. Dlatego wiekszy grzech ma ten, który Mnie tobie wydal".
20. Odtad Pilat staral sie Go wypuscic, ale Zydzi zakrzykneli, wolajac: "Jesli tego wypuscisz, nie jestes przyjacielem cesarza. Kazdy bowiem, kto sie królem czyni, sprzeciwia sie cesarzowi".
21. Wtedy Pilat zwolal arcykaplanów i starszych ludu i zasiadl na krzesle sedziowskim. Zona jego poslala do niego i kazala mu powiedziec: "Zostaw tego sprawiedliwego czlowieka, bo dzisiaj we snie z Jego powodu wiele cierpialam".
22. I rzekl do nich Pilat: "Przyprowadziliscie do mnie tego czlowieka, jako podzegacza ludu. Tymczasem ja, przesluchawszy Go przy was, nie znalazlem w Nim zadnej winy w sprawach, o które Go oskarzacie. Herod takze - bom Go do niego odeslal - nie dopatrzyl sie w Nim niczego, czym by na smierc zasluzyl.
23. Wy macie obyczaj, ze na swieto Paschy wypuszczam wam jednego na wolnosc. Czy chcecie wiec, abym wam wypuscil króla Zydów?"
24. Zakrzykneli wtedy wszyscy razem: "Nie tego, ale Barabasza!" Barabasz zas byl rozbójnikiem, a zostal wtracony do wiezienia z powodu wywolanych w miescie rozruchów i z powodu morderstwa.
25. Pilat zas chcial Jezusa uwolnic i zapytal ich jeszcze raz: "Którego z tych dwóch mam wam wypuscic? Barabasza czy Jezusa, którego nazywaja Chrystusem?" A oni zawolali: "Barabasza!"
26. Rzecze im Pilat: "Cóz wiec mam uczynic z Jezusem, o którym mówia, ze jest Chrystusem?" Na to wszyscy do niego: "Niech bedzie ukrzyzowany!"
27. Wtedy namiestnik zapytal: "Cóz On tedy zlego uczynil?" Lecz oni krzyczeli coraz glosniej: "Ukrzyzuj Go! Ukrzyzuj Go!"
28. Wtedy namiestnik wystapil i rzekl do nich: "Oto wyprowadzam Go do was ponownie i powiadam wam, ze zadnej winy w Nim nie znajduje". Ale oni znowu krzyczeli: "Ukrzyzuj Go! Ukrzyzuj Go!"
29. Wtedy Pilat po raz trzeci zapytal: "Dlaczego? Cóz On zlego uczynil? Nie znalazlem w Nim zadnej winy, która by na smierc zasluzyl: kaze Go natomiast wychlostac i wypuscic".
30. Oni zas nalegali, glosem wielkim domagajac sie Jego ukrzyzowania. A krzyki ich i arcykaplanów wzmagaly sie.
31. Wtedy Pilat widzac, ze niczego nie dokona i ze zgielk sie wzmaga, wzial wode i umyl rece przed ludem, i rzekl: "Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz!"
32. A wszystek lud odpowiadajac, rzekl: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze!" Wtedy Pilat wydal rozkaz, aby tak sie stalo, jak oni tego zadali. I zdal Jezusa na ich wole. (Rozdzial 81, 10-32)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Pilat powiedzial: "Nie znalazlem w Nim zadnej winy". Nie zawinilem ani wobec prawa Bozego, ani wobec prawa tego swiata. Moje wcielone cialo duchowe bylo bez skazy, otoczone jedynie czescia winy rodu Dawida i innych. To sprawilo, ze sily przeciwne wykorzystaly wszystkie mozliwosci i kazdy aktywny odpowiednik u arcykaplanów, uczonych w Pismie, starszych i u ludu, aby Mnie wydac. Jezeli popelnilbym tylko j e d e n grzech, np. gdybym wypowiedzial jedno sprzeczne z Prawem slowo lub gdybym sie w jakikolwiek sposób usprawiedliwial, to Czyn Zbawczy nie móglby byc dokonany. 
Czesciowa wina tych, którzy mieli i maja zadanie w Dziele Zbawienia, a która Ja siebie otoczylem i która umozliwila pojmanie Mnie, nie mogla zapobiec dokonaniu Czynu Zbawczego. Ja sam, Chrystus, musialbym zgrzeszyc przeciwko Mojemu Ojcu. Aby to osiagnac sily przeciwne dolozyly wszelkich staran. Kazdego Zyda, który byl na to podatny, moce demoniczne pobudzaly, aby wystepowal przeciwko Mnie. Wszystkie oskarzenia byly tak wymyslone, aby Pilata, a przede wszystkim Mnie doprowadzic do upadku.
Z Pilatem udalo sie. Mimo ze umyl rece na znak niewinnosci, to jednak popadl w grzech. Chociaz byl przekonany o Mojej niewinnosci, to wydal Mnie, niewinnego. Pilat nie zdal egzaminu, gdyz wydal zarzadzenie wbrew swoim przekonaniom.
Z wewnetrznego rozpoznania malo jest pozytku, jezeli czlowiek nie czyni tego, co rozpoznal.
We wszystkich czasach - równiez i dzisiaj (1989r.) - podjudzaja lud ci, którzy mysla, ze musza zawiadywac prawami Boga. Wprawdzie glosza slowo Boze wedlug litery, lecz nie urzeczywistniaja go i nie spelniaja.
Kto nie zyje wedlug tego, co glosi, ten zyje w bezustannej trwodze przed tym, czego naucza swoich bliznich, a czego sam nie spelnia. Tacy ludzie boja sie swojej wlasnej nauki, gdyz czuja, ze to, co nie jest spelnione, obróci sie przeciwko nim. Tak wiec jeszcze i dzisiaj przekrecaja prawo Boze i uzywaja go dla wlasnej korzysci.
Poprzez wielu uczonych w Pismie, faryzeuszy i starszych, jak równiez przez wielu z zydowskiego ludu krzyczalo to, co szatanskie. Sily przeciwne oddzialywaly na wszystkich Zydów, którzy pozwolili sie uwiesc, aby podzegali ludzi przeciwko Mnie i dawali falszywe swiadectwo.
We wszystkich czasach silom przeciwnym dawana jest mozliwosc mierzenia sie ze swiatlem. Tak bylo tez niemal dwa tysiace lat temu. Ciemnosci wolno bylo mierzyc sie ze swiatlem. Mogla ona wykorzystac wszystkie mozliwosci, aby zapobiec temu, co w obszarach oczyszczania jak równiez w warstwie atmosferycznej ziemi bylo zaznaczone: zbawieniu przeze Mnie, Chrystusa Bozego, który stal sie czlowiekiem i jako czlowiek stawil czola silom przeciwnym, aby one mogly sie mierzyc z czlowiekiem Jezusem, a tym samym z Chrystusem Bozym, wspólrzadca niebios w szacie ziemskiej.
Przesladowanie Jezusa i skazanie Go wskazuja na to, co nastepuje:
Kto idzie w Moje slady, bedzie przesladowany tak jak Ja, jako Jezus z Nazaretu. Bedzie on, tak jak Ja, musial znosic ponizenie i cierpienie. Tak bowiem, jak przesladowali Mnie, jako Jezusa z Nazaretu, tak tez w przeciagu prawie dwóch tysiecy lat wciaz na nowo przesladowali, oczerniali, a nawet zabijali tych ludzi, którzy szli w Moje slady.
Przesladowanie Moich prawdziwych nastepców trwa nadal do dnia dzisiejszego (1989r.). To zawsze ci sami, przesladuja Mnie w Moich, gdyz mimo Mojego "Dokonalo sie" Ja Jestem wciaz jeszcze cierniem w oku tych, którzy pragna utrzymac i rozbudowac panstwo demonów. W dzisiejszych czasach (1989r.) sa nimi znowu uczeni w Pismie i posluszni im ludzie w koscielnych i swieckich instytucjach. Równiez i oni klamstwami podzegaja lud przeciwko nastepcom Chrystusa.
Lecz wszystko dobiega konca. To, co stalo sie w przeciagu niemal dwóch tysiecy lat, przynosi teraz skutki i trafia tych, którzy przez dwa tysiace lat ciagle tak postepowali, jak za Moich czasów, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu. Równiez i dzisiaj boja sie oni stracic swoje stanowiska i uznanie, lecz ich wladza powoli dobiega konca, a skutki stworzonych przez nich przyczyn spadaja na nich.
Pozycja sil przeciwnych jest coraz slabsza. Uczeni w Pismie, faryzeusze i zwierzchnicy panstwowi i koscielni wolaja dzisiaj, jak ludzie którzy tona. Czuja oni, ze nadchodzi juz powód), która ich zaleje. To, co w zaklamaniu zostalo zbudowane w Moim imieniu w ciagu dwóch tysiecy lat - zanika. Jest to moc, która nazywala i nazywa siebie chrzescijanska, jednak nie byla i nie jest chrzescijanska, a jedynie naduzywala i naduzywa w wieloraki sposób Mojego imienia - Chrystus.
Nastaje Nowy Czas; powstaje na gruzach przeszlosci. Swoja ofiarna praca, Moi doprowadza do rozkwitu spustoszone ziemie. To, co juz teraz, w czasie przemiany buduje sie i dokona, gdy skonczy sie grzeszenie na ziemi, jest Nowym Izraelem, a w jego centrum Nowa Jerozolima, miasto przymierza i jej gminy w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa.
Rozpoznajcie: Wypowiedz "Nie mialbys zadnej wladzy nade Mna, gdyby ci nie byla dana z góry. Dlatego wiekszy grzech ma ten, który Mnie tobie wydal". oznacza, ze ciemnosc ma moc tylko nad tymi ludzmi, którzy zaciemnili i zamroczyli swiatlo Odwiecznego. Mój odwieczny Ojciec dopuscil pojmanie, gdyz Ja ujalem sie za rodem Dawida i za innymi i cierpialem, cierpialem za licznych Zydów, którzy chcieli miec króla tego swiata. Dokonalo sie to zarazem dla wszystkich dusz i ludzi, którzy grzeszyli i grzesza wobec prawa zycia: Sprawiedliwy cierpial za niesprawiedliwosc - zgodzil sie cierpiec za to, czego On sam nie spowodowal.
Sily niebios nie pospieszyly Mi na pomoc w takiej mierze, w jakiej moglo sie to stac, gdyby ród Dawida i inni nie zawiedli na skutek swoich grzechów i gdyby naród zydowski przyjal Mnie jako swojego Mesjasza i budowniczego Królestwa Bozego na ziemi. Ja bylbym ich królem - ale nie królem tego swiata, tylko Królestwa Bozego na ziemi, swiata, w którym bylyby spelniane prawa Boze.
Slowa "Nie tego, ale Barabasza!" oznaczaja, ze slepcy i demony trzymaja slepców w ciemnosci. Moga oni jedynie duchowo slepych, jeszcze bardziej omotac i podjudzac, tak ze ci krzycza, wrzeszcza i zadaja sprawiedliwego zamiast niesprawiedliwego. 
Krzyczeli oni: "Ukrzyzuj Go! Ukrzyzuj Go!"
Ten tylko krzyczy: "Ukrzyzuj Go! Ukrzyzuj Go!", kto sam jeszcze wisi na krzyzu swojego grzechu. Kto sam siebie ukrzyzowal przez grzech, ten patrzy tylko przez pryzmat grzechu i chce widziec wszystkich tam, gdzie on sam jest: na krzyzu grzechu. 
Krzyz zostal wzniesiony z cialem Jezusa, lecz cialo zostalo zdjete z krzyza i zmartwychwstaly Chrystus ukazal sie i objawil. To oznacza, ze Ja Jestem zmartwychwstalym zyciem we wszystkich duszach i ludziach.
Prawdziwy chrzescijanin widzi krzyz bez ukrzyzowanego, jako znak zbawienia i jako zmartwychwstanie w Bogu. Krzyz bez ciala symbolizuje tez droge z ziemi do nieba, do serca Boga. Jedynie t e n czlowiek spoglada na krzyz z ukrzyzowanym, który swojego ja jeszcze nie ukrzyzowal i pragnie zatrzymac to, co jest w nim ludzkie.
Krzyz z cialem stworzyly demony. Tym samym chca miec symbol Mojej kleski. Lecz krzyz i ukrzyzowany byli i sa i c h krzyzem i ich kleska. 
Prawdziwy chrzescijanin pamieta o Moim zmartwychwstaniu, gdyz on zmartwychwstal we Mnie i przeze Mnie. Tylko ten czuje Moja smierc, smierc Jezusa, kto we Mnie, w Chrystusie, jeszcze swiadomie nie zmartwychwstal. Kto we Mnie swiadomie jeszcze nie zmartwychwstal, kto wiec zyje jeszcze w grzechu, ten wola wciaz na nowo: "Ukrzyzuj Go! Ukrzyzuj Go!" Dlatego krzyz z cialem wznosza ci ludzie, którzy jeszcze obnosza sie ze swoimi grzechami, którzy wysoko cenia swoje niskie ja. 
Czlowiek milujacy swój grzech i ten grzeszny swiat mysli o ukrzyzowanym, a nie o zmartwychwstalym, gdyz sam jeszcze nie zmartwychwstal.
"Krew Jego na nas i na dzieci nasze!" oznacza: Kazda przyczyna juz nosi w sobie skutek. Kazdy kto stwarza przyczyny, musi tez sam ponosic skutki. Kto wiec sieje, ten zbierze - w tym wcieleniu lub w innych wcieleniach. Tak wiec wciaz ci sami jako dzieci przychodza na ziemie, az bedzie splacone wszystko to, co spowodowali.
***
ROZDZIAL 82

Ukrzyzowanie Jezusa


Jezus oparl sie wszystkim atakom i stal sie Zbawicielem (1-2). Pilat poswiecil niewinnego, aby zachowac swoje stanowisko (3-4). Plodzenie i rodzenie w grzechu lub w ofiarnej milosci (5-7). Czlowiek kroi szate, która jego dusza bedzie nosila w zaswiatach (8-13). Skruszony grzesznik (14-16). Pozorny triumf ciemnosci stal sie zwyciestwem Chrystusa dla uwielbienia Ojca - Jedynie czyste duchowe cialo moze wejsc do nieba (17-19). "Boze Mój, Boze Mój, czemus Mnie opuscil?" (20). Prawo milosci i jednosci (21-23). Trzesienie ziemi to znak sily Chrystusowej (24-27). Nikt nie ma prawa skazywac na smierc lub zabijac (28)

1. Wtedy wypuscil im Barabasza. Jezusa zas po ubiczowaniu wydal na ukrzyzowanie. Wówczas zolnierze namiestnika zabrali Jezusa ze soba do gmachu sadowego i zgromadzili wokól niego caly oddzial zolnierzy.
2. I zdjeli z Niego szaty, i przyodziali Go w plaszcz purpurowy. I upletli z cierni korone, i wlozyli na glowe Jego, i dali Mu trzcine w prawa reke, i upadajac przed Nim na kolana wysmiewali sie z Niego i mówili: "Badz pozdrowiony królu Zydów!" (Rozdzial 82, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Demony staraly sie Mnie kusic wszystkimi srodkami, które mialy do dyspozycji, abym zwatpil w Moja misje, gdyz kazda watpliwosc w Boga jest grzechem. 
Ja nie zwatpilem i nie zgrzeszylem i dlatego moglem wypowiedziec "Dokonalo sie", aby sila czesciowa z prasily, czesc Mojego duchowego dziedzictwa mogla wniknac w dusze w postaci iskier. Ani wyszydzanie, ani kpiny z purpurowym plaszczem, z korona cierniowa i z trzcina nie mogly sklonic Mnie do grzechu. Ja pozostalem w Odwiecznym, w którym Ja Jestem, Chrystus.
Nikt nie przyjdzie do Ojca w niebiosach inaczej, jak tylko przeze Mnie, Syna Bozego i wspólrzadce niebios, który stal sie Zbawicielem wszystkich dusz i ludzi.
Gdyby naród zydowski i ród Dawida opowiedzieli sie za Mna nie musialbym umrzec na krzyzu. Na oczach wszystkich wstapilbym w niebiosa i niebo pozostaloby posród Mojego ludu, gdyz ludzie urzeczywistnialiby niebianskie Prawa, a Ja przyszedlbym do nich znowu jako wladca Królestwa Bozego na ziemi.
Rozpoznajcie: Kto prawa zycia tylko slucha, a nie urzeczywistnia go, ten pozostaje tym, kim jest i jest wyzyskiwany przez tego, który mysli, ze rzadzi swiatem - przez szatana zmyslów, przez sily sprzecznosci. Ja pozostalem w Odwiecznym Ojcu i dokonalem w Duchu Dziela Zbawienia, które zostalo postanowione w niebie, aby przez dzielo milosci sprowadzic wszystkie dusze i wszystkich ludzi z powrotem do Ojca.
3. A Jezus wyszedl w koronie cierniowej i w plaszczu purpurowym. Pilat zas rzekl do nich: "Oto czlowiek!"
4. A gdy ujrzeli Go arcykaplani i starsi ludu, krzyczeli: "Ukrzyzuj Go! Ukrzyzuj Go!" Pilat zas rzekl: "Wy Go wezcie i ukrzyzujcie, ja bowiem nie znajduje w Nim zadnej winy". (Rozdzial 82, 3-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wprawdzie Pilat powiedzial: "Wy Go wezcie i ukrzyzujcie, ja bowiem nie znajduje w Nim zadnej winy", to jednak zawinil. Móglby on przeciez za pomoca swojego wewnetrznego rozpoznania i swojego zewnetrznego stanowiska naklonic niejednego Zyda do namyslu.
Pamietajcie o tym: Nie jest mozliwe, aby naklonic do zawrócenia caly naród naraz. Kazdy jest czescia narodu i jest dla niego wazny. Gdyby Pilat tak myslal i odpowiednio do tego postapil, bylby po Mojej, Chrystusa, stronie. Lecz on byl przeciw Mnie.
Pilat ukazal swoja slabosc. On bal sie ludu, gdyz chcial utrzymac swoje stanowisko w swiecie. Postepowanie Pilata bylo i jest symbolem dla wielu. Czlowiek skierowany na swiat jest uzalezniony od mas, jezeli chce w tym swiecie utrzymac swoja moc i swoje stanowisko. Gotów jest poswiecic blizniego, aby zachowac uznanie i swoja zewnetrzna moc.
5. I opluwajac Go wzieli trzcine, i bili Go po glowie. A gdy Go wysmiali, zdjeli z Niego plaszcz i oblekli Go w szaty Jego, i poprowadzili na ukrzyzowanie.
6. A wyprowadzajac Go, zatrzymali czlowieka. Byl nim Cyrenejczyk imieniem Szymon, który wlasnie szedl na pole. Przymusili go, aby niósl krzyz za Jezusem. A szedl za Nim wielki tlum ludzi, a wiele niewiast biadalo i plakalo nad Nim.
7. Jezus zas zwróciwszy sie do nich rzekl: Córki Jerozolimy, nie placzcie nade Mna, lecz placzcie nad soba i nad dziecmi swoimi. Bo oto nadejda dni, kiedy mówic beda: Blogoslawione nieplodne i lona, które nie rodzily, i piersi, które nie karmily! (Rozdzial 82, 5-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Opluwaja i bija blizniego tylko ci ludzie, którzy sami sa opluci i pobici przez swoje grzechy. Tak wiec Ja, jako Jezus, bylem symbolem dla wielu. Równiez Szymon, który pomagal Mi niesc Mój krzyz, byl symbolem dla wielu. 
Wielu prostych ludzi, którzy maja serca wolne od blahostek, przepychu i luksusu tego swiata, bedzie prawdziwie ofiarnymi pomocnikami w winnicy Pana. I beda oni wielu ludziom pomagac niesc ich krzyz.
Moje zycie jako Jezusa z Nazaretu bedzie tak dlugo symbolem dla wszystkich ludzi, az w kazdym rozbudzi sie duchowe zycie, zycie we Mnie. Moje slowa beda obowiazywac na tym swiecie tak dlugo, az swiatlo swiata przeniknie wszystkie dusze i wszystkich ludzi. Jednak dopóki jeszcze wielu ludzi pozwala ciemnosci rzadzic soba, uwodza oni wciaz na nowo tych, którzy sa chwiejni jak trzcina na wietrze - raz kieruja sie na Ducha Bozego, a potem znowu na ten swiat. Wielu z nich stwarza wciaz nowe przyczyny i beda wciaz na nowo mieli dzieci z tymi samymi lub podobnymi przyczynami.
Slowa "Blogoslawione nieplodne i lona, które nie rodzily, i piersi, które nie karmily!" znacza: Wszyscy ci, którzy sa chwiejni jak trzcina na wietrze i znowu plodza i rodza równych sobie lub podobnych powinni siebie samych oplakiwac. Albowiem podobne wciaz na nowo przyciaga podobne. W tych slowach zawarte jest prawo przyciagania i znoszenia przyczyn, które wiaza ze soba rodziców i dzieci, i które oni musza wspólnie znosic i oczyszczac.
Slowa: "Blogoslawione nieplodne i lona, które nie rodzily, i piersi, które nie karmily!" oznaczaja równiez: Kto poczyna i rodzi w grzechu i nieprawosci, ten rodzi znowu takich samych lub podobnych i grzesznik bedzie musial znowu cierpiec z powodu grzechu. To dotyczy szczególnie dni, w których stanie sie to, co objawilem: Materialistyczny swiat zapadnie sie sam w sobie. Biada tym, którzy zyja w grzechu.
Nie kazda jednak tak zwana nieplodnosc ma przyczyne w grzechu. Ludzie swiatla beda przyciagac swietliste dusze wtedy, kiedy dla tych swietlistych dusz przyjdzie czas zejscia na ziemie.
Rozpoznajcie: Blogoslawieni sa ci, którzy przyciagali i przyciagaja swietliste dusze, gdyz oni nie plodzili i nie plodza w grzechu pozadania i namietnosci, a tez matki nie rodzily i nie rodza w grzechu. Ludzie swiatla plodzili i plodza w ofiarnej milosci i w ofiarnej milosci rodza matki, a ich piersi daja ofiarne zycie.
8. Wtedy zaczna mówic do gór: Przykryjcie nas! Jesli sie to na zielonym drzewie dzieje, co bedzie na suchym?"
9. A prowadzono takze dwóch innych zloczynców, by ich razem zgladzic. A gdy przybyli na miejsce zwane Kalwaria i Golgota, co oznacza miejsce Trupiej Czaszki, ukrzyzowali Go, a takze zloczynców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
10. A byla trzecia godzina, kiedy ukrzyzowali Jezusa. Dali Mu do picia ocet zmieszany z zólcia. A gdy skosztowal, nie chcial pic i rzekl: "Ojcze, odpusc im, bo nie wiedza, co czynia!"
11. A gdy zolnierze ukrzyzowali Jezusa, wzieli szaty Jego i podzielili na cztery czesci, kazdemu zolnierzowi czesc. Wzieli takze wierzchnia suknie. A byla ona bez szwu, cala tkana. Wtedy rzekli do siebie: Nie dzielmy jej, ale rzucmy o nia losy, czyja ma byc.
12. I tak wypelnilo sie Pismo, które mówi: "Rozdzielili pomiedzy soba odzienie Moje, a o suknie Moja los rzucili". Tak wlasnie uczynili zolnierze. Po czym usiedli i pilnowali Go.
13. I umiescili nad Nim napis greckimi, lacinskimi i hebrajskimi literami: "To jest król Zydów". (Rozdzial 82, 8-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozdzielili Moje odzienie i rzucili o nie los. Chciwosc ludzi nie zatrzymuje sie nawet przed przywlaszczeniem odzienia kogos skazanego na smierc. Dla nikogo i dla niczego chciwe ja nie ma szacunku - nawet dla samego siebie. Z calym tym dobrem i mieniem, które czlowiek uzyskal w uczciwy lub nieuczciwy sposób, nie moze on wejsc do Królestwa niebianskiego. Bedzie musial oddac swoja ostatnia koszule. 
Dusza natomiast pójdzie do zycia w zaswiatach, w swoich szatach grzechu lub cnoty. Ani dusza, ani czlowiek nie moga temu zapobiec. Co czlowiek zasial, to dusza w sobie nosi. Nie moze tego ukryc ani nie moze tego odlozyc, chyba ze przez przebaczenie, prosbe o przebaczenie, zadoscuczynienie i przez to, ze tych samych grzechów nie bedzie juz popelniac. Tylko wtedy szata grzechu bedzie mogla byc zdjeta z duszy.
To, jaka szate ty jako dusza nosisz lub pragniesz odlozyc, nie moze byc rozstrzygniete przez rzucenie kosci. Ty sam o tym decydujesz przez to, jak postepujesz wobec prawa Bozego.
Slowa: "To jest król Zydów" byly wypowiedziane jako szyderstwo, lecz Pilat przeczuwal, ze one oznaczaja: To jest król, wladca Królestwa Bozego na ziemi, Nowego Izraela i Nowej Jerozolimy.
14. A napis ten czytalo wielu Zydów, bo miejsce, gdzie Jezus zostal ukrzyzowany, bylo blisko miasta. Mówili wtedy arcykaplani zydowscy Pilatowi: "Nie pisz: To jest król Zydów, lecz napisz, ze On powiedzial: Ja Jestem królem Zydów". Odpowiedzial Pilat: "Com napisal, tom napisal".
15. Tedy jeden ze zloczynców, którzy wisieli na krzyzu uragal Mu, mówiac: Czy Ty jestes Chrystusem? Jezeli tak, to pomóz sobie i nam!" Drugi natomiast odezwal sie, mówiac: "Czy ty sie Boga nie boisz, choc taki sam wyrok ciazy na Tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyz sluszna ponosimy kare za to, cosmy uczynili. Ten zas nic zlego nie uczynil".
16. I rzekl do Jezusa: "Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa Swojego". I rzekl mu Jezus: "Zaprawde, powiadam ci: Dzisiaj jeszcze bedziesz ze Mna w raju". (Rozdzial 82, 14-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa, które Ja, jako Jezus, powiedzialem do skruszonego grzesznika: "Zaprawde, powiadam ci: Dzisiaj jeszcze bedziesz ze Mna w raju". byly slowami przebaczenia. Wszedl on w wyzsze obszary zycia, w których nie musial znosic ani bólu, ani meki, gdyz rozpoznal samego siebie, pozalowal i odpokutowal, a zatem byl przyjety we Mnie, w Chrystusie. On dopuscil sie kradziezy dla swojej glodujacej rodziny.
Drugi byl morderca i otrzymal swoja zaplate.
17. A ci, którzy przechodzili mimo krzyza, bluznili Mu, kiwali glowami i mówili: "Ty chciales zburzyc swiatynie i w trzy dni ja odbudowac. Ratuj teraz siebie samego! Jesli jestes Synem Bozym, zstap z krzyza!"
18. Podobnie i arcykaplani wraz z uczonymi w Pismie i starszymi wysmiewali sie z Niego i mówili: "On dopomógl jednemu barankowi, lecz samemu sobie dopomóc nie moze. Jesli jest królem izraelskim niech teraz zstapi z krzyza, a uwierzymy w Niego. Zaufal Bogu, niech On Go teraz wybawi. Wszak powiedzial: Ja Jestem Synem Bozym".
19. Lichwiarze i handlarze bydla mówili podobnie: "Tys wypedzil ze swiatyni handlarzy z wolami, owcami i golebiami, a sam jestes tylko barankiem zlozonym na ofiare". (Rozdzial 82, 17-19)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszystko to przecierpialem, aby zbawienie we wszystkich duszach i ludziach - w obszarach oczyszczania i na tym swiecie - moglo nastapic. Ciemnosc wydrwila, wyszydzila i zabila Moje ziemskie cialo - lecz nie osiagnela tego, co chciala przez to osiagnac, a mianowicie oddzielenia Mnie od Boga przez Moje zwatpienie w Niego. Ja pozostalem w Moim Ojcu i Ojciec pozostal we Mnie.
W ten sposób uwielbilem Ojca we Mnie. I tak wspanialosc Ojca przyszla jako swiatlo zbawienia na ten swiat przeze Mnie, Chrystusa. I nikt nie moze tego swiatla swiata zgasic. Wrodzilo sie ono we wszystkie dusze i we wszystkich ludzi - nawet w najciemniejszego demona. Czy chce on to uznac za prawde, czy tez nie: równiez i on bedzie dzieki temu uwolniony od swoich grzechów.
Ja zstapilem z krzyza, ale nie Moim ziemskim cialem. Nie ziemskie, lecz jedynie czyste duchowe cialo moze wejsc w niebiosa. Kto jednak bierze ziemskie cialo jako miare wszystkich rzeczy, ten chce to cialo zatrzymac. I jezeli zyje w grzechu, to przez grzech i w grzechu odlozy swoje fizyczne cialo. To moze wiazac sie z wielkim cierpieniem, gdyz jest to jego grzech, który on chce zatrzymac. Grzech bowiem zwiazuje sie z fizycznym cialem, a tym samym ze swiatem.
To samo co Ja lub podobne beda musieli znosic wszyscy, którzy ida w Moje slady, - az do konca tego grzesznego swiata. Ich dotyczy: Jezeli Mnie przesladowali, to i was beda przesladowac. Jezeli Mnie oczerniali i wyszydzali, to i was beda oczerniac i wyszydzac. Jezeli o Mnie mówili zle, to i o was beda zle mówic. Jezeli Mnie zabili, to równiez i wielu z was beda zabijac i nekac - czy to slowami, czy czynami, czy tez jednym i drugim.
20. A od szóstej godziny do dziewiatej ciemnosc zalegla cala ziemie. Niektórzy zas, z tych, co stali dookola, zapalili swoje pochodnie, gdyz ciemnosc byla wielka. A okolo szóstej godziny Jezus zawolal donosnym glosem: "Eli, Eli, lama sabachthani?" co znaczy: "Boze Mój, Boze Mój, czemus Mnie opuscil?" (Rozdzial 82, 20)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa: "Boze Mój, Boze Mój, czemus Mnie opuscil?" wolalo serce Jezusa. 
Z krzyza widzialem wiele ludów - niezliczone rzesze ludzi, których dusze wciaz na nowo przybieraly szate ziemska i przez wiele stuleci wedrowaly w ciemnosci. Oni stracili wewnetrzna droge i w swojej niewiedzy, niedoli, chorobie i samotnosci wzywali Boga. Mysleli jednak tylko o swoim materialnym ciele, a nie o swojej duszy. Tej pozwalali marnowac sie.
Ten krzyk na krzyzu byl krzykiem wielu pokolen, które uwazaly i uwazaja siebie za stracone. Moje cierpienie i umieranie bylo i jest symbolem cierpienia i umierania ludzi. Moje slowa: "Boze Mój, Boze Mój, czemus Mnie opuscil?" sa slowami wielu ludzi we wszystkich narodach i pokoleniach, którzy w swojej niewierze oskarzali i oskarzaja Boga o swoje grzechy. Ja wypowiedzialem te slowa nie dla siebie lecz jako symbol dla wielu.
Równiez i dzisiaj te slowa wypowiedziane na krzyzu sa dla wielu ludzi symbolem. Równiez i dzisiaj wolaja oni w zewnetrznej potrzebie: "Boze Mój, Boze Mój, czemus mnie opuscil?" Nawet i dzisiaj (1989r.) nie pojmuja jeszcze, ze zbawienie, pomoc i uzdrowienie przychodza jedynie z wnetrza. Równiez i dzisiaj wielu walczy jedynie o swoje ziemskie zycie, gdyz ich prawdziwy byt jest im jeszcze obcy.
Tak wiec Mój krzyk na krzyzu byl krzykiem tych, którzy uwazali i uwazaja siebie za straconych. Ich wolanie bedzie wysluchane wtedy, kiedy otworza serca dla Boga i nie beda juz lgnac zmyslami do ziemskiego zycia. Wtedy beda wysluchani, gdyz odnalezli droge do serca Boga.
Pocieszyciel i Zbawiciel, Chrystus Bozy - Droga, Prawda i Zycie - którym Ja Jestem, przyniósl i ponownie przynosi na ten swiat droge milosci, która prowadzi do serca Boga.
Tak jak Ojciec uwielbiony jest we Mnie, w Jezusie i we Mnie, w Chrystusie, tak Ja bede uwielbiony w tych, którzy naprawde wolaja do Boga, gdyz znajda oni to, czego pragnie ich serce: Boga, Milosc i Zycie, swój prawdziwy byt.
21. Niektórzy zas z tych, co tam stali, uslyszawszy to, mówili: "Ten czlowiek wola Eliasza", inni zas mówili: "On wzywa slonce", a inni zas rzekli: "Pozostanmy i zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie i uratuje Go".
22. A pod krzyzem Jezusa staly matka Jego i siostra matki Jego, Maria, zona Kleofasa i Maria Magdalena.
23. A gdy Jezus ujrzal matke Swoja i ucznia, którego umilowal, stojacego przy niej, rzekl do matki: "Niewiasto, oto syn twój!" Potem rzekl do ucznia: "Oto matka twoja!" I od owej godziny wzial ja ów uczen do domu swego. (Rozdzial 82, 21-23)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa wypowiedziane do Marii: "Niewiasto, oto syn twój!" i do ucznia: "Oto matka twoja!" symbolizuja prawo ofiarnej milosci i jednosci. Te slowa zrozumieli ci, do których byly skierowane. Uczen spelnil prawo milosci i jednosci i wzial Marie do siebie. Gdyz jedno z przykazan z prawa Bozego brzmi: Jeden dla wszystkich - Chrystus; i wszyscy dla Jednego - Chrystusa; kazdy dla kazdego, w dobrych myslach i w prawdziwej milosci i opiece.
Kto przestrzega prawa milosci i jednosci, ten jest gotowy pomóc blizniemu. On nie tylko przyjmuje blizniego do serca, ale takze do swojego domu, gdy ten naprawde potrzebuje pomocy. 
Kto przestrzega prawa milosci i jednosci i sam mieszka w domu Bozym, w sercu Boga, ten równiez prowadzi ludzi dobrej woli do milosci i jednosci Bozej.
24. Jezus wiedzial teraz, ze wszystko sie dokonalo i aby wypelnilo sie Pismo, powiedzial: "Pragne". I zamoczywszy gabke w naczyniu pelnym octu, zalozyli ja na pret hyzopu i podali Mu ja do ust.
25. I Jezus zawolal wielkim glosem: "Ojcze, w rece Twoje polecam ducha Mego!"
26. A gdy przyjal ocet, zawolal glosno: "Dokonalo sie!" i skloniwszy glowe oddal ducha. A byla godzina dziewiata.
27. I oto wsród grzmotów i blyskawic, sciana w swiatyni, przed która wisiala zaslona, runela i rozpadla sie na dwie czesci. Ziemia zatrzesla sie i skaly pekaly. (Rozdzial 82, 24-27)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Trzesienie ziemi symbolizuje nie tylko wolnosc dusz lecz przede wszystkim sile, zycie, które otrzymaly wszystkie dusze - zarówno wcielone, jak i pozbawione ciala. 
Jest to sila czesciowa z prasily, sila Chrystusowa, która rozdzielila sie na iskry i wniknela we wszystkie dusze - równiez w demony. 
Przez potezne kosmiczne promieniowanie, niektórzy ludzie otrzymali na pewien czas dar jasnowidzenia. Widzieli oni dusze, które przez moc zbawienia poszly w wyzsze obszary Wewnetrznego Zycia, gdyz osiagnely wewnetrzna dojrzalosc do wyzszych stopni zycia i czekaly z tesknota na moc zbawienia, na Iskre Zbawcza, która ukazala im i ukazuje droge do serca Odwiecznego.
28. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzesienie ziemi i wszystko, co sie stalo, przerazili sie bardzo i rzekli: "Zaprawde, ten byl Synem Bozym". (Rozdzial 82, 28)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane: "... przerazili sie bardzo i rzekli: `Zaprawde, ten byl Synem Bozym`".
Kiedy rozpoznania wprawiaja czlowieka w trwoge, wtedy powinien on sprawdzic swoje sumienie: Ile razy popelnil juz uczynki, które teraz rozpoznaje jako niezgodne z Prawem? Trwoga i rozpoznanie byly w koncu wyrzutami sumienia. Chcialy one setnika i tych, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, upomniec i powiedziec im, ze czlowiekowi nie wolno ani samemu zabijac, ani wspóldzialac w usmiercaniu blizniego, np.: nakazujac zabicie jakiegos czlowieka. Któz bowiem ma prawo skazywac innych na smierc lub zabijac? 
Odwieczny Bóg nie przykazal czegos takiego. On, wielki Wszechjedyny, który jest prawem zycia, przykazal natomiast ludziom: Nie zabijaj. On bowiem jest zyciem, a nie smiercia.
Tak zwana smierc jest umieraniem ziemskiego ciala, które jest z ziemi i znowu do ziemi powraca. Jest to zgodny z Prawem proces, spowodowany wcieleniem duszy i przebiega stosownie do myslenia i zycia czlowieka oraz do stanu jego duszy.
Bóg jest zyciem, dlatego czlowiek nie ma prawa zabijac ziemskiego ciala blizniego lub doprowadzac do jego smierci. Kto swiadomie zabija lub nakazuje zabijac, ten zgodnie z prawem siewu i zbioru bedzie musial znosic i przecierpiec to, co spowodowal w swoim dalekim od Boga zyciu. 
29. A bylo tam wiele niewiast, które przyszly z Galilei i uslugiwaly Mu. I byla wsród nich Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka dzieci Zebedeuszowych; i plakaly one, i zalily sie, mówiac: "Swiatlo swiata skrylo sie przed naszymi oczyma. Pan naszej milosci zostal ukrzyzowany!"
30. Zydzi tedy, gdyz byl to dzien przed szabatem, prosili Pilata, aby wiszacym na krzyzu polamano nogi i zmarlych zdjeto z krzyza, by ciala ich nie pozostawaly na krzyzu (gdyz byl to szabat paschalny).
31. Przyszli wiec zolnierze i polamali nogi obu, którzy z Nim byli ukrzyzowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, ze umarl, nie polamali nóg Jego, lecz jeden z zolnierzy przebil swoja wlócznia serce Jego i wyplynela krew i woda.
32. A ten, który to widzial, dal o tym swiadectwo. Jego swiadectwo jest prawdziwe. On wie, ze mówi prawde, abyscie i wy uwierzyli. Tak bowiem stalo sie, aby wypelnilo sie Pismo: Nie polamiecie Mu zadnej kosci; beda spogladac na Tego, którego przebili. (Rozdzial 82, 29-32)
***
ROZDZIAL 83

Pogrzeb Jezusa


O chowaniu zmarlych (1-3). Czczenie zmarlych
i trzymanie przy nich strazy (4-10)

1. A gdy nastal wieczór, przyszedl Józef z Arymatei, znakomity czlonek rady, który tez oczekiwal Królestwa Bozego. Ten osmielil sie i wszedl do Pilata, i poprosil o cialo Jezusa. (Byl on dobrym i sprawiedliwym czlowiekiem i nie popieral uchwaly rady).
2. A Pilat zdziwil sie, ze Jezus juz umarl i przywolal setnika i zapytal go, czy dawno umarl. A dowiedziawszy sie od setnika, oddal cialo Józefowi. Ten poszedl i zdjal cialo Jezusa.
3. Przyszedl tez Nikodem, który poprzednio przybyl w nocy do Jezusa. Przyniósl okolo stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzieli tedy cialo Jezusa i zawineli je w lniane przescieradla z wonnosciami, tak jak Zydzi maja w zwyczaju chowac umarlych. (Rozdzial 83, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane: "Wzieli tedy cialo Jezusa i zawineli je w lniane przescieradla z wonnosciami, tak jak Zydzi maja w zwyczaju chowac umarlych". Byl to zydowski obrzadek pogrzebowy - obrzadek, lecz nie przykazanie. Dlatego Ja, Chrystus, mówie wam: 
Jezeli wasze jeszcze obowiazujace ziemskie prawo na to pozwala, zawincie cialo zmarlego w przescieradla i oddajcie ziemi; skoro jednak rozpoznacie, ze dusza zmarlego zyje w Bogu, gdyz czlowiek prowadzil prawe, wypelnione Bogiem zycie, to zlózcie - kilka dni po smierci - przemijajace cialo w ogien. Dzieki temu, substancje, z których sklada sie ludzkie cialo, moga byc szybciej oddane ziemi.
4. A w miejscu, gdzie Go ukrzyzowali, byl ogród, w ogrodzie zas nowy grobowiec, w którym nikt jeszcze nie byl pochowany. Tam wiec polozyli Jezusa. Bylo to na poczatku drugiego tygodnia, gdy Go pochowali, z powodu zydowskiego dnia Przygotowania, bo grób byl blisko.
5. I Maria Magdalena, i druga Maria, i Maria matka Jezusa obejrzaly grobowiec, w który Go zlozono.
6. Równiez niewiasty, które przybyly z Nim z Galilei, poszly za nimi niosac lampy w rekach i obejrzaly grób i to, jak jego cialo bylo polozone, i zaczely plakac i zalic sie.
7. I wrócily sie, i przygotowaly mieszaniny z ziól i masci, i czekaly na koniec szabatu.
8. Nazajutrz wiec, jeden dzien po dniu Przygotowania, arcykaplani i faryzeusze przyszli do Pilata, mówiac: Panie, przypomnielismy sobie, ze ten oszust jeszcze za zycia powiedzial: `Po trzech dniach zmartwychwstane`.
9. Rozkaz wiec zabezpieczyc grób do trzeciego dnia, zeby czasem uczniowie Jego nie przyszli noca i nie ukradli Go i nie powiedzieli ludowi: `Powstal z martwych.` I bedzie ostatnie oszustwo gorsze niz pierwsze".
10. Rzekl im Pilat: "Tu macie straz, idzcie swoja droga i zabezpieczcie jak umiecie". Poszli wiec i zabezpieczyli grób pieczetujac kamien i zaciagajac straz, az do dnia trzeciego. (Rozdzial 83, 4-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Wasze ziemskie obyczaje pokazuja wam, gdzie stoicie. Dlaczego strzezecie waszych zmarlych? Powiecie moze: Aby uczcic zmarlego. Ja, Chrystus, pytam was: Kogo chcecie uczcic? Komu oddac czesc?
Kiedy czlowiek nie okazywal i nie okazuje czci Bogu, wtedy zabiega o czesc u ludzi i uczyni wszystko, co w jego mocy, aby byc czczonym za zycia i po smierci. Jezeli ludzie czcza ludzi, to nie oddaja czci Bogu, który jest zyciem duszy i wie o wszystkich sprawach. 
Kto strzeze zmarlych z troski o to, aby ziemska szata duszy nie zostala ukradziona, tak, jak strzezono grobu Jezusa, to ten jest swiadomy swoich wlasnych wystepków, a zatem swoich grzechów. 
***
ROZDZIAL 84

Zmartwychwstanie Jezusa


Aniol przy grobie (1-5). Swietlista, pelna sily dusza jest blizsza Bogu (6). Zwiastowanie i prowadzenie przez aniolów (7-8). Zadanie ziemskiego i duchowego ciala Chrystusa (9). Przeistoczenie fizycznego ciala Jezusa - Krzyz z cialem i bez ciala (10-13)

1. A kiedy szabat sie skonczyl i porankiem pierwszego dnia tygodnia zaczelo switac, przyszla do grobu Maria Magdalena niosac wonnosci, które przygotowala, a z nia przyszly jeszcze inne niewiasty.
2. A gdy tak szly razem, mówily jedne do drugich: "Któz nam odsunie kamien od wejscia do grobowca?" Byl bowiem bardzo wielki. A gdy przyszly na miejsce zobaczyly, ze kamien byl odsuniety.
3. Powstalo bowiem wielkie trzesienie ziemi i aniol panski zstapil z nieba, odsunal kamien z wejscia i siadl na nim. Postac jego byla jak blyskawica, a szata jego biala jak snieg. Straznicy przelekli sie tak bardzo, ze upadli na ziemie jak niezywi.
4. Wtedy aniol odezwal sie do niewiast: "Nie bójcie sie! Wiem, ze szukacie Jezusa ukrzyzowanego. Nie ma Go tu, albowiem powstal z martwych, tak jak powiedzial.
5. Chodzcie, zobaczcie miejsce, gdzie lezal Pan! Idzcie spiesznie i powiedzcie uczniom Jego, ze zmartwychwstal. I oto idzie przed wami do Galilei i tam Go ujrzycie. Oto powiedzialem wam". (Rozdzial 84, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Straznicy nie widzieli zadnego aniola. Trzesienie ziemi podzialalo na ich nieczyste sumienie i strach przez krótki czas tak wplynal na krazenie krwi w ich cialach, ze nieprzytomni upadli na ziemie.
Rozpoznajcie: Równiez aniol Pana - jeden z wielu aniolów, które byly przy Mnie, przy Jezusie - byl widoczny tylko dla tych niewiast, które przez urzeczywistnienie prawa milosci rozpromienily swoje dusze; ich wewnetrzne ucho otworzylo sie i zrozumialy mowe milosci. Niewiasty te przekazaly swoim bliznim to, czego doznaly. I ci, którzy uwierzyli, spelniali prawo milosci.
Kto zyje w Bogu, ten zyje w prawie milosci i wolnosci i uwzglednia wolna wole. Dlatego aniol uwzglednil wolna wole ludzi i powiedzial mniej wiecej tak: Jezeli chcecie, zajrzyjcie do grobu, w którym lezalo ziemskie cialo Pana i jezeli chcecie, pójdzcie i powiedzcie Jego uczniom, ze Pan nie zna zadnej smierci. Syn Odwiecznego zmartwychwstal i jezeli pozostaniecie w wierze i uwielbieniu, to wyjdzie On wam naprzeciw na drodze, która obierzecie.
6. I weszly do grobowca, a nie znalazlszy ciala Jezusa wybiegly i poszly do Szymona Piotra i do tego ucznia, którego umilowal Jezus, i rzekly do nich: "Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go polozyli". (Rozdzial 84, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "... którego umilowal Jezus" znacza: który byl Mu najblizszy, przez swoje zycie i myslenie.
Bóg miluje wszystkie Swoje dzieci jednakowo. Jednak kiedy jedno z nich oczyscilo swoja dusze i poswiecilo Mu swoje zycie, wtedy zbliza sie do Niego.
Kto Boga widzi jako centrum swojego ziemskiego zycia i zyje oddany Bogu, ten osiaga coraz wieksza czystosc swojej duszy. Uszlachetniona dusza podejmuje wtedy gleboka, serdeczna komunikacje z Bogiem, ze swoim Ojcem.
Podobnie bylo tez z owym uczniem, o którym to napisano. Byl on blizszy Bogu, gdyz jego dusza byla bardziej swietlista i silniejsza przez ciagle ukierunkowanie na Boga, na Odwiecznego. 
Lacznosc pomiedzy Odwiecznym i swietlista dusza sprawia jednoczesnie, ze zachodzi serdeczna komunikacja pomiedzy ludzmi, którzy daza do boskosci. Tak wiec Moje duchowe cialo i jego swietlista dusza byly polaczone z Bogiem i swiadomie zjednoczone w Bogu. Dzieki temu rozumial on sens Moich slów i mógl tez z niewielu slów pojac to, o co naprawde chodzilo.
Rozpoznajcie: Wyrozumialosc dla blizniego i wzajemne zrozumienie prowadza do bliskosci z Bogiem i do wspólnych czynów w Duchu Pana.
7. A oni pobiegli, weszli do grobowca i spojrzawszy, ujrzeli lezace lniane przescieradla oraz chuste, która byla na glowie Jezusa, ale nie lezala ona razem z przescieradlami, lecz zwinieta obok, na osobnym miejscu.
8. Zdziwili sie bardzo, bo oto dwaj aniolowie staneli obok nich w lsniacych, bialych szatach i rzekli do nich: "Dlaczego szukacie zyjacego wsród umarlych? Nie ma Go tu, zmartwychwstal i oto wyprzedza was na drodze do Galilei. Tam Go ujrzycie. (Rozdzial 84, 7-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Grobowiec zostal przeszukany przez Zydów i Rzymian. Napedzala ich trwoga, gdyz nie mogli zrozumiec Moich slów: "Po trzech dniach Ja zmartwychwstane". 
Niewielu doznalo w swoim sercu istot z Boga, aniolów, o których jest tu napisane. Nie wszyscy obecni uwierzyli w wypowiedz tych, którzy te istoty z Boga ujrzeli w swoim sercu. Na skutek tego powstal przy grobowcu zamet; niektórzy stracili panowanie nad soba i zaczeli watpic. Jedni wiec wierzyli - inni mieli watpliwosci. Wzburzone niedowiarki nie poszly droga do Galilei.
Poniewaz miedzy ludzmi bardzo czesto dochodzi do nieporozumien, Bóg i istoty z Boga prowadza ludzi posrednio. Prowadzili wiec wierzacych poprzez ich odczucia pelne Boga, nie wypowiadajac jednak slowa "Galilea".
9. Czyz nie przypominacie sobie, jak mówil wam, bedac jeszcze w Galilei, ze On, Syn Bozy, bedzie ukrzyzowany, a dnia trzeciego zmartwychwstanie?" I przypomnieli sobie Jego slowa. Pospiesznie wyszli i uciekli z grobowca, gdyz drzeli z przerazenia. Nie opowiadali tez o tym nikomu, gdyz bali sie. (Rozdzial 84, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Bojazn i ucieczka z pustego grobowca, wskazuja na watpliwosci, które mialo wielu. Wielu tez ogarnela z Mojego powodu konsternacja i rozczarowanie, gdyz oczekiwali tak zwanego cudu - zmartwychwstania Mojego ziemskiego ciala. Ziemskie cialo jest jednak tylko narzedziem duchowego ciala. Jezeli duchowe cialo jest czyste w Bogu, wtedy ludzkie cialo spelnilo swoja funkcje.
Tak tez bylo. Ja tego dokonalem: Czesc Mojego dziedzictwa, sila czesciowa prasily mogla sie wyzwolic z prasubstancji i stala sie energia zbawcza, bo Moje duchowe cialo pozostalo w Bogu i bylo bez grzechu.
10. Maria zas stala przed grobowcem i plakala, a placzac pochylila sie, spojrzala znowu do grobowca i ujrzala dwóch aniolów w bialych szatach: jednego od strony glowy, a drugiego od strony nóg, gdzie lezalo cialo Jezusa. I oni rzekli do niej: "Niewiasto, czemu placzesz?"
11. A ona odrzekla: "Wzieli Pana mojego, a nie wiem, gdzie Go polozyli". A gdy to powiedziala, obejrzala sie za siebie i zobaczyla stojacego Jezusa, ale nie rozpoznala, ze byl to Jezus.
12. Jezus rzekl do niej: "Niewiasto, czemu placzesz? Kogo szukasz?" Ona mniemajac, ze to ogrodnik, rzekla mu: "Panie, jesli Ty Go zabrales, powiedz mi, a ja Go wezme". Rzekl jej Jezus: "Mario!" Wtedy obróciwszy sie, rzekla Mu: "Rabboni" co znaczy "Mistrzu".
13. Jezus rzekl do niej: "Nie dotykaj Mnie, bom jeszcze nie wstapil do Ojca Mojego. Ale pójdz do braci Moich i powiedz im, ze wstepuje do Mojego Ojca i do Ojca waszego, do Mojego Boga i Boga waszego". (Rozdzial 84, 10-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Równiez i oczy Marii byly tak dlugo zakryte, az Ja, wypowiadajac jej imie "Maria", otworzylem oczy jej duszy. Wtedy ujrzala ona Moje niematerialne cialo. "Nie dotykaj Mnie" oznacza tez miedzy innymi: "Uwierz!"
Czlowiek moze dotknac tylko materialnego, ziemskiego ciala, ale nie ciala z subtelnej substancji.
Wtedy, gdy ukazalem sie Marii i niektórym z apostolów i uczniów, Moje ziemskie cialo przeistaczalo sie. To przeistoczenie Mojego fizycznego ciala bylo niewidoczne dla ludzi. Dokonywalo sie ono az do wniebowstapienia. Poniewaz Moje ziemskie cialo bylo absolutnie przepromieniowane przez cialo duchowe, zostalo ono stopniowo zaabsorbowane przez duchowe atomy. Odwieczna sila Ojca, prasila, przeistoczyla wiec Moje materialne cialo, tak ze materia przepromieniowana przeze Mnie zostala usunieta z pozostalej ciezkiej materii.
Kto ustawia krzyz z martwym cialem i uwielbia go, ten uwielbia fizyczne cialo i tym samym wprowadza ludzkosc w blad sugerujac, ze Ja ponioslem kleske. On czci martwe cialo zamiast modlic sie do Zmartwychwstalego, do wewnetrznego swiatla, do Ojca we Mnie, do Chrystusa. Symbolem zmartwychwstania, wniebowstapienia, jest krzyz bez ciala.
14. I poszla Maria Magdalena, i oznajmila uczniom, ze widziala Pana i ze jej to powiedzial i polecil, aby obwieszczono Jego zmartwychwstanie. (Rozdzial 84, 14)
***
ROZDZIAL 85

Zmartwychwstaly Jezus ukazuje sie 
dwóm uczniom w Emaus


Slepota tych, którzy byli przeciwko Mnie - Zmiany w szatanskich hierarchiach po wniebowstapieniu (14-16)

1. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, polozonej w odleglosci trzech godzin od Jerozolimy. I rozmawiali ze soba o wszystkich tych wydarzeniach.
2. I zdarzylo sie, ze gdy tak ze soba rozmawiali, sam Jezus przyblizyl sie do nich i szedl z Nimi. Oczy ich byly jednak zakryte tak, ze nie mogli Go poznac. 
3. I rzekl On do nich: "O czym rozmawiacie, ze jestescie tacy smutni?"
4. A jeden, który mial na imie Kleofas odpowiadajac, rzekl do Niego: "Czy jestes jedynym obcym w Jerozolimie, ze jeszcze nie wiesz, co sie w tych dniach wydarzylo?" A On odpowiedzial im: "Co sie zdarzylo?"
5. I mówili Mu o Jezusie z Nazaretu, który byl prorokiem poteznym w slowie i w czynie przed Bogiem i przed calym ludem, i o tym jak arcykaplani i ich zwierzchnicy wydali Go, aby byl skazany na smierc, i jak Go do krzyza przybili. "Jednakze ufalismy, ze On jest tym, który mial zbawic Izrael, a mimo to w ostatnich trzech dniach wszystkie te rzeczy tu sie wydarzyly.
6. Tak, liczne niewiasty, równiez i z naszych, wprawily nas w zdumienie. Byly rano u grobu i nie znalazly Jego ciala. I przyszly do nas, i opowiedzialy nam, ze ukazali im sie aniolowie, którzy oznajmili, ze On zmartwychwstal.
7. I niektórzy z naszych poszli do grobu, i zastali wszystko tak, jak mówily niewiasty. Lecz Jego nie widzieli".
8. Na to powiedzial im: "O glupcy o opieszalych sercach, którzy nie wierzycie w to, co powiedzieli prorocy! Czyz nie musial Chrystus tego wszystkiego wycierpiec, aby móc wejsc do wspanialosci Ojca?" 
9. I poczawszy od Mojzesza poprzez wszystkich proroków pouczal ich wspominajac pisma, które Jego samego dotyczyly. 
10. I zblizyli sie do wioski, do której podazali, a On okazywal, jakby chcial isc dalej, ale oni namawiali Go bardzo, mówiac: "Zostan z nami, gdyz zbliza sie wieczór i dzien ma sie ku koncowi". I On wszedl, aby z nimi pozostac.
11. A gdy siedzial z nimi przy stole, wzial chleb i winogrona, podziekowal, poblogoslawil wszystko, lamal chleb i rozdawal im. I wtedy przejrzeli, i poznali Go, ale On znikl sprzed ich oczu.
12. I rzekli do siebie: "Czyz serca nasze nie palaly, gdy mówil do nas w drodze i pismo nam objasnial?" I wstawszy, powrócili do Jerozolimy; a tam znalezli jedenastu zgromadzonych ze swoimi zwolennikami. I ci powiedzieli: "Pan wstal prawdziwie i ukazal sie Szymonowi".
13. A oni opowiedzieli, co wydarzylo sie w drodze i jak Go poznali po lamaniu chleba.
14. Podczas gdy szli do Emaus, przyszla warta do miasta i zameldowala Kajfaszowi o tym, co sie wydarzylo.
15. Wtedy zebrali sie ze starszymi i zastanawiali sie, mówiac: "Patrzcie, gdy zolnierze spali, przyszlo kilku uczniów i zabralo Jego zwloki. I czyz Józef z Arymatei nie jest jednym z Jego uczniów?
16. Dlatego prosil Pilata o Jego cialo, aby mógl je w swoim ogrodzie, w swoim wlasnym grobie pochowac. Dajmy zolnierzom pieniadze, aby mówili, ze uczniowie Jego przyszli w nocy i wyniesli zwloki podczas, gdy oni spali. A kiedy ta wiesc dojdzie do namiestnika, przekonamy go i bedziemy ich bronili". (Rozdzial 85, 1-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To klamstwo równa sie zdradzie. Do konca bylem nierozpoznany i do konca zdradzany. Bowiem ci, którzy byli przeciwko Mnie z obawy przede Mna chcieli zapobiec temu, azeby lud uwierzyl w Moje zmartwychwstanie.
Po smierci na krzyzu i po zniknieciu Mojego ziemskiego ciala, o którym mysleli, ze zostalo usuniete, uwazali oni, ze Mnie pokonali, gdyz ich niewidoczni przodownicy w szatanskich hierarchiach tez Mnie tam nie spostrzegali. Dlatego mysleli, ze jestem jeszcze w poblizu ziemi, moze nawet jako zwiazana z ziemia dusza, która stara sie skryc przed nimi.
Nie rozpoznali jednak co sie wydarzylo i co dokonywalo sie niewidocznie dla ich zmyslów. Dopiero po Moim wniebowstapieniu, po powrocie do domu Ojca, dusze we wszystkich obszarach upadku, az do wrót czystego bytu, doznaly, ze nagle wszystko sie zmienilo: Szatanskie hierarchie staly sie szczeblami drabiny niebianskiej; przemienily sie one w obszary oczyszczania. Skladaja sie one ze stopni oczyszczania, od stopnia Porzadku, az do stopnia Powagi. Dalsze trzy obszary: Cierpliwosc, Milosc i Milosierdzie staly sie obszarami rozwoju. Sa to przedsionki niebios, które równiez naleza do drabiny niebianskiej. Swietlista dusza, która stala sie cialem duchowym, uczy sie w nich na nowo, jak we wszystkich szczególach stosowac odwieczne Prawo.
***
ROZDZIAL 86

Jezus ukazuje sie w swiatyni i konczy sie 
skladanie krwawych ofiar 


Duchowe wydarzenia w Jerozolimie i jej okolicach
w dniach po smierci Jezusa (1-8)

1. Tego samego dnia w czasie ofiary w swiatyni, pomiedzy handlarzami zwierzat i ptaków, pojawil sie On w bialych szatach, które jasnialy jak swiatlo, a w reku mial bicz z siedmioma wezlami.
2. Na Jego widok uciekli handlarze i kupujacy, pelni strachu, a niektórzy upadli jak martwi na ziemie, gdyz przypomnieli sobie, jak w podobny sposób Jezus przed Swoja smiercia przepedzil ich z wnetrza swiatyni.
3. I niektórzy mówili, ze widzieli widmo, a inni znowu, ze Tego, który zostal ukrzyzowany i zmartwychwstal.
4. I od tego dnia ofiary w swiatyni byly zniesione, gdyz wszyscy bali sie sprzedawac i kupowac; i wypuscili wiezniów swoich na wolnosc.
5. A kaplani i starszyzna kazali rozpuscic plotke, ze ci, którzy to opowiadali, byli pijani i niczego nie widzieli. Jednak wielu zapewnialo, ze widzialo Go na wlasne oczy, a Jego bicz odczulo na swoich plecach. Jednakze nie byli w stanie sie bronic, bowiem gdy ktos odwazny miedzy nimi wyciagnal reke, nie mógl uchwycic tej postaci, która widzieli ani pochwycic bicza, który ich karcil.
6. I od tego dnia wierzyli w Jezusa, ze byl On poslany od Boga, aby uwolnic ucisnionych i wyswobodzic tych, którzy byli zwiazani. I zawrócili oni, i nie grzeszyli wiecej.
7. I ukazal sie tez innym w milosci i w milosierdziu, i uzdrawial ich przez dotkniecie, i wyzwalal ich z rak ciemiezców. I wiele podobnych rzeczy opowiadano o Nim, i wielu mówilo : "Zaprawde, przyszlo Królestwo Boze".
8. I pojawili sie niektórzy z tych, co umarli i zmartwychwstali, gdy Jezus zmartwychwstal, i byli widziani w swietym Miescie przez wielu. I wielka bojazn ogarnela zlych, podczas gdy swiatlosc i radosc wypelnily serca sprawiedliwych. (Rozdzial 86, 1-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wiele z tego, co wydarzylo sie w dniach przed Moim powrotem do domu Ojca i co zostalo przekazane, odpowiada prawdzie.
Niektórzy ludzie ujrzeli Mnie oczyma swej duszy, inni znowu widzieli tylko odzwierciedlenie, które ich aura mogla przyciagnac z Kroniki Atmosferycznej.
Moje zycie jako Jezusa z Nazaretu nie tylko wniknelo w serca wielu ludzi, lecz takze w Kronike Atmosferyczna. W niej zakodowana jest czesc myslenia i zycia ludzi i jeszcze ciagle dziala na ziemie. Moja fizyczna smierc wprowadzila ziemskie i astralne sily w wielki ruch. Równiez i Kronika Atmosferyczna uaktywnila sie tak, ze niektórzy ludzie widzieli Mnie poprzez jej odzwierciedlenia; inni znowu, których serca byly wypelnione Moim zyciem, widzieli Mnie swoimi duchowymi oczyma. Jeszcze inni widzieli poprzez Kronike Atmosferyczna dusze, które poszly w obszary oczyszczania, odpowiadajace ich duchowej swiadomosci.
Przez Moje cierpienie, umieranie i Moje zmartwychwstanie, Jerozolima i okoliczne miejscowosci, w których dzialalem jako Jezus, zostaly podniesione w swoim promieniowaniu, tak ze wielu ludzi widzialo duchowo i wielu moglo odbierac Kronike Atmosferyczna. 
Ogólnie niech bedzie objawione: Celem waszych dazen nie powinno byc odbieranie z Kroniki Atmosferycznej, lecz jedynie odbieranie z Ducha Bozego, co mozliwe jest tylko przez urzeczywistnianie i spelnianie praw Bozych.
***
ROZDZIAL 87

Jezus ukazuje sie Swoim uczniom


Dlaczego uczniowie mogli widziec Zmartwychwstalego? (1-2). Krzyz bez ciala symbolem zmartwychwstania i zwyciestwa nad ciemnoscia (3-6). Zbawienie przez sama wiare? (7). Chrzest Duchem Swietym (8). Ofiarna milosc obejmuje wszelki byt (9). Prowadzenie zycia poswieconego Bogu (10). Duch Bozy posluguje sie slowami i pojeciami ludzkich posredników; znaczenie slów i pojec podlega przemianie czasów - Gminy w Chrystusie, az do czasu swietlistego (11-15)

1. Wieczorem tego dnia, pierwszego dnia tygodnia, gdy uczniowie zebrali sie, a drzwi byly zamkniete w obawie przed Zydami, przyszedl Jezus. Stanal posród nich i rzekl: "Pokój z wami". Ale oni przestraszyli sie, gdyz sadzili, ze ujrzeli ducha.
2. A On przemówil do nich: "Patrzcie, to Ja Jestem, taki jakiego Mnie widzieliscie przedtem. Duch naprawde moze zjawiac sie w ciele z krwi i kosci, jak to widzicie. Spójrzcie na Moje rece i nogi, dotknijcie ich i przyjrzyjcie sie!" (Rozdzial 87, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja nie mialem ciala z krwi i kosci, lecz dostroilem Moje duchowe cialo do wibracji ziemi i jednoczesnie podnioslem swiadomosc uczniów, tak ze mogli Mnie ujrzec i odczuc.
3. I gdy tak przemówil, pokazal im swoje rece i nogi. Uradowali sie tedy uczniowie ujrzawszy Pana.
4. Jednak jeden z uczniów, Tomasz zwany Didymus, powiedzial im: "Jesli nie ujrze na Jego reku sladu gwozdzi i nie wloze reki mojej w serce Jego, nie uwierze". Wtedy Pan rzekl do niego: "Obejrzyj Moje rece, Moje serce i Moje nogi; podaj Mi reke twoja i wlóz palec twój w rane po gwozdziach, i zlóz reke twoja na Moim sercu, i nie badz niedowiarkiem, lecz uwierz".
5. A Tomasz odpowiedzial, mówiac: "Pan Mój i Bóg Mój!" A Jezus mówil do niego: "Tomaszu, poniewaz Mnie ujrzales, uwierzyles. Blogoslawieni, którzy nie widza, a jednak wierza".
6. I znowu rzekl Jezus do nich: "Pokój z wami! Tak jak Mnie poslal Mój Ojciec, tak Ja was teraz posylam". A gdy to powiedzial, tchnal na nich i rzekl: "Przyjmijcie Ducha swietego, gloscie ewangelie i oglaszajcie wszystkim narodom zmartwychwstanie Syna Bozego. (Rozdzial 87, 3-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zaprawde: "Blogoslawieni, którzy nie widza, a jednak wierza". Kto zyje w Bogu i z Boga, ten nie wymaga zewnetrznych dowodów Wewnetrznego Zycia. Dowodów Zycia Wewnetrznego chce tylko ten czlowiek, który zyje w zewnetrznym swiecie, który wieksza wage przywiazuje do zewnetrznych spraw niz do wewnetrznych.
Wypowiedz "Przyjmijcie Ducha swietego" oznacza: Przyjmijcie sile z odwiecznego prawa, Ducha swietego, aby mówic i dzialac z prawa milosci i madrosci, aby narodom glosic zmartwychwstanie Syna Bozego i przynosic ewangelie milosci i madrosci.
Zaprawde, zmartwychwstanie Syna Bozego powinniscie nosic w sercu i przeze Mnie, zmartwychwstalego Chrystusa, zmartwychwstac z waszych grzechów, abyscie mogli wejsc w zycie, którym w Ojcu Ja Jestem.
Powtarzam: Kto mysli o ukrzyzowanym i wielbi cialo wiszace na krzyzu zmartwychwstania, ten sam jeszcze wisi na krzyzu grzechu. Ten jeszcze nie przyjal i nie ugoscil Mnie w swoim sercu. Kto wiec akceptuje cialo na krzyzu i trzyma sie krzyza ze znekanym cialem, ten jeszcze nie zmartwychwstal we Mnie, w Chrystusie. On sam o sobie daje swiadectwo, ze zyje jeszcze w niewoli grzechu i ze pozwala wplywac na siebie temu, co grzeszne. 
Demony bowiem chca widziec ukrzyzowanego, krzyz z cialem. On oznacza dla nich kleske Nazarenczyka, a nie zwyciestwo Chrystusa. Poprzez martwe cialo na krzyzu chca one wpoic ludzkosci wyobrazenie, ze Syn Bozy ulegl grzechom.
Lecz Ja zmartwychwstalem i powrócilem do Odwiecznego. Przynioslem wam zbawienie. Krzyz bez martwego ciala symbolizuje zmartwychwstanie i zwyciestwo nad ciemnoscia. Dlatego wszyscy ludzie, którzy zyja we Mnie i przez których Ja zyje, opowiedza sie za krzyzem zwyciestwa, który jest bez ciala. Tak bowiem jak Ja odnioslem zwyciestwo nad ciemnoscia, tak odnosza zwyciestwo nad grzechem ludzie i dusze swiadomie wierzacy we Mnie i dzien w dzien coraz bardziej spelniajacy wole Wszechswietego.
7. Uczcie ich swietego prawa milosci, które wam przekazalem. Tym, którzy wyrzekna sie swoich grzechów, beda one odpuszczone, a tym którzy nadal grzeszyc beda, zostana zatrzymane. (Rozdzial 87, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Tym, którzy wyrzekna sie swoich grzechów, beda one odpuszczone, a tym, którzy nadal grzeszyc beda, zostana zatrzymane" oznaczaja: Kto prosi o przebaczenie, przebacza, naprawia to, co spowodowal i tego, co doprowadzilo do grzechu lub podobnego juz wiecej nie czyni, a wiec juz nie grzeszy - ten wyrzekl sie grzechu. Kto jednak mimo nabytej duchowej wiedzy, mimo przebaczenia i prosby o przebaczenie znowu popelnia te same grzechy, temu grzech nie moze byc odebrany nawet wtedy, kiedy prosil o przebaczenie.
A skoro twój blizni, wobec którego zgrzeszyles tobie nie przebaczy, to i niebianski Ojciec nie moze ci tego grzechu odebrac. Jego laska i milosc sprawia jednak, ze twój blizni szybciej sie rozpozna i przebaczy ci wtedy, kiedy z wlasnej woli bedzie do tego gotowy.
Nikt nie powinien powiedziec, ze jedynie przez wiare we Mnie, w Chrystusa, beda mu odebrane grzechy. Kto swoich grzechów nie rozpozna, i nie pozaluje za nie, a przez to nadal bedzie grzeszyl, ten pozostanie grzesznikiem. Mój Zbawczy Czyn nie odbierze mu grzechów, gdyz kto siebie samego nie rozpozna, ten nie rozpozna tez swoich grzechów, nie pozaluje za nie i nie zadoscuczyni za to, co wyrzadzil blizniemu. Kto wiec nie dokona tych kroków do samorozpoznania, do szczerej skruchy i przebaczenia, do prosby o przebaczenie i do zadoscuczynienia, ten wciaz na nowo popadnie w te same grzechy.
Mimo ze swiatlo zbawcze, zbawienie, jasnieje we wszystkich duszach, ten tylko stanie sie doskonalym, kto oczyszcza swoja dusze i utrzymuje ja w czystosci. Mój Zbawczy Czyn nie zmazal grzechów tego swiata, grzechów wszystkich dusz i ludzi. On jest sila i zródlem sily dla wszystkich, którzy zaluja za swoje grzechy i wiecej ich nie czynia. Zbawienie jest wsparciem dla duszy i ochrona przeciw jej zwiazaniu, jest ono tez swiatlem na drodze do serca Boga.
Zadnego czlowieka i zadnej duszy nie ominie rozpoznanie swoich grzechów, pozalowanie za nie i nie czynienie ich wiecej. Dopiero kiedy dusza i czlowiek beda coraz bardziej spelniac prawo milosci, stana sie czysci. Zbawienie duszy bedzie dokonane dopiero wtedy, kiedy osiagnie ona znowu czystosc i stanie sie swiadomie dzieckiem o czystym sercu.
Sama wiara we Mnie, w Zbawiciela wszystkich dusz i ludzi, nie oczysci duszy i czlowieka.
Zbawienie nie moze rozwiazac zadnego grzechu, jezeli przedtem nie nastapi rozpoznanie i skrucha grzesznika. Zbawienie oznacza wsparcie, sile i swiatlo dla duszy i sprawia, ze grzechy sie rozwiaza, kiedy grzesznik je rozpozna, pozaluje za nie i wiecej ich nie uczyni, a to, co spowodowal, naprawi - o ile jest to jeszcze mozliwe. Dzieki temu swiatlo Zbawiciela moze stac sie w nim wewnetrznym ogniem milosci, który go uwalnia i prowadzi na drodze do domu Ojca, do serca Boga. 
8. Chrzcijcie tych, którzy wierza i zaluja, blogoslawcie i namaszczajcie ich, i z owoców ziemi skladajcie czysta ofiare, która Ja ustanowilem na Moja pamiatke. (Rozdzial 87, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Jedynie duchowy chrzest jest wazny. Wszystko inne to sa symbole i jako takie nie maja mocy i wagi, gdyz nie naleza do prawa Bozego. Ja nie ustanowilem rytualnego blogoslawienia, namaszczania i skladania ofiary z owoców ziemi jako zewnetrznych obrzedów. Mówiac o symbolach Wewnetrznego Zycia nie mialem na mysli zewnetrznych ceremonii.
Tylko ten jest naprawde duchowo ochrzczony, przez kogo Duch Bozy dziala i kto juz nie grzeszy. Dlatego uczcie waszych bliznich przestrzegac prawa Bozego.
Kto wyrzekl sie grzechu i stal sie przez to czlowiekiem czystego serca, i przestrzega prawa Bozego, ten jest wypelniony Duchem Prawdy; jest wiec wtedy duchowo ochrzczony.
Waszym zadaniem jest przestrzeganie praw Bozych, a potem nauczanie ich. Wtedy Duch Swiety ochrzci tego, kto jest czystego serca, gdyz Ja, Chrystus w Ojcu, chrzcze ogniem Wewnetrznego Zycia, Duchem Swietym.
9. Oto cialo Swoje i krew Swoja ofiarowalem na krzyzu dla zbawienia swiata od grzechów przeciwko milosci i od krwawych ofiar, i od swiat przeszlosci. (Rozdzial 87, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest tak obecnie i bedzie w przyszlosci, ze ci którzy za swoje grzechy szczerze zaluja i juz ich wiecej nie czynia, zaniechaja równiez krwawych ofiar i rozpustnych biesiad. Kto juz nie grzeszy przeciwko ofiarnej milosci, ten jest swiadomie w milosci Boga i ofiarnie miluje wszystkich ludzi i wszelki byt - wszystko, co jest z Boga: zwierzeta, rosliny, a takze kamienie.
Uszlachetniony czlowiek i dusza, która przenika milosc Boza nie beda juz niszczyc zycia. Kto jest dla Boga, ten jest tez dla blizniego, jak równiez dla swiata zwierzat, roslin i mineralów.
10. I wy powinniscie chleb zycia i wino zbawienia ofiarowac w czystym darze z kadzidlem, jak napisano o Mnie, i powinniscie z tego jesc i pic na pamiatke, ze Ja wszystkich, którzy wierza, uwolnilem od dawnego zniewolenia waszych przodków. (Rozdzial 87, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "I wy powinniscie chleb zycia i wino zbawienia ofiarowac w czystym darze z kadzidlem", maja taki sens: Kto prowadzi uswiecone, a wiec wypelnione Bogiem zycie, kto poswieca swoje mysli, slowa i czyny Odwiecznemu, ten bedzie we wszystkim o Mnie pamietal. Kazdy jego posilek bedzie posilkiem ze Mna, gdyz on wdziecznie przyjmuje dary z dloni Bozej i swiadomie je spozywa.
Kto wierzy we Mnie, swojego Zbawiciela przyjmujac i urzeczywistniajac to, czego Ja uczylem, ten bedzie uwolniony z niewoli grzechu.
Wszystko, co z Moich slów zostalo wywiedzione i uzewnetrznione, nie nalezy do Wewnetrznego Zycia i nie nalezy tez do Mojej nauki.
11. Gdyz ci uczynili boga ze swojego brzucha i ofiarowali swojemu bogu niewinne stworzenia ziemi, zamiast swojej wlasnej cielesnej natury.
12. I jedli oni mieso, i pili krew na wlasna zgube, niszczyli swoje ciala i skracali swoje zycie tak samo jak poganie, którzy nie znali Prawdy albo ja znali i uczynili z niej klamstwo.
13. Tak jak Ja was posylam, tak i wy macie innych posylac, aby te rzeczy czynili w Moim imieniu", i polozyl na nich Swoje rece.
14. I w podobny sposób jak apostolów, ustanowil tez proroków, ewangelistów i pasterzy - swiete kaplanstwo, i polozyl Swoje rece na wszystkich, których wybrali na diakonów, na kazdego z czterokroc dwunastu.
15. I ci sa dla prowadzenia i kierowania uniwersalnej gminy, aby wszyscy stali sie nienaganni, kazdy na swoim miejscu, w jednosci ciala Chrystusowego. (Rozdzial 87, 11-15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Równiez w ksiazce zwanej "Ewangelia Jezusa" slowa powinny byc rozumiane wedlug ich sensu.
Moje slowo jest odwieczna Prawda. Poniewaz jednak odwieczna Prawda nie ma mowy i slów czlowieka, Ja napelniam slowa wypelnionych Bogiem ludzi odwieczna Prawda, aby ludzie Mnie uslyszeli i odpowiednio do swojej rozwinietej swiadomosci mogli Mnie zrozumiec.
Prawda, prawo wszechswiata, dziala we wszystkim i nie jest powloka, materia. Wszystko, co zywego ziemia wydaje, królestwa przyrody jak równiez czlowiek, sa odbiciem odwiecznej Prawdy, odwiecznego Prawa. Tak wiec tez slowo Boze wypowiadane przez usta czlowiecze jest tylko odzwierciedleniem Prawdy. Jezeli wiec czlowiek chce Mnie zrozumiec, to musi wczuc sie w slowo i pojac sens slowa, Prawde, która Ja Jestem w slowie czlowieka wypelnionego Bogiem. Slowo Boze wypowiedziane przez czlowieka jest posrednikiem Prawdy i musi byc zrozumiane wedlug jego sensu.
Tak jak w kolejnych epokach ludzie zmieniaja sie w swoim mysleniu, mówieniu i postepowaniu, tak tez zmieniaja sie pojecia i slowa. Duch Prawdy, którym Ja Jestem, posluguje sie w kazdej epoce slowami i pojeciami proroków i oswieconych ludzi, którzy w niej zyja. 
Dzisiaj (1989r.) wiele slów i pojec ma inne znaczenie niz w minionych czasach. Dlatego Ja wyjasniam i prostuje to, co zostalo napisane, wszedzie tam, gdzie dzisiejsze pojecia (1989r.) odbiegaja od dawniejszych. Nalezy równiez wziac pod uwage slownictwo posredników, którzy przekazuja boskie poslanie i ujmuja je w slowa swojej epoki.
Jesli posrednik odbiera boski przekaz przez inspiracje, wtedy Duch zycia, aby przekazac Prawde, posluguje sie slownictwem i pojeciami odbierajacego. Dlatego, jak juz objawiono, slowa powinny byc rozumiane tylko wedlug sensu, a wiec nie doslownie. Kto trzyma sie litery, ten uwaza materialna powloke za Prawde i nie moze zrozumiec sensu zywego slowa. Dlatego jest powiedziane: Urzeczywistniajcie najpierw to, co mozecie zrozumiec; wtedy rozszerzy sie wasza duchowa swiadomosc dla kolejnych aspektów odwiecznej Prawdy i stopniowo bedziecie mogli wiecej zrozumiec i urzeczywistnic. 
Dlatego takie slowa jak na przyklad "ewangelisci", "pasterze", "swiete kaplanstwo" i "diakoni" trzeba zrozumiec wedlug ich sensu. Posrednik, który ten przekaz wiele ziemskich lat temu spisal dla uzytku we wspólnotach i gminach ludzi w Duchu Bozym, poslugiwal sie slownictwem i pojeciami, które byly mu znane.
Powtarzam: Duch zycia wklada Prawde w slowo ludzi wypelnionych Bogiem i czlowiek wypowiada to slowo w swoim jezyku ojczystym. Duch, Bóg, moze uzywac tylko slów czlowieka i to takich, które temu czlowiekowi sa znane. Z tego powodu slowa Prawdy musza byc rozumiane wedlug ich sensu. Dlatego wciaz na nowo musze wyjasniac i prostowac. Tak bylo i jest we wszystkich epokach.
Wyjasniam: Tak w przyblizeniu przemówilem do Moich: Ja ustanowie proroków i oswieceni mezowie oraz oswiecone niewiasty dadza swiadectwo o zyciu w Bogu. We wszystkich czasach beda sie zrzeszac ludzie wypelnieni Bogiem i dazacy do Boga, którzy coraz bardziej spelniaja Boza wole. I ci, którzy wole Boza spelniaja, beda zyc we wspólnocie, w braterstwie ze Mna, z Chrystusem. Wielu z nich, do tego powolanych, bedzie zakladac gminy w Moim Duchu.
Dopóki wszyscy ludzie nie beda zyli we Mnie, w Chrystusie, potrzeba bedzie w tych gminach starszych, duchowych nauczycieli, prowadzacych i uzdrowicieli. Z tych pragmin we Mnie, w Chrystusie, wciaz na nowo maja wylaniac sie starsi, nauczyciele, prowadzacy i uzdrowiciele, którzy wraz z nalezacymi do pragmin wspólnie wszystko omawiaja i ustalaja przez glosowanie, a potem to, co wspólnie zostalo ustalone przygotowuja i wprowadzaja w czyn. 
Te gminy sa prawzorem zycia we wspólnocie ludzi we Mnie. Starsi, nauczyciele, prowadzacy i uzdrowiciele sa równi innym w gminie. Wszyscy sa pomiedzy soba bracmi i siostrami we Mnie, w Chrystusie. Dopóki jednak wszyscy ludzie nie stana sie jednym ludem we Mnie, w Chrystusie, dopóki nie beda przestrzegac prawa milosci i zycia, i nie beda szli w slady jedynego pasterza, Chrystusa, potrzebni beda starsi, nauczyciele, prowadzacy i uzdrowiciele nie wywyzszajacy sie jednak ponad innych w gminie. 
Dopiero kiedy swietlisty czas ogarnie cala ziemie, nie bedzie juz zadnych nauczycieli, prowadzacych i uzdrowicieli, gdyz królestwo o subtelnej substancji calkowicie ogarnie Królestwo Boze na ziemi. I bedzie j e d n a wspólnota pomiedzy ludzmi i istotami swiatla, i bedzie jeden wladca i przywódca, Chrystus. I tak jak na górze, bedzie tez na dole, na ziemi, w Królestwie Bozym.
Kiedy Moje zycie stanie sie zyciem wszystkich nalezacych do pragmin, to tak zwani starsi w pragminach obejma inne funkcje. Beda to wtedy sedziwi medrcy, którzy beda wiedzieli o wszystkich sprawach Wewnetrznego Zycia, a takze o tym, jak powstalo Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa. Beda oni mogli odpowiadac na wiele pytan tych, którzy naleza do gminy.
***
ROZDZIAL 88

Ósmy dzien po zmartwychwstaniu


Izrael i Jerozolima sa tam, gdzie ludzie spelniaja Boza wole - Grzeszny swiat nie rozpoznaje prawdziwych synów i córek Boga, nie rozpoznaje tez wznioslej niewiasty, która toruje Chrystusowi droge (1-3). On Swoim swiatlem promieniuje poprzez nia na cala ziemie (4-7). Ludzie dobrej woli znajduja droge do wnetrza (8). Ciemnosc ulegnie w walce przeciwko swiatlu swiata (9-10). Zbawczy Czyn Chrystusa unicestwil zamiar zenskiego aniola, aby cofnac w rozwoju wszystkie formy zycia i rozwiazac cale stworzenie (11-12)

1. A po siedmiu dniach uczniowie Jego znowu byli w górnym pomieszczeniu. Drzwi byly zamkniete. Wtedy pojawil sie Jezus, stanal posród nich i rzekl: "Pokój z wami!" I zostal przez nich rozpoznany, kiedy spozywali wieczerze na Jego pamiatke.
2. I rzekl do nich: "Milujcie sie wzajemnie i milujcie wszystkie stworzenia Boze! Ale powiadam wam, nie wszyscy sa ludzmi, chociaz maja postac ludzka. Czyz sa podobienstwem Bozym ci mezowie i te niewiasty, którzy czynia gwalt, uciemiezenie i krzywde i predzej powiedza klamstwo niz prawde?
3. Nie, doprawdy, dopóki sie nie odrodza i nie przyjma Ducha milosci i madrosci do serc swoich. Tylko wtedy beda córkami i synami Izraela; a jesli sa z Izraela, to jako takie sa dziecmi Boga. I dlatego Ja przyszedlem na swiat i dlatego cierpialem z rak grzeszników". (Rozdzial 88, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto nie spelnia przykazania ofiarnej milosci, ten nie miluje ani swoich wspólbraci, ani swiata zwierzat, roslin i mineralów.
Jedynie ofiarnie milujacy miluja ofiarnie bliznich i wszelki byt, a wiec zwierzeta, rosliny i kamienie. Kto nie zyje w milosci Boga, ten nie daje tez ze strumienia ofiarnej milosci, a zatem jest slepy wobec Prawdy. Slepy uderza we wszystko dookola siebie slepo, gdyz takim jest. Mysli on tylko o sobie i staje sie przez to synem lub córka okrucienstwa.
Dlatego nie wszyscy, którzy maja ludzka postac, sa swiadomie podobienstwem Boga. Tylko ci beda naprawde zwani synami i córkami Boga, którzy daza do ofiarnego zycia i sa w jednosci ze swoimi wspólbracmi i ze wszystkimi formami bytu. I tylko ci beda naprawde nazywani synami i córkami Izraela, którzy beda zyc w prawdziwym Izraelu i w prawdziwej Jerozolimie, i w prawdziwym Izraelu i w prawdziwej Jerozolimie beda spelniac wole Boza. Albowiem Izrael i Jerozolima sa tam, gdzie ludzie staraja sie spelniac wole Boga; tam, gdzie zbawienie szerokim strumieniem plynie poprzez ziemie.
Kto mysli, ze ten Izrael i ta Jerozolima, gdzie Ja dzialalem jako Jezus z Nazaretu dwa tysiace lat temu, bedzie tez Izraelem i Jerozolima nadchodzacego czasu Ducha, ten sie myli. Nie chodzi tu o miejsce, lecz o promieniowanie ziemi. Z ziemi wyplywa promieniowanie dla Królestwa Bozego na ziemi. Ono spoteguje sie tam, gdzie sa ludzie, którzy naprawde nazywaja sie synami i córkami Boga.
Poniewaz synowie i córki dawnego Izraela nie przyjeli Mnie, cierpialem z rak grzeszników. Dawny Izrael i dawna Jerozolima pozostaly w grzechu i przemina.
Z gruzów starego grzesznego swiata wyrasta Nowy Izrael i Nowa Jerozolima - Królestwo Boze na ziemi. Synowie i córki Boga, za sprawa których powstaje Nowy Izrael i Nowa Jerozolima, sa - podobnie jak i Ja, jako Jezus z Nazaretu - przesladowani, wyszydzani i oczerniani. Grzeszny swiat, do którego naleza synowie i córki okrucienstwa, nie pozna swiadomych synów i córek Boga, tak jak nie poznal i Mnie, Syna Bozego i swego Zbawiciela. 
Równiez wzniosla niewiasta, istota duchowa w szacie ziemskiej, która przebywa miedzy nimi, aby Mnie, Chrystusowi, utorowac droge, bedzie tak jak Ja, jako Jezus z Nazaretu, rozpoznana tylko przez nielicznych, ale nie przez ten swiat - równiez i nie przez wszystkich z wewnetrznego kregu. Wielu synów i wiele córek tego swiata jest przeciwko niej, gdyz ona stanowczo opowiada sie za ewangelia milosci i zyje we Mnie, w Chrystusie i ze Mna w Ojcu dla Nowego Czasu, czasu tego Chrystusa, którym Ja Jestem.
Tak jak Zydzi czekaja jeszcze dzisiaj na Mesjasza i Mnie, Chrystusa, Mesjasza nie przyjmuja, tak samo nie przyjmuja niewiasty, która idzie przede Mna, Chrystusem, aby przygotowac Moje przyjscie.
Wielu ludzi mówilo o Mesjaszu, a nie rozpoznalo Mnie, kiedy przebywalem wsród nich jako Jezus z Nazaretu. Wielu ludzi mówi o wznioslej niewiescie, która poprzedza Pana, aby utorowac Mu droge, tak jak dawno temu bylo to zapowiedziane. Ona zyje jako czlowiek wsród ludzi, lecz oni jej nie rozpoznaja. Tak jak Ja zszedlem z tej ziemi nie bedac rozpoznany, tak i ona zejdzie z tej ziemi nierozpoznana. Wielu nadal bedzie czekac na wzniosla niewiaste, która Mnie, Chrystusowi utoruje droge; a przeciez byla ona juz pomiedzy nimi.
Dopiero kiedy czas dojrzeje, kiedy Prawda wyjdzie na jaw, ludzie rozpoznaja, ze przebywal wsród nich czesciowy promien boskiej Madrosci w szacie ziemskiej, wzniosla niewiasta we Mnie, w Chrystusie i my w Bogu, naszym Odwiecznym Ojcu, dla Nowego Czasu, dla Królestwa Chrystusa. 
Slowami "wzniosla niewiasta" okreslony jest nie czlowiek, lecz istota w Bogu, zyjaca w szacie ziemskiej (1989r.).
4. I rzekl im Jezus: "Stalem posród swiata, bylem widziany i slyszany w postaci cielesnej i zastalem wszystkich ludzi przesyconych ich wlasnymi zadzami i odurzonych ich wlasna glupota, i nie znalazlem nikogo, kto laknalby i pragnal madrosci Bozej. Dusza Moja martwi sie o synów i córki czlowiecze. Sa oni bowiem slepi w sercach swoich i glusi w duszach swoich, i glosu Mojego nie slysza.
5. To sa slowa, które mówilem do was, kiedy bylem jeszcze miedzy wami, aby sie wypelnilo wszystko co napisane jest o Mnie w prawie Mojzesza i u proroków, i w psalmach".
6. I rozjasnil im umysly, aby mogli zrozumiec Pismo, i mówil im: "Tak jest napisane i tak Chrystusowi przypadlo cierpiec i zmartwychwstac dnia trzeciego. I pokuta, i odpuszczenie grzechów powinny byc gloszone w Moim imieniu wsród wszystkich narodów, zaczynajac od Jerozolimy. A wy jestescie tego swiadkami.
7. Oto przesylam wam przyrzeczenie Mojego Ojca, którego nie widzieliscie na ziemi. Zaprawde, powiadam wam, tak jak caly swiat zostal zniszczony przez grzech i próznosc niewiasty, tak zostanie uratowany przez prostodusznosc i prawde niewiasty i przez was powinien byc uratowany. (Rozdzial 88, 4-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane: "Stalem posród swiata, bylem widziany i slyszany w postaci cielesnej i zastalem wszystkich ludzi przesyconych ich wlasnymi zadzami i odurzonych ich wlasna glupota, i nie znalazlem nikogo, kto laknalby i pragnal madrosci Bozej".
Minelo niemalze dwa tysiace lat. Wciaz jeszcze wielu ludzi przesyconych jest wlasnymi zadzami i odurzonych wlasna glupota. Zaprawde, Ja stalem posród swiata i znalazlem niewielu ludzi, którzy odczuwali glód i pragnienie madrosci Bozej. 
W podobnym polozeniu jest niewiasta, która toruje Mi droge. Stoi ona posród swiata. Moje slowo, slowo zbawienia, rozbrzmiewa przez nia jako slowo prorocze i przenika caly swiat (1989r.) Wielu slyszy Moje slowa poprzez nia, lecz pozostaje w grzechu. Wielu jednak zawraca i stara sie pozostawic stary, grzeszny swiat, a wiec nie grzeszyc juz wiecej, aby wejsc w grono tych, którzy wznosza Nowy Czas, czas Chrystusa - Chrystusa, którym Ja Jestem.
Poniewaz stary swiat pozostal grzeszny, poniesie tez smierc w swoich grzechach - a wraz z nim wszyscy ci ludzie, którzy holduja grzechom.
Jest napisane: "... tak jak caly swiat zostal zniszczony przez grzech i próznosc niewiasty, tak zostanie uratowany przez prostodusznosc i prawde niewiasty i przez was powinien byc uratowany". 
Rozpoznajcie: Niewiasta, a wiec zenska istota duchowa, manifestacja zenskiej zasady Boga, spowodowala upadek. Bóg, Odwieczny, jest zarówno meski jak i zenski, to znaczy jest On zarówno darujacy j a k i przyjmujacy. Zenska zasada Boga, manifestacja zenskiej czesci Boga chciala byc jak meska zasada, aby byc jak Bóg w Swojej wszechobecnosci - meska i zenska, dajaca i przyjmujaca; chciala byc wszechstrumieniem, bytem.
Niewiasta, o której jest napisane: "... tak zostanie uratowany przez prostodusznosc i prawde niewiasty i przez was powinien byc uratowany" jest czesciowym promieniem boskiej Madrosci - serafinem, wzniosla istota duchowa przed tronem Wszechmogacego - i jest teraz (1989r.) w szacie ziemskiej. Razem z synami i córkami Boga przyczynia sie ona do ocalenia wielu i wspólnie z nimi buduje nowy swiat, Królestwo Boze na ziemi.
Slowo "prostodusznosc" oznacza prostote. Zaprawde, w prostocie, bez zaszczytów i uznania w tym swiecie, bez wielkiego imienia chodzi ona po ziemi - i Ja, Chrystus, promieniuje przez nia Moim swiatlem na cala ziemie, do wszystkich ludzi, którzy sa gotowi przyjac i spelniac Moje swiete slowo. Prawde, Droge, Zycie, Jam Jest, przynosze tym którzy wierza we Mnie, którzy urzeczywistniaja i spelniaja to, czego Ja ich ucze przez prorocze slowo i co im daruje: Prawo Boze; tak jak niegdys Jezus z Nazaretu.
Tego, czego Ja, jako Jezus z Nazaretu nauczalem, tego nauczam ponownie i poglebiam to jako Chrystus, przez te, która Mnie poprzedza - niewiaste sprzed tronu Boga. Ona jest ta, która pozostanie nierozpoznana az do czasu, kiedy Prawda wrodzi sie w serca ludzi. I ci, którzy beda wtedy wypelnieni Prawda i beda z Prawdy mówic i dawac, rozpoznaja ja i dadza swiadectwo o niewiescie, która bedac w szacie ziemskiej nie zostala rozpoznana przez swiat, lecz zyla i dzialala dla Prawdy i calemu swiatu przyniosla Prawde we Mnie, w Chrystusie.
Wiele istot swiatla dziala w Mojej misji zbawienia, aby przyniesc na ten swiat prawo milosci i uwidocznic je w Królestwie Bozym na ziemi. Niewidoczne dla ludzi istoty z Boga toruja umilowanej córce Madrosci oraz synom i córkom Boga drogi do Nowego Czasu.
Slowa poslannictwa, które wypowiedzialem do Moich apostolów i uczniów, dotyczyly nie tylko ich, lecz byly zarazem przeznaczone dla wszystkich ludzi i wszystkich synów i córek Bozych na ziemi, którzy coraz bardziej spelniaja wole Odwiecznego. 
8. Radujcie sie wiec i weselcie, gdyz bardziej niz wszyscy inni na ziemi blogoslawieni jestescie; wy bowiem, w liczbie dwunastu tysiecy, Moimi jestescie i zbawicie caly swiat. (Rozdzial 88, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa: "... wy bowiem, w liczbie dwunastu tysiecy, Moimi jestescie i zbawicie caly swiat". powinny byc zrozumiane wedlug ich sensu.
Liczby mialy w owym czasie inne znaczenie niz w dzisiejszym szybko plynacym czasie (1989r.), który przez Odwiecznego zostal juz skrócony. Nie trzymajcie sie liczb, lecz jedynie Mnie, Chrystusa.
Rozpoznajcie: Swiat zbawia nie ci, którzy we Mnie, w Chrystusie zyja i biora udzial w Mojej misji; oni jednak przyczynia sie do tego, ze ludzie dobrej woli rozpoznaja Mnie, swojego Zbawiciela i dotra do serca Bozego na drodze do wnetrza, której Ja ich nauczam.
9. I znowu powiadam wam, ze gdy wielki tyran i wszyscy tyrani w liczbie siedmiu na prózno rozpoczeli walke przeciwko swiatlu, nie wiedzieli z kim i przeciwko komu walcza.
10. Gdyz nie widzieli nic poza oslepiajacym swiatlem i gdy walczyli jeden przeciwko drugiemu, zmarnowali swoje sily, i tak jest. (Rozdzial 88, 9-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Wielki tyran" byl przodownikiem demonów. Jeszcze innych siedmiu tyranów tworzylo razem z nim glowe ciemnosci, gdyz ciemnosc usilowala i usiluje budowac swoje terytorium, podobnie jak zbudowane jest Królestwo Boze: Odwieczny i siedmiu ksiazat niebianskich. 
Kiedy Ja, wspólrzadca, opuscilem niebiosa, Moje swiatlo bylo zasloniete. Ja przeszedlem przez szatanskie hierarchie - które po Czynie Zbawczym staly sie plaszczyznami oczyszczania - i pozostalem nierozpoznany. Dopiero kiedy przybralem szate z materii, a wiec wcielilem sie, zostalem rozpoznany przez ciemnosc. Od tego czasu moc ciemnosci walczyla przeciwko Mnie, aby sie targnac na Moje zycie.
Rozpoznajcie: Kto walczy przeciwko blizniemu, ten trwoni swoje duchowe i fizyczne sily i staje sie przez to coraz slabszy. W ten sposób ciemnosc oslabia sie od czasu upadku i bedzie coraz bardziej tracic na terenie. Swiatlo tego swiata, Jam Jest, zwyciezy i opromieni cala ziemie i nastanie pokój w ludziach, którzy zyja w promieniu swiatla.
11. I dlatego zabralem czwarta czesc ich sily, aby nie mieli juz sil trwac w swoich zlych uczynkach.
12. Gdyz przez inwolucje i ewolucje dokona sie zbawienie tego swiata: Przez zstepowanie Ducha w materie i przez wstepowanie materii w Ducha, poprzez wszystkie czasy". (Rozdzial 88, 11-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Prostuje nastepujaca wypowiedz: "I dlatego zabralem czwarta czesc ich sily, aby nie mieli juz sil trwac w swoich zlych uczynkach". To nie Ja zabieralem i zabieram ludziom sile. Oni sami trwonia swoje zyciodajne sily przez niezgodne z Prawem mysli, slowa i czyny w walce przeciwko blizniemu.
Rozpoznajcie: Jezeli dusze w ten sposób tracilyby coraz wiecej zyciodajnej sily, to nastapiloby to, co usilowala osiagnac niewiasta, która chciala byc jak Bóg, a mianowicie rozwiazanie Boskiego stworzenia, tak ze wszystkie formy zycia powrócilyby rozwiazane w prastrumien, w praenergie. Kazda istota duchowa, kazda dusza i kazda inna forma zycia powoli rozwiazalaby sie. Zenska zasada, zenska manifestacja Boga chciala bowiem, zeby wszystko powrócilo znowu do pierwotnego stanu rzeczy, do wszechplynacej, wszechobecnej praenergii bez duchowych form zycia. Wtedy bowiem bylaby ona znowu we wszechobecnym strumieniu, czym pokonalaby Boga Ojca-Matke i stworzylaby siebie sama jako wszechobecna boginie, i z siebie samej wszystkie formy zycia.
Bylo wiec jej pragnieniem, zeby wszystkie dusze tracily coraz wiecej zyciodajnej sily, aby uksztaltowana substancja, dusza i cialo duchowe cofnely sie w swoim rozwoju i powrócily do prastrumienia. Ona wtedy na nowo czerpalaby i tworzyla z tego prastrumienia.
Przez Mój Czyn Zbawczy, dzieki któremu swiatlo zbawcze wniknelo we wszystkie dusze i wszystkich ludzi, powstrzymalem proces tego wstecznego rozwoju. Od czasu Mojego Czynu Zbawczego nie jest juz mozliwe rozwiazanie sie i powrót w praenergie, w plynacy strumien stworzycielski form zycia stworzonych przez Boga. Kazda dusza moze sie wprawdzie obciazyc, lecz nie rozwiazac. Czyn Zbawczy zaklada ewolucje duszy. 
Duch Bozy we Mnie, w Chrystusie, zstapil w materie; jest to sila czesciowa prasily. Ta sila czesciowa prasily, która znajduje sie w duszach, wzniesie sie znowu razem z duszami do odwiecznego bytu. To bedzie nastepowac "poprzez wszystkie czasy" przez transformacje i ewolucje, az kazda dusza stanie sie znowu czysta duchowa forma, istota duchowa w Bogu, taka jaka z Boga wyszla.
Bóg Ojciec-Matka jest w Swoim Synu, w Chrystusie którym Ja Jestem, zwyciestwem nad ciemnoscia i nad materia.
***
ROZDZIAL 89

Jezus pojawia sie przy jeziorze Genezaret


Zmartwychwstaly spotyka Swoich uczniów (1-5). Prawdziwi uczniowie: drogowskazy, a nie pasterze; opoki wiary i wypelnienia Bogiem - Pragminy sa jedna trzoda pasterza Chrystusa (6-8). Klucze do Królestwa niebianskiego (9). "Przepasany" i prowadzony: przez ludzkie ja lub przez Odwiecznego (10). To, co czyni twój blizni, nie ciebie obchodzi (11-12)

1. Potem Jezus ukazal sie ponownie uczniom nad morzem Tyberiadzkim. A bylo to tak: Byli tam razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Didymus i Natanael z Kany Galilejskiej, i Jakub, i Jan, i dwaj inni z uczniów Jego.
2. Powiedzial do nich Piotr: "Ide lowic ryby". Oni rzekli mu: "Pójdziemy i my z toba". Wyszli wiec i natychmiast wsiedli do lodzi, ale tej nocy nic nie zlowili. A kiedy nadszedl ranek, Jezus stanal na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, ze to byl On.
3. Rzekl im tedy Jezus: "Dzieci, czy macie co do zjedzenia?" Odpowiedzieli Mu: "Nie wystarczy dla wszystkich. Mamy tylko maly bochenek chleba, nieco oliwy i pare suszonych owoców". A On rzekl do nich: "To dosyc. Chodzcie i jedzcie!"
4. I poblogoslawil ich, i jedli. A byl tam dzban pelen wody i blogoslawil go podobnie, i oto woda stala sie owocem winorosli.
5. I dziwili sie, i rzekli: "To jest Pan". I zaden z uczniów nie odwazyl sie Go zapytac: "Kim jestes?" Wiedzieli bowiem, ze to byl Pan. (Rozdzial 89, 1-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Przez to, ze przetransformowalem wibracje mojego duchowego ciala na nizszy poziom, a podnioslem wibracje dusz Moich apostolów i uczniów, stalem sie dla nich widoczny. Tak pokazalem im, ze Ja Jestem z nimi. Spotkalismy sie wiec na wyzszym poziomie wibracji. Rozpoznali Mnie jednak dopiero wtedy, kiedy mówilem i czynilem tak samo lub podobnie, jak Jezus z Nazaretu. Moglem tez w nich wywolac to, co im Mnie przypominalo, gdyz te obrazy utrwalily sie w ich pamieci.
Ja jednak nie jadlem i nie pilem z nimi materialnej substancji, gdyz duchowe cialo zyje wylacznie z czystej substancji, z Boga.
6. Jest to wiec szósty raz, jak Jezus ukazal sie Swoim uczniom po Swoim zmartwychwstaniu. Gdy wiec skonczyli posilek, rzekl Jezus do Piotra: "Synu Jonasza, czy milujesz Mnie wiecej anizeli ci?" On rzekl Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, ze Cie miluje". Rzecze mu Jezus: "Pas baranki Moje!" Rzecze mu po raz drugi: "Piotrze, synu Jonasza, czy ty Mnie milujesz?" I ten odpowiedzial Mu: "Panie, Ty wiesz, ze Cie miluje". On rzecze mu: "Pas owce Moje!"
7. Rzecze mu po raz trzeci: "Piotrze, synu Jonasza, milujesz Mnie?" Zasmucil sie Piotr, ze mu po raz trzeci powiedzial: Milujesz Mnie? I odpowiedzial Mu: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ze Cie miluje".
8. Rzecze mu Jezus: "Pas trzode Moja. Zaprawde, zaprawde, powiadam ci: Ty jestes skala z wielkiej skaly i na tej opoce zbuduje Moja gmine, a ciebie chce wywyzszyc sposród Moich dwunastu i uczynic z ciebie Mojego namiestnika na ziemi, centrum jednosci dla tych dwunastu, a inny zostanie powolany i wybrany, aby wypelnic twoje miejsce w dwunastce. Ty zas masz byc sluga slug i pasc Moje barany, owce i jagnieta. (Rozdzial 89, 6-8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Pytanie skierowane do Piotra, skierowane jest tez do wszystkich ludzi, którzy coraz bardziej spelniaja wole Boza i staja sie prawem milosci.
Ja, Zmartwychwstaly, nie mówilem glosem ludzi, gdyz nie bylem juz czlowiekiem. Moja duchowa szata, duchowe cialo bylo i jest podobienstwem Ojca. Glosem wszechswiata wnikalem w glos serc tych, którzy mogli Mnie doznac. Moje Boskie slowa: "... czy milujesz Mnie wiecej anizeli ci?" byly skierowane nie tylko do Piotra, lecz takze do obecnych wtedy uczniów i w koncu do wszystkich ludzi. Ten bowiem miluje najwiecej, kto w znacznym stopniu spelnia prawo Boze i miluje Mnie wiecej anizeli ten swiat.
Tacy ludzie sa opoka w kipieli, mocni w wierze i swiadomi Boga. Im dane jest wykladac ewangelie milosci i uczyc praw zycia, gdyz sami czerpia z Ducha Bozego i w Duchu Pana zyja. Tacy ludzie moga z Ducha Odwiecznego opiekowac sie Moimi barankami na pastwiskach wiecznego zycia i prowadzic je na blonia duchowego bytu, gdyz Ja zyje i dzialam przez tych, którzy zyja w duchu milosci i w prawie Bozym i którzy je znaja. Im dana jest moc nauczania Moich owiec i przyblizania im prawa zycia, aby odnalazly droge do pastwisk zycia i staly sie barankami, które moga sie zjednoczyc z Odwiecznym.
Kto zyje w prawie zycia, w Bogu, ten poprowadzi owce do tej jednej trzody, której pasterzem Ja Jestem - Chrystus. On bedzie dbal o to, azeby owce nie byly rozproszone i nie oddzielaly sie. On sam bedzie jednak tylko drogowskazem - a nie pasterzem.
Sposród tych ludzi, którzy we Mnie stali sie opoka wiary i wypelnienia Bogiem, powstana uniwersalne gminy we Mnie, w Chrystusie.
Slowa "namiestnik" i "centrum" maja dzisiaj (1989r.) inne znaczenie. Centrum wszystkich pragmin jest pierwsza pragmina Nowa Jerozolima ze swoimi starszymi, nauczycielami, prowadzacymi i uzdrowicielami. Ona jest namiestnikiem wszystkich gmin. Ona jest centralnym swiatlem wszystkich gmin i uosabia jednosc.
Nalezacy do pragmin, staraja sie nawzajem przestrzegac tego, co Ja im przykazalem: byc sobie nawzajem i wszystkim stworzeniom ziemi oddanymi w ofiarnej milosci. I ten czlowiek, którego duchowa swiadomosc jest najbardziej dojrzala, ten powinien byc w Moich pragminach sluga wszystkich i sluzyc nalezacym do gminy. On powinien ze wszystkimi w pragminach prowadzic na wyzyny zycia wszystkie barany, owce i jagnieta tak, aby powstala jedna trzoda, której pasterzem Ja Jestem - Chrystus.
9. I powstanie jeszcze inny i bedzie uczyl wielu rzeczy, których Ja juz was uczylem, i rozpowszechni ewangelie pomiedzy poganami z wielka gorliwoscia. Klucze do Królestwa niebianskiego dam jednak tym, którzy pójda za toba w Moim Duchu i beda posluszni Mojemu Prawu. (Rozdzial 89, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"I powstanie jeszcze inny i bedzie uczyl wielu rzeczy, których Ja juz was uczylem, i rozpowszechni ewangelie pomiedzy poganami z wielka gorliwoscia" oznacza:
Po Moim zmartwychwstaniu, w kolejnych epokach czasu, jeszcze inni pójda w swiat i beda rozpowszechniac ewangelie Prawa Milosci, którego Ja uczylem. Klucze do Królestwa niebianskiego sa jednak we Mnie i w tych, którzy spelniaja Moja wole. Ja bede dzialal przez tego, kto idzie w Moje slady, przestrzegajac praw milosci i zycia. Przez niego otworze niebiosa wielu ludziom ku zbawieniu i zyciu ich dusz.
Te slowa dotyczyly nie tylko Piotra lecz wszystkich obecnych tam uczniów, i dotycza równiez wszystkich ludzi, którzy w kolejnych epokach stali sie i stana Moimi prawdziwymi nasladowcami i którzy w braterstwie ze Mna zyli i zyc beda. Kto bowiem urzeczywistnia i spelnia prawa Boze, ten zyje swiadomie we Mnie i Ja zyje przez Niego. On stanie sie prawdziwym drogowskazem do Wewnetrznego Zycia, który prowadzi owce do Mnie, do jedynego pasterza, do Chrystusa.
Albowiem jedynie Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem. I Ja Jestem kluczem do wrót niebios, kluczem do wrót zycia.
10. I znowu mówie ci: Gdys byl mlody, przepasywales sie i chodziles, dokad chciales, lecz gdy sie zestarzejesz, wyciagniesz reke swoja i kto inny cie przepasze i poprowadzi tam, dokad pójsc nie chcesz". A powiedzial to, aby pokazac, jaka smiercia uwielbi Boga. (Rozdzial 89, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Dopóki czlowiek przepasuje sie tym, co jest w nim ludzkie, idzie tam dokad prowadzi go ludzkie ja. Jezeli jednak juz dojrzal i wyciaga reke ku Odwiecznemu, wtedy Odwieczny przepasze go i bedzie prowadzil - nie tam, dokad chce czlowiek, lecz tam, dokad podaza tesknota jego duszy.
Stanie sie on sprawiedliwym czlowiekiem, który rozpowszechnia na tym swiecie ewangelie milosci, prawo Boze, i wtedy gromadzi wokól siebie ludzi. Wsród nich znowu beda tacy, którzy sa czystego serca i dalej beda przekazywac ewangelie milosci i zycia. Ci ludzie sa przepasani ozdoba milosci, piekna, cnoty i czystosci.
11. A to powiedziawszy, rzekl do niego: "Pójdz za Mna!" A obróciwszy sie, Piotr ujrzal ucznia, którego Jezus umilowal. Gdy Piotr go zobaczyl, powiedzial do Jezusa: "Panie, a co ten ma robic?" Jezus odpowiedzial mu: "Jezeli chce zeby pozostal, az przyjde, co ci do tego? Ty pójdz za Mna!"
12. Wiec rozeszla sie wsród braci wiesc, ze uczen ów nie umrze. Wszakze Jezus nie powiedzial do niego, ze nie umrze lecz: "Jezeli chce, zeby pozostal, az przyjde, co ci do tego?" (Rozdzial 89, 11-12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "Jezeli chce, zeby pozostal, az przyjde, co ci do tego?" oznaczaja w przyblizeniu: A nawet jezeli w nadchodzacych czasach bedzie on wciaz na nowo przybieral szate ziemska, aby Mnie na tej ziemi sluzyc - co ci do tego?
Slowa "... co ci do tego?" oznaczaja równiez: nie troszcz sie o to, czy twój blizni pragnie isc w Moje slady, czy tez nie. Ty pójdz, w Moje slady i swoim urzeczywistnieniem pomagaj tym, którzy sa jeszcze slabi, aby przez twój dobry przyklad tez poszli w Moje slady. Kiedy i jak - to pozostaw Mnie i bliznim. Bowiem za to, co twój blizni czyni, sam musi przed Bogiem odpowiadac i to obchodzi jedynie Boga i Jego dziecko - a nie ciebie.
***
ROZDZIAL 90

Co to jest Prawda?


O zdolnosci zrozumienia odwiecznej Prawdy (1-3). Wszystko jest swiadomoscia (4-5). Czlowiek moze pojac tylko urzeczywistniona Prawde - Osiaganie doskonalosci (6-11). Kto posiadl Prawde? (12). Kto nie miluje ofiarnie, ten nie zyje w Prawdzie i nie rozpoznaje jej - Kazdy czlowiek prowadzony jest stosownie do poziomu swojej swiadomosci (13-16)

1. I znowu dwunastu zebralo sie posród palm i jeden z nich, a mianowicie Tomasz, powiedzial do pozostalych: "Cóz to jest Prawda? Przeciez te same rzeczy ukazuja sie róznym ludziom, a nawet temu samemu czlowiekowi, o róznych porach jako rózne. Cóz wiec jest Prawda?"
2. A gdy tak mówili, ukazal sie Jezus posród nich i rzekl: "Prawda, jedna i absolutna, jest jedynie w Bogu; nikt bowiem, zaden czlowiek, nie wie tego, co wie jedynie Bóg, który jest we wszystkim. Prawda moze byc ludziom odslonieta odpowiednio do ich zdolnosci zrozumienia i pojmowania jej.
3. Ta jedyna Prawda ma wiele stron i jeden widzi tylko jedna strone, a drugi inna. Niektórzy widza wiecej niz inni, tak jak im jest dane. (Rozdzial 90, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Odwieczna Prawda promieniuje na swiat w wielu aspektach. Kazdy jednak moze z niej odebrac i zrozumiec tylko tyle, ile sam z odwiecznej Prawdy urzeczywistnil; na tyle wiec, na ile jego duchowa swiadomosc jest rozwinieta.
Slowa "zdolnosc zrozumienia i pojmowania" oznaczaja, ze przez urzeczywistnianie i spelnianie praw Bozych rozwinelismy nasza duchowa swiadomosc na tyle, ze mozemy we wlasciwy sposób zrozumiec prawo Boze, Prawde, jak i liczne aspekty Prawdy, które promieniuja na ten swiat.
Ludzie nauczani sa boskich praw, a tym samym sa im one ujawniane. Czlowiekowi, który wedlug nich zyje, odslania sie jeden aspekt Prawdy za drugim. W ten sposób rozwija sie jego duchowa swiadomosc i moze on odbierac i rozumiec z Prawdy coraz wiecej.
"... tak jak im jest dane" oznacza: w takiej mierze, w jakiej czlowiek urzeczywistnil aspekty z odwiecznej Prawdy, prawa Bozego, bedzie rozwinieta jego duchowa swiadomosc. Rozwinieta czescia swojej duchowej swiadomosci ujrzy on ten aspekt Prawdy, który stanie sie dla niego jawny, odpowiednio do stopnia jego urzeczywistnienia. Jeden, który urzeczywistnil wiecej aspektów z odwiecznej Prawdy, widzi wiecej, drugi zas, który rozwinal mniej aspektów, widzi mniej. Czlowiek pojmuje wiec z odwiecznej Prawdy wiecej lub mniej, stosownie do stopnia rozwoju swojej duchowej swiadomosci.
4. Patrzcie na ten krysztal. Swiatlo ujawnia sie w dwunastu plaszczyznach, a nawet czterokroc dwunastu i kazda plaszczyzna odbija jeden promien swiatla. I jeden oglada jedna plaszczyzne, a drugi inna, jednakze jest to jeden krysztal i jedno swiatlo, które odbija sie we wszystkich plaszczyznach.
5. I patrzcie, gdy wspina sie ktos na góre i osiagnal pewna wysokosc, to wtedy mówi: To jest wierzcholek góry, wspinajmy sie na niego, a gdy osiagnie te wysokosc, widzi inna ponad nia, az dojdzie do takiej wysokosci, z której zadnej innej juz nie widac, o ile potrafi ja osiagnac. (Rozdzial 90, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nieskonczonosc mozna przyrównac do poteznego krysztalu, który promieniuje róznymi aspektami odwiecznej Prawdy. Wszystko jest swiadomoscia. Dlatego we wszystkim, w kazdym elemencie nieskonczonosci zawarta jest cala Prawda. 
Kazdy czlowiek spoglada na Prawde z innej strony i z innego stopnia, to znaczy z innego stopnia dojrzalosci duszy. Prawdziwy medrzec rozwinal wszystkie aspekty Prawdy i widzi we wszystkim odwieczna Prawde.
Kto zyje w Prawdzie, ten patrzy okiem Prawdy. Tym okiem widzi równiez to, co ludzkie. Kto zyje w Prawdzie, ten innym zwraca uwage na to, co ludzkie, lecz sam nie zyje w tym, co ludzkie.
6. Podobnie jest z Prawda. Ja Jestem Prawda, Droga i Zyciem i dalem wam Prawde, która otrzymalem z góry. I to, co jest widziane i odbierane przez jednego, nie jest widziane i odbierane przez drugiego. I co wydaje sie byc prawda jednemu, nie wydaje sie byc prawda innym. Ci, którzy sa w dolinie, nie widza tego, co ci, którzy stoja na szczycie góry.
7. Jednakze dla kazdego prawda jest to, jak widzi on ja swoim rozumem i to tak dlugo, az objawi mu sie wyzsza Prawda; duszy, która moze odebrac wiecej swiatla, wiecej swiatla bedzie dane. Dlatego nie potepiajcie innych, abyscie sami nie zostali potepieni.
8. Jesli przestrzegac bedziecie swietego prawa milosci, które Ja wam dalem, to coraz wiecej Prawdy zostanie przed wami odsloniete i Duch Prawdy, który przychodzi z góry, wprowadzi was w cala Prawde, nawet po licznych bladzeniach, tak jak ognisty oblok prowadzil dzieci Izraela przez pustynie.
9. Zaufajcie swiatlu, które macie, az wyzsze swiatlo bedzie wam dane. Szukajcie wiec swiatla, a bedziecie zyc w obfitosci. Nie spoczywajcie, az znajdziecie.
10. Bóg daje wam wszystkim Prawde dla wyzwolenia i udoskonalenia duszy, podobna do drabiny z licznymi szczeblami. A prawde dzisiejsza porzucicie dla wyzszej prawdy jutra. Starajcie sie o doskonalosc. 
11. Ci, którzy przestrzegaja swietego Prawa, jakie Ja wam dalem, uratuja swoje dusze niezaleznie od tego, jak róznie widza Prawde, która Ja im dalem. (Rozdzial 90, 6-11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wypowiedz "I to, co jest widziane i odbierane przez jednego, nie jest widziane i odbierane przez drugiego" ma nastepujace znaczenie: Odwieczna Prawda promieniuje w nieskonczonosc w niezliczonych aspektach. Z odwiecznej Prawdy zyje cale uniwersum, wszelki byt. Bosko-niematerialne uniwersum, czysty byt jest zatem znowu Prawda. Wszystkie aspekty swiadomosci zyja z tego zycia, które jest Prawda i wszystkie boskie aspekty swiadomosci sa znowu Prawda.
Odpowiednio do swojego myslenia i zycia kazdy czlowiek albo zamroczyl tym, co negatywne i samolubne swoja duchowa swiadomosc, albo rozszerzyl ja przez pozytywne, skierowane na Boga zycie.
Czlowiek stosownie do poziomu swojej swiadomosci rozpoznaje wiele lub tylko kilka aspektów z odwiecznej Prawdy, albo - jezeli jest tylko skierowany na swiat - zadnego. Tak wiec to, co jeden czlowiek moze odebrac z odwiecznej Prawdy, tego drugi, którego swiadomosc nie ma jeszcze perspektywy Wewnetrznego Zycia, odebrac nie moze i dlatego tez nie moze zrozumiec. Swiatlo jego swiadomosci nie siega jeszcze tak daleko, jak swiatlo jego blizniego. To, co jednemu, który rozszerzyl swoja duchowa swiadomosc wydaje sie prawda, to drugiemu, którego swiadomosc ma jeszcze malo duchowego swiatla, wydaje sie nieprawda. Stad wypowiedz: "Ci, którzy sa w dolinie nie widza tego, co ci, którzy stoja na szczycie góry".
Nastepna wypowiedz "Jednakze dla kazdego prawda jest to, jak widzi on ja swoim rozumem i to tak dlugo, az objawi mu sie wyzsza Prawda; duszy, która moze odebrac wiecej swiatla, wiecej swiatla bedzie dane" ma nastepujace znaczenie: Dopóki czlowiek nie spelni objawionego mu aspektu z odwiecznej Prawdy, nie moze byc przed nim odsloniety zaden kolejny aspekt Prawdy. To znaczy, moze on wprawdzie o nim uslyszec, jednak nie moze go spelnic, gdyz jeszcze nie uczynil pierwszego kroku, nie urzeczywistnil pierwszego aspektu. Czlowiek bedzie ogladal i ocenial swoim rozumem objawione mu aspekty odwiecznej Prawdy tak dlugo, az to, co za kazdym razem rozpozna, krok po kroku urzeczywistni. Dopiero wtedy bedzie w stanie odebrac wyzsza Prawde. Kiedy ujawnia mu sie powiazania wszystkich aspektów Odwiecznej Prawdy, wtedy zanurzy sie w prawo zycia, w Prawde.
Bóg, odwieczne swiatlo, promieniuje w nieskonczonosc soba samym, cala odwieczna Prawda, w postaci niezliczonych aspektów swiadomosci. 
Jedynie ten czlowiek, który dzien w dzien stara sie rozpoznac i oczyscic to, co pokazuja mu dzien i energia dnia, osiagnie najwyzszy stopien do doskonalosci. Dni przedstawiaja czlowiekowi jego wlasne myslenie i zycie, a nie zycie i myslenie blizniego. Dlatego czlowiek powinien najpierw rozpoznac belke we wlasnym oku i ja usunac, zanim zacznie szukac zdzbla w oku swojego brata.
Kto nie zyje w dniu, ten marnuje dni. Wtedy nie moze na drodze do doskonalosci pokonac kolejnych stopni. Kto jednak stara sie o udoskonalenie swojego duchowego zycia, rozpoznajac w dniu samego siebie i oczyszczajac to, co zalega, ten doskonalosc osiagnie.
12. Wielu bedzie do Mnie mówic: Panie, Panie, bylismy gorliwi w Twojej Prawdzie. Ja jednak odpowiem im: Nie, byliscie gorliwi tylko dlatego, aby inni widzieli ja tak, jak wy ja widzicie i aby nie widzieli zadnej innej prawdy. Wiara bez milosci blizniego jest martwa. Milosc jest spelnieniem Prawa. (Rozdzial 90, 12)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto o Prawdzie tylko mówi i jest zdania, ze jego blizni musi widziec Prawde tak jak on, ten jeszcze nie wstapil na drabine do odwiecznej Prawdy. Kto aspektu Prawdy, który jest dla niego jawny i który on uznaje za Prawde, nie urzeczywistnia, przed tym nie odslonia sie kolejne aspekty odwiecznej Prawdy.
Kto wiec tylko mówi o Prawdzie, ten nie moze tez odslonic Prawdy przed bliznim, gdyz sam nie zna drogi urzeczywistniania. 
I kto mysli, ze sluszne jest jedynie to, co on mówi i nie uznaje zadnych innych aspektów Prawdy, ten jest glupcem i jest slepy na Prawde.
Kto wiec wierzy tylko w to, co sam jest w stanie zrozumiec i obstaje przy tym w mniemaniu, ze posiadl cala Prawde, ten jest przeciwko tym, którzy chcac osiagnac odwieczna Prawde urzeczywistniaja z niej jeden aspekt po drugim.
Rozpoznajcie: Kto jest przeciw blizniemu, obojetnie z jakiej przyczyny, ten jest przeciw Bogu. Kto jest przeciw Bogu, ten nie stoi w Prawdzie, w wypelnianiu prawa Bozego, milosci.
13. Jak wiara, która przyjeli moze im przyniesc korzysc jezeli jej nie urzeczywistniaja w sprawiedliwosci? Ci którzy maja milosc, maja wszystko, a bez milosci nie ma nic, co mialoby wartosc. Pozwólcie czynic kazdemu to, co on uznaje za zgodne z prawda, milujac go i wiedzac, ze tam, gdzie nie ma milosci, Prawda jest martwa litera i nic nie zdziala.
14. Pozostaje dobroc, prawda i piekno, ale najwieksza z nich jest dobroc. Jesli ktos znienawidzil brata swego i mial nieczule serce dla stworzen Bozych, to jak moze on widziec Prawde dla swojego dobra, skoro oczy jego sa slepe, a serce nieczule dla stworzenia Bozego?
15. Tak jak Ja otrzymalem Prawde, tak ja wam dalem. Niech kazdy ja odbiera wedlug swojego oswiecenia i swojej zdolnosci rozumienia; i nie przesladujcie tych, którzy odbieraja ja wedlug innych objasnien.
16. Albowiem Prawda jest moca Boga i ona w koncu zapanuje nad wszystkimi bledami. swiete Prawo, które Ja wam dalem, jest zrozumiale dla wszystkich, sprawiedliwe i dobre. Niech wszyscy przestrzegaja go dla zbawienia swoich dusz!" (Rozdzial 90, 13-16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wiara w Prawde nie jest sama Prawda, prawem zycia. Kto zadowala sie jedynie wiara w Prawde, ten nigdy Prawdy nie rozpozna i nie bedzie tez w niej zyl.
Prawdziwa wiara jest przeslanka, aby urzeczywistnic rozpoznany aspekt z odwiecznej Prawdy. Kto jednak nie rozszerza swojej swiadomosci przez urzeczywistnianie, ten nie moze rozpoznac sprawiedliwosci Bozej i nie moze tez cwiczyc sie w sprawiedliwosci.
Nie moze on ofiarnie dawac, gdyz nie odslonil w sobie ofiarnej milosci, prawa zycia, Prawdy. Czlowiek moze dawac ofiarnie tylko to, co sam z prawidlowosci Bozych urzeczywistnil, gdyz jedynie z urzeczywistnienia rozpoznanych aspektów Prawdy wyrasta ofiarna milosc, która znowu ofiarnie sie daruje. Kto nie ma ofiarnej milosci, ten nie zyje w Prawdzie. Jest skierowany na siebie samego. Miluje siebie samego, a nie Prawde, gdyz ona jest wolna od ludzkiego ja.
To, co nie jest dawane z ofiarnej milosci, nie jest nic warte. Nawet kiedy czlowiek duzo mówi o odwiecznej Prawdzie i pragnie blizniego jej nauczac, to slowa jego pozostana martwe niczym puste luski, gdyz sa one bez duchowego zycia, a wiec sa martwymi literami.
Kto nie daje ze spelnienia Prawa, z Boga, tylko rozpowszechnia to, co wyczytal i uwaza za Prawde, ten nie jest nauczycielem Prawdy, bez wzgledu na to, czy jest teologiem, kaplanem, proboszczem czy wierzacym w Biblie, nawet jesli posiada zaszczytne tytuly.
Czlowiek, który ma twarde serce, jest slepy i nie dostrzega zycia. Nie posiada on milosci ani do ludzi, ani do zwierzat, roslin czy kamieni.
Czlowiek, którego serce jest twarde i którego oczy sa slepe, wystepuje przeciw blizniemu i przeciw stworzeniu w slowach i czynach.
Dlatego sprawdzajcie oczyma sprawiedliwosci, a wtedy rozpoznacie sprawiedliwych i falszywych nauczycieli po ich owocach.
Kto zyje w Prawdzie, ten widzi, czego inni nie widza i slyszy, czego inni nie slysza; dlatego pozostawi kazdemu jego wiare.
Ludzie w Duchu Pana nie beda ani potepiac, ani przesladowac bliznich, którzy duchowa wiedze otrzymuja z innych zródel i odpowiednio ja sobie wykladaja. 
Kazdy czlowiek prowadzony jest stosownie do jego poziomu swiadomosci, czesto przez wiele przeszkód lub poprzez inne zródla, az bedzie w stanie rozpoznac zródlo Prawdy. 
Prawda jest Zyciem, Bogiem, Miloscia, Moca nieskonczonosci. Po powrocie wszystkich upadlych istot duchowych przeniknie ona wszystko calkowicie. Wtedy dusze jako czyste istoty z Boga, odnajda sie w Bogu i wszelka ciezka materia stanie sie prasubstancja, a wiec boska esencja. Wtedy nie bedzie ani ludzi, ani dusz, ani materii, ani czesciowego zageszczenia. Wszystko bedzie zjednoczone w Odwiecznym. Wszelki byt bedzie wtedy znowu Absolutnym Prawem, Bogiem, Miloscia, Zyciem. Dopóki wszystkie dusze nie osiagna znowu swiadomego dzieciectwa w Bogu, pozostane Zbawicielem wszystkich dusz i ludzi: Ja, Chrystus, Klucz do Wrót Zycia.
***
PRZEDMOWA DO PORZADKU GMINY(*1)


Ja, Chrystus, wyjasniam
Nastepujacy Porzadek Gminy bedzie wazny do czasu, gdy ludzie zyjacy na coraz bardziej odnawiajacej sie ziemi, w duzej mierze beda juz mieli czyste serca i beda spelniac prawo Boze. Tak bedzie w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, w Królestwie Bozym na ziemi, które ogarnie wtedy cala ziemie. Porzadek Gminy obowiazuje we wszystkich pragminach w Zyciu Uniwersalnym i w coraz bardziej rozrastajacym sie i udoskonalajacym Królestwie Pokoju.(*2)
Ponadto Porzadek Gminy bedzie dla ludzi w swietlistym Królestwie Pokoju, w Królestwie Bozym na ziemi dokumentem, z którego dowiedza sie, ze dla ludzi, którzy byli jeszcze grzeszni, ale coraz bardziej dazyli do czystosci, ten Porzadek Gminy byl miernikiem. Zrozumieja oni, ze ludzie w powstajacym Królestwie Pokoju tego porzadku jeszcze potrzebowali, by móc coraz lepiej spelniac prawa Wewnetrznego Zycia. Tak samo i rózne ksiegi gminy, w których spisane sa pozytywne i negatywne sprawy pragmin i nalezacych do nich braci i sióstr, daja wejrzenie w to, jak poszczególni wspólbracia w pragminach usilnie dazyli do zgodnego z Prawem zycia, do zycia w Bogu.
***

(*1) Wskazówki wyjasniajace zawarte w odnosnikach do rozdzialów 91 - 94, lacznie z przedmowa, odebralismy przez objawienie Chrystusa przekazane siostrze Gabrieli oraz z jej boskiej swiadomosci. Pierwszy odnosnik do rozdzialu 91 dotyczy postanowienia uchwalonego przez wspólbraci przy zalozeniu pierwszej pragminy w Zyciu Uniwersalnym, Gminy Nowa Jerozolima, która powstala 8 listopada 1987 roku w Würzburgu. 

(*2) Gmina Przymierza Nowa Jerozolima, jako odpowiedzialna gmina w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa, moze powziac dalsze postanowienia, które beda obowiazujace równiez dla innych pragmin.
Nie oznacza to zwolnienia od przestrzegania ziemskich praw, o ile nie wykraczaja one przeciwko boskim prawom, gdyz jest napisane: Dajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co sie Bogu nalezy. 

ROZDZIAL 91

Reguly dla Gminy 
(Czesc 1) 


Mowa, która jest wibracja (1-4). Nadawanie imienia i chrzest noworodków - Wychowanie w prawosci (5-6). Wychowanie dzieci (7). Wlaczanie sie w zasade zycia gminy: spokój i harmonie (8). Duchowy chrzest - Przykazanie "Módl sie i pracuj" - Aniol gminy - Starsi - Rada starszych - Ksiega gminy (9). Pomazaniec (10)

1. Po Swoim zmartwychwstaniu Jezus przebywal jeszcze dziewiecdziesiat dni z Maria, matka Swoja i z Maria Magdalena, która namascila cialo Jego, i z Maria Kleofasowa, i z dwunastoma i ich zwolennikami i nauczal ich, i odpowiadal na ich pytania o Królestwo Boze.
2. I gdy wieczorem siedzieli przy wieczerzy, zapytala Go Maria Magdalena, mówiac: "Mistrzu, czy zechcesz nam teraz wyjasnic porzadek w Królestwie Bozym?"
3. I odpowiadajac, Jezus rzekl: "Zaprawde, mówie ci Mario i kazdemu z uczniów Moich, Królestwo niebianskie jest wewnatrz was, lecz przyjdzie czas, ze to, co jest wewnatrz ujawni sie na zewnatrz dla zbawienia swiata.
4. Porzadek jest naprawde dobry i pozyteczny. Ponad wszystkim jest jednak milosc. Milujcie sie nawzajem i milujcie wszystkie stworzenia, a po tym wszyscy ludzie poznaja, ze jestescie Moimi uczniami". (Rozdzial 91, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja wciaz na nowo ukazywalem sie Moim i uczylem ich wewnetrznego slowa, gdyz kto nie jest w ciele, nie mówi juz dzwiekami tego swiata. On wklada mowe, która jest wibracja, we wnetrze czlowieka, tak ze ten, którego dusza jest oczyszczona i ukierunkowana na Mnie, moze Mnie zrozumiec. W ten sposób Moi odebrali Moje slowo.
5. I zapytal Go jeden, mówiac: "Mistrzu, czy chcesz, aby dzieci zostaly przyjete do spolecznosci przez obrzezanie, tak jak nakazal Mojzesz?" I Jezus odpowiedzial: "Dla tych, którzy sa w Chrystusie, nie ma zadnego obrzezania ani przelewu krwi.
6. Przyniescie dziecko po osmiu dniach przed Ojca, który jest w niebie, z dziekczynieniem i modlitwa i niech rodzice nadadza mu imie, a starsi poleja czysta woda glowe, tak jak napisano u proroków. I niech rodzice przestrzegaja, aby bylo wychowane w prawosci i aby nie jadlo miesa, nie pilo mocnych napojów i nie ranilo zadnego stworzenia, które Bóg oddal czlowiekowi pod opieke. (Rozdzial 91, 5-6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Po kilku dniach noworodek powinien byc poswiecony odwiecznemu Ojcu, Bogu Ojcu-Matce w niebie. Rodzice powinni Odwiecznemu dziekowac za swoje dziecko i nadac mu to imie, które wyloni sie z ich uczuc i odczuc. Dziecko bowiem jest czescia matki, pod której sercem lezalo i czescia ojca, który je splodzil. Cechy dziedziczne dziecka podobne sa do cech dziedzicznych ojca i matki. Tak wiec i wibracja duszy dziecka jest w lacznosci z dusza matki i ojca. Jezeli ze swiata odczuc matki i ojca wyloni sie imie i jezeli uzgodnia pomiedzy soba jakie ono ma byc, wtedy moze to byc imie o wlasciwej dla noworodka wibracji, która odpowiada tez duszy dziecka.
Znane funkcje dla przekazywania poslania Bozego, jak na przyklad urzedy arcykaplanów, kaplanów i slug koscielnych nie odpowiadaja boskiemu Prawu. Dlatego zastapcie slowo "kaplan" slowem "starszy", gdyz w Mojej gminie sa starsi, którzy razem z innymi przewodza gminie.
Nadal mozecie polewac glowe woda - zewnetrznym znakiem wewnetrznej sily. Lecz nie jest to konieczne.(*1) Skoro to stosujecie, uczyncie jak nastepuje:
Niech jeden ze starszych poleje glowe noworodka woda, co oznacza: Bóg jest napedowym, odwiecznym elementem, zyciem. Porusz sie dziecko i rozpoznaj, ze przez ciebie plynie element napedowy, plynacy Duch. Jestes blogoslawione i przyjete przez Boga, który jest ci Ojcem i Matka.
A do rodziców starsi w przyblizeniu tak mówia: Jezeli bedziecie zyc w prawosci, to we wlasciwy sposób wychowacie wasze dziecko, które jest dzieckiem Boga Ojca-Matki. Bedziecie je uczyc, aby nie jadlo miesa, nie pilo mocnych napojów i nie ranilo i nie zabijalo stworzen ziemi i wód, azeby zylo z kamieniami i roslinami w jednosci i rozpoznawalo swietliste promieniowanie planet jako swiatlo Boze. Jezeli wy jestescie prawi, to i wasze dziecko stanie sie madre.
7. A inny zapytal Go: "Mistrzu, co chcesz, aby one robily, kiedy dorosna?" A Jezus rzekl: "Po siedmiu latach, lub gdy zaczna rozrózniac dobre od zlego i uczyc sie szukac dobrego, pozwólcie im przyjsc do Mnie, aby otrzymaly blogoslawienstwo z rak starszego lub aniola gminy wraz z dziekczynieniem i modlitwa; i upominajcie je, aby powstrzymywaly sie od miesa i mocnych napojów, i od polowania na niewinne stworzenia Boze. Czyz stoja one na nizszym stopniu anizeli konie i owce, których naturze to wszystko jest przeciwne?" (Rozdzial 91, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jezeli wychowujecie wasze dzieci wedlug prawa ofiarnej milosci i dorastaja one do wieku, w którym moga rozrózniac dobre od zlego, wtedy starajcie sie, aby wasze dzieci - które sa dziecmi Boga, Ojca-Matki - znajdowaly w swoich wspólbraciach to, co dobre. Przyprowadzajcie wasze dziecko lub wasze dzieci do domu gminy, do wewnetrznego kosciola. Razem z wieloma dazacymi do Boga, powinny one otrzymac Moje blogoslawienstwo za posrednictwem jednego ze starszych w gminie, którego gmina wybrala i którego Ja wtajemniczylem.
Prawdziwy starszy promieniuje wielkim uduchowieniem, a zatem jest sprawiedliwy. Jest on czlowiekiem wypelnionym Bogiem; jego ofiarnosc jest znakiem wtajemniczenia.
Gmina przyprowadza do Mnie swoje mlodsze rodzenstwo i przez jednego ze starszych, który posiada zaufanie gminy, Ja blogoslawie Swoje dzieci - daruje im wiec wzmozona sile.
Potem rodzice i starszy przekaza dzieci wypelnionym Bogiem wychowawcom i nauczycielom, którzy beda je uczyc spelniania ziemskich obowiazków i wyjasnia im podczas pierwszych lat szkolnych prawa Boze na tyle, na ile moga byc one zrozumiane przez tak male dzieci. 
Uczcie je tez, ze nie nalezy spozywac miesa zwierzat. 
A do rodziców chcialbym powiedziec: Jezeli wasze dziecko chce jesc mieso, to dajcie mu troche do skosztowania, gdyz nie wiecie jak dusza zyla w jednym z poprzednich wcielen i co czlowiek wtedy jadl. Lecz wy pozostancie przykladem dla waszych rozwijajacych sie dzieci. Uczenie sie i urzeczywistnianie odwiecznych praw stopniowo wysubtelni zmysly dziecka i ono samo przestanie jesc mieso. 
W Mojej gminie zwierzeta nie powinny byc zabijane ani spozywane. Jezeli ktos w przejsciowej fazie od niezgodnego do zgodnego z Prawem pozywienia, czasami ma jeszcze potrzebe jedzenia miesa, to niech je spozywa, ale poza Gmina. To dotyczy jednak tylko spozywania miesa, a nie mocnych napojów. (*2) 
Ten, kogo zmysly nie pozadaja juz miesnego pozywienia, zyje wedlug prawa "Nie zabijaj". Taki czlowiek nie bedzie zjadal zwierzecia, swojego dalszego blizniego. Jesli jednak ktos ma jeszcze zacmione zmysly i jada mieso, to zgodnie z przykazaniem - powinien tego zaniechac.
W Mojej gminie nie powinno byc ani mocnych napojów, ani miesa zwierzat.
Uczcie dzieci, aby nie gonily niewinnych stworzen i swiadomie nie rozdeptywaly malych zwierzat. Kto bowiem goni niewinne stworzenia, ten bedzie poganiany przez swoje zmysly i przez wszystkich tych, którzy wplywaja na jego zmysly. Kto swiadomie rozdeptuje zwierzeta lub swiadomie je neka i zabija, ten bedzie nekany przez swoje zmysly i mysli i jako duchowo martwy bedzie wegetowal pomiedzy zyjacymi; takze w krainach dusz bedzie on duchowo martwy.
Dlatego uczcie wasze dzieci prawa zycia, zgodnie z którym wszystko, co zyje, odczuwa i ma prawo zyc tak dlugo, az Prasubstancja, Duch, wycofa sie z materialnej formy i wejdzie w prawo wszechharmonii.
I uczcie wasze dzieci, które sa tez Moimi, azeby milowaly przyrode, powazaly rosliny i pozostawaly w komunikacji z esencja zycia w nich. W ten sposób zycie przyrody przyjma w swoje ciala, beda wzmocnione i pozostana zdrowe. 
Uczcie tez dzieci z wdziecznoscia przyjmowac pozywienie, które Wszechojciec daruje im ze Swoich rak.
Uczcie je poprawnego spozywania posilków: zachowania spokoju przy przyjmowaniu pozywienia i polaczenia sie z boska esencja w darach, aby cialo moglo je we wlasciwy sposób strawic. I kiedy dzieci pija, nie powinny wlewac napojów w swoje cialo, lecz przyjmowac je lyk po lyku, tak aby cialo moglo takze napoje przetworzyc we wlasciwy sposób. 
Tylko tak czlowiek osiaga szlachetnosc swojej duszy i staje sie swiadomie duchowo zyjacym czlowiekiem, którego ojczyzna jest Królestwo Boze w nim i wokól niego.
8. I pytal dalej: "Jesli przyjdzie do nas ktos, kto spozywa mieso i pije mocne napoje, czy mamy go przyjac?" I rzekl mu Jezus: "Tym kazcie pozostac w przedsionku, az sie oczyszcza z wiekszych bledów; gdyz dopóki tego nie zrozumieja i nie okaza skruchy, nie beda zdolni odebrac wyzszych wskazówek". (Rozdzial 91, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto nie chce sie wlaczyc w porzadek zycia gminy, ten niech pozostanie tam, gdzie zyl dotychczas i niech czyta i urzeczywistnia prawa gminy, które powinny byc mu wreczone. Wedlug prawa wolno mu przychodzic na szkolenia w gminie, az sie oczysci i prawa zycia przyjmie i urzeczywistni.
W gminie spokój i harmonia powinny byc zasada zycia, która jednoczy wszystkie Moje ludzkie dzieci. 
Kto w obrebie gminy sprawia trudnosci swoim wspólbraciom, klóci sie z bliznim, zyje w sporach i przez to zaklóca porzadek gminy, pokój i harmonie, ten powinien gmine opuscic i mieszkac poza jej obrebem, az znowu bedzie w jednosci z prawami danymi przez Boga dla gminy i az bedzie w harmonii z bliznim. (*3) 
9. A inny zapytal Go, mówiac: "Kiedy chcesz, aby przyjeli chrzest?" A Jezus odpowiedzial: "Po nastepnych siedmiu latach lub jesli znaja nauke i czynia to, co jest dobre, i nauczyli sie rzemiosla, z którego moga zyc, i potrafia mocnym krokiem isc prosta droga. Wtedy powinni prosic o wtajemniczenie i byc sprawdzeni przez aniola lub starszych gminy, aby zobaczyli, czy sa godni; i niechaj dziekuja, modla sie i zanurza w oczyszczajacej wodzie, aby wzniesc sie do nowego zycia i wyznawac Boga jako swojego Ojca, i slubowac, ze beda przestrzegac swietego Prawa i trzymac sie z dala od zla tego swiata". (Rozdzial 91, 9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Chrzest oznacza duchowy chrzest. Wtajemniczony i ochrzczony Duchem zycia jest tylko ten czlowiek, który jest wypelniony, który przez urzeczywistnienie odwiecznego Prawa stal sie w znacznej mierze Moim slowem. 
Kto urzeczywistnia wieczne prawa, ten bedzie tez przestrzegal przykazania "Módl sie i pracuj", które Bóg Ojciec-Matka dal swoim ziemskim dzieciom. 
Aby przestrzegac tego przykazania potrzebny jest wlasciwy zawód, który dziecko ludzkie powinno obrac stosownie do swych zdolnosci, talentów i wlasciwosci. 
Ten, kto mocnym krokiem idzie prosta droga do serca Boga, jest tym, który przestrzega odwiecznych Praw i jest ochrzczony prawem zycia. 
Chrzest woda jest starym rytualem i nie musi byc dokonywany w Mojej gminie. (*4) 
Aniol gminy jest czlowiekiem, który stal sie Moim slowem, glosi je i przestrzega go. Kto stal sie slowem Bozym, ten jest w znacznym stopniu doskonaly, ten stal sie w znacznym stopniu Prawem. To moga byc starsi i jeszcze inni oswieceni: mezowie i niewiasty.
Kto jest prorokiem nauczajacym (*5) lub prorokiem gloszacym, moze równiez byc Moim slowem: Bóg przemawia poprzez proroka, aby podjac z gmina bezposrednia lacznosc. Jezeli prorok stal sie Slowem, wtedy jest on oredownikiem Królestwa Bozego. Jednak tylko ten jest prorokiem i oredownikiem Królestwa Bozego, kto objal boska misje, kto zstapil z niebios, aby przyniesc i glosic swiatu Moje slowo.
Starszy slyszy w sobie slowo Boze, zna odwieczne Prawo i jest nim wypelniony przez urzeczywistnienie odwiecznych praw.
Aniol gminy lub starszy sprawdzi dziecko ludzkie, które mówi o sobie: "Ja jestem duchowo ochrzczony, gdyz moje zycie jest prawem Bozym", lub o którym jego blizni maja taka opinie. Aniol lub starszy sprawdzi, czy nalezacy do gminy jest godny przyjecia do rady starszych lub do grona duchowo ochrzczonych.
Aniol lub starszy, lub tez oboje beda chwalic i czcic Boga Ojca-Matke razem z gmina i dziekowac Temu, którego dziecmi sa wszyscy. Wtajemniczony, którego gmina przyjela, uroczyscie przyrzeknie przestrzegac praw i poswiecac swoje zycie Bogu w odczuciach, myslach, slowach i czynach.
Nie kazdy jest przeznaczony do rady starszych. (*6) Sa to tylko ci mezowie i te niewiasty, którzy na podstawie swojego urzeczywistnienia odwiecznych Praw, swojej duchowej dzialalnosci i swoich zdolnosci stali sie w gminie madrymi, to znaczy, ze przemawiaja z Prawdy i z niej daja i odpowiedzialnie dzialaja w gminie.
Jedynie ci beda przyjeci do najswietszego przybytku, do grona duchowo ochrzczonych, którzy przez urzeczywistnienie odwiecznych praw i przez ofiarne czyny wypelnieni sa Duchem milosci. (*7) Oni staja sie starszymi, uzdrowicielami wiara i duchowymi nauczycielami.
Kto stoi na wysokim poziomie urzeczywistnienia, ten moze dzialac jako prowadzacy w róznych zadaniach w obrebie gminy. Tylko ten, kto stosownie do swych zdolnosci przeszedl rózne stopnie ofiarnego sluzenia, kto wiec dzialal juz w gminie w róznych zakresach, wchodzi powoli w krag aniolów i starszych.
Wszystko, co dzieje sie w gminie: chrzest zycia noworodków i duchowy chrzest po wewnetrznym dojrzewaniu, zaslubiny, narodziny dzieci i wszystkie istotne wydarzenia, powinno byc zapisane w ksiedze gminy, która przechowuja starsi i która jeden ze starszych prowadzi.
10. I znowu inny zapytal Go: "Mistrzu, a w jakim czasie maja otrzymac namaszczenie?" A Jezus odpowiedzial: "Jesli osiagna wiek dojrzalosci i jesli siedmiokrotne dary Ducha objawily sie w nich, wtedy niech aniol modli sie za nich i dziekuje i da im pieczec namaszczenia. Dobrze bedzie, jesli na kazdym stopniu wszyscy przez siedem lat próbie poddani beda. Jednakze pozwólcie w milosci i madrosci Bozej, aby u kazdego ta próba przebiegala zgodnie z jego wzrastaniem". (Rozdzial 91, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Namaszczony jest czlowiekiem, który doznaje w sobie siedmiu podstawowych sil odwiecznego zycia jako daru milosci i przez którego Ja stalem sie Slowem.
Kto wzniósl swoja swiadomosc ku Mnie i kogo odczucia, mysli i zmysly spoczywaja we Mnie, ten jest aniolem gminy, o którym juz mówilem. On jest Moim slowem i slowem Boga Ojca-Matki. Kto bowiem stal sie Prawem, tak ze tylko Ja Jestem jego odczuciem, mysla, slowem i czynem - Prawem, ten jest namaszczonym, to znaczy wtajemniczonym przez Boga, przez Prawo. Wtedy moze on byc aniolem gminy.
Jezeli jest wsród was taki, który osiagnal stopien namaszczenia, to aniol gminy i jeden ze starszych powinni dziekowac Bogu za to, ze On znowu rozbudzil aniola dla tej lub jednej z innych gmin.
Niech ten, kto jest przyjety przez gmine jako namaszczony, jeszcze przez kilka lat sie sprawdza i swoim zyciem, które powinno przebiegac w madrosci wnosi do gminy siedem podstawowych sil zycia.
Sprawdzanie oznacza: Namaszczony jest Prawem - musi zatem znac siedem podstawowych sil Boga, odwieczne Prawo, zyc wedlug nich i wnosic je do gminy. Wlasnie po tym gmina rozpoznaje jego wewnetrzna dojrzalosc i jego wewnetrzne rozbudzenie w milosci i madrosci Odwiecznego.
Kiedy gmina naprawde go przyjela, wtedy powierzy go w czci i dziekczynieniu Bogu Ojcu i Mnie, Chrystusowi i bedzie zwazac na to, aby przestrzegal on praw Bozych przeznaczonych dla gminy i je w gminie spelnial.
***

(*1) Pierwsi wspólbracia gminy pragneli dac pierwszenstwo temu, co duchowe, a nie zewnetrznym rytualom. Dlatego postanowili zaniechac tej zewnetrznej formy. 

(*2) Mocne napoje zasadniczo nie sa dozwolone dla wspólbraci i w gminie. Chodzi tu o takie napoje, które odurzaja czlowieka i odbieraja mu moznosc jasnego myslenia. Oznacza to, ze alkoholu nie powinno sie uzywac, aby zmacic zmysly. 

(*3) Ta prawidlowosc obowiazuje we wszystkich pragminach w Zyciu Uniwersalnym, z wyjatkiem Gminy Przymierza Nowa Jerozolima. Dla niej dane sa wyzsze wytyczne. 

(*4) Patrz odnosnik (*1)

(*5) Te slowa Pana dotycza nauczajacej prorokini Boga, Gabrieli z Würzburga, na czas jej misji. Bóg powiedzial: "Po jej dzialalnosci nie powolam juz zadnego proroka nauczajacego, gdyz Moje slowo zostalo darowane swiatu w szerokim zakresie. Po jej ziemskim zyciu ludzie sami beda odnajdywac droge do Mnie i sami dla siebie beda slyszec Moje slowo, a potem beda Moim slowem, Prawem. To wszystko dokonuje sie w Mojej gminie. Tam dokonuje sie wzrastanie od czlowieka do boskiego czlowieka". 

(*6) Rada oznacza dzialanie starszych w porozumieniu z gmina. 

(*7) Wypelnieni miloscia Boga sa wszyscy ci, którzy ofiarnie dzialaja dla Królestwa Bozego. To znaczy, nie uzewnetrzniaja swojego ludzkiego ja, azeby sie wykazac, lecz dzialaja w znacznym stopniu bezosobowo, a wiec stali sie prawem Bozym.
Kto stopniowo staje sie prawem Bozym, ten slyszy glos Boga, kto juz stal sie prawem Bozym, tego odczucia, mysli, slowa i czyny sa Prawem i sa Slowem. Kto uwaza, ze posiada te ofiarne dary, niech sam sie sprawdzi. Jezeli mysli, ze Bóg do niego przemawia, ze Bóg mu cos mówi, niech sprawdzi, czy urzeczywistnil juz to, co Bóg do niego powiedzial, czy wieksza czesc tego juz spelnil. Bóg mówi do tego, kto przeswietlil w sobie cztery pierwsze obszary swiadomosci. Ten do kogo Bóg mówi, nie stal sie jeszcze slowem Bozym. On moze doznac Boga w swoich przeswietlonych juz powlokach duszy, a wiec przez swoje rozjasnione cienie. To przemawianie - to znaczy, doznawanie slowa Bozego - jest przeznaczone tylko i wylacznie dla tego, do kogo Bóg mówi, a nie dla innych. Dopóki Bóg Swoje slowo wklada w czlowieka, dusza nie jest jeszcze w znacznym stopniu czysta i nie jest slowem Pana to, co do czlowieka dociera. To oznacza z kolei: Bóg moze wprawdzie przemawiac do swojego dziecka, lecz poniewaz czlowiek musi jeszcze nasluchiwac, do jego swiadomosci docieraja równoczesnie ludzkie aspekty. Slowo Boze jest wprawdzie jasne, lecz kiedy dociera do swiadomosci obciazonego jeszcze czlowieka, jest dobrem mieszanym i dlatego przeznaczone jest tylko dla niego. Kto stal sie slowem Bozym, ten ma poza soba cztery stopnie oczyszczania i zanurzyl sie w Prawo Absolutne. Jezeli jakis czlowiek przychodzi do gminy i mówi o sobie: "Ja jestem prorokiem i zostalem do was przez Boga poslany", wtedy starsi powinni do niego tak przemówic: "Wstrzymaj sie ze slowem proroczym, przyjdz do gminy, zyj w gminie, pracuj w gminie i pozwól zeby gmina ciebie przez kilka lat sprawdzala". 

ROZDZIAL 92

Reguly dla Gminy 
(Czesc 2) 


Malzenstwo i partnerstwo lacznosc wedlug prawa ofiarnej milosci i wiernosci - Zaslubiny w gminie, przymierze z Bogiem (1-3). Rodzice ponosza przed Bogiem odpowiedzialnosc za swoje dzieci - Dom Ojca-Matki - Nie nalezy uwazac dzieci za swoja wlasnosc - O duchowych parach dualów i o powstawaniu "duchowych dzieci" (4). O wieczerzy w gminie - Podsumowanie minionego tygodnia - Zadnych ceremonii (5). Zewnetrzne formy i czynnosci sa ustepstwami, ale nie prawidlowosciami (6-7)

1. A inny zapytal Go mówiac: "Mistrzu, czy chcesz, aby miedzy nami zawierane byly malzenstwa, tak jak wsród narodów tej ziemi?" A Jezus odpowiadajac, rzekl: "U niektórych jest zwyczaj, ze jedna niewiasta poslubia kilku mezczyzn, którzy do niej mówia: Badz nasza zona i zabierz nasza hanbe. U innych jest znowu zwyczaj, ze jeden mezczyzna zeni sie z kilkoma niewiastami, które mówia don: Badz naszym malzonkiem i usun nasza hanbe; gdyz ci, którzy kochaja, czuja, ze jest skaza byc nie kochanym.
2. Wam, Moi uczniowie, pragne jednakze wskazac lepsza i doskonalsza droge: Malzenstwo ma byc pomiedzy jednym mezczyzna i jedna niewiasta, którzy w pelnej wolnosci zlaczeni sa doskonala miloscia i przychylnoscia i to tak dlugo, jak dlugo trwa milosc i zycie. Niech jednak zwazaja na to, aby oboje byli w pelni zdrowia i prawdziwie sie milowali w czystosci, a nie dla swiatowych korzysci. I wtedy wobec swiadków powinni slubowac sobie wiernosc.
3. A gdy nadejdzie czas, niech aniol lub starszy modli sie i dziekuje i jesli chcecie niech zwiaze ich szkarlatnym sznurem, i ukoronuje ich, i oprowadzi trzykrotnie wokól oltarza, i niech jedza z tego samego chleba i pija z tego samego pucharu. Potem, trzymajac ich rece, niech tak mówi: Badzcie dwoje w jednym i blogoslawione niech bedzie to swiete polaczenie. Niech was, których Bóg zlaczyl, nikt nie rozlaczy, dopóki zycie i milosc trwaja". (Rozdzial 92, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nie jest zgodne z odwiecznym Prawem, ze jeden mezczyzna ma kilka zon lub jedna niewiasta kilku mezów.
Na ziemi powinno byc tak, jak w niebie: Mezczyzna wybiera niewiaste i skoro wybrana zgadza sie na ten zwiazek, obydwoje powinni postawic sobie pytanie, co ich laczy.
W niebie dwie istoty, duchowy mezczyzna - zwany pozytywem - i duchowa kobieta - zwana negatywem - lacza sie dzieki tym samym cechom mentalnosci. To znaczy obydwoje podobni sa do siebie w swoich istotnych cechach. Uzupelniaja sie we wspólnym dzialaniu, gdyz ich zdolnosci sa do siebie dostrojone. Prawo Boze bowiem glosi: Podobne laczy sie z podobnym. To odnosi sie równiez do mentalnosci. Milosc do Boga i do wszelkiego bytu jest wiezia, która na wiecznosc jednoczy wszystkie czyste istoty. Jezeli wiec dwie istoty w kilku podstawowych silach zycia, na przyklad w podstawowej sile Cierpliwosci i Powagi sa sobie równe, to moga zawrzec zwiazek dualów, byc jednym w milosci Bozej, która laczy wszystkie istoty pomiedzy soba jako braci i siostry.
Jednoczaca milosc jest wyrazem polarnosci, która laczy dwie istoty dostrojone do siebie przez swoja mentalnosc. Podobne przyciaga podobne, to jest odwieczne prawo przyciagania. Z tego wynika lacznosc dualów. 
W Mojej gminie na ziemi obowiazuje poza tym:
Jezeli niewiasta lub mezczyzna sa samotni i nie kochani, to znaczy, ze ona lub on wykroczyli przeciwko prawu milosci.
To oznacza: Samotny, który nie jest kochany, sam nie jest zdolny milowac. Na skutek tego, promieniuje tez z niego malo milosci i moze on przyciagnac tylko nielicznych ludzi, którzy ofiarnie miluja. Pozostaje albo sam, albo znowu przyciaga ludzi o tej samej wibracji, ludzi którzy równiez prawie nie sa w stanie milowac. Tacy ludzie sa wtedy zwiazani ze soba przez swiatowe zyczenia, poglady i zmyslowosc.
Jezeli jednak dwoje ludzi, niewiasta i mezczyzna, sa sobie przychylni w ofiarnej milosci i zyczliwosci, i w glebokim zaufaniu, wtedy beda mogli zyc ze soba w wolnosci i jeden drugiego nie bedzie przymuszal do spelniania swoich zyczen. Takie malzenstwa i partnerstwa beda trwaly, dopóki trwa ziemskie zycie, i partnerzy beda w Duchu rodzenstwem tak na ziemi, jak i w niebie.
Jezeli dwoje ludzi laczy sie, to aniol - czlowiek, który stal sie Moim slowem - i jeden ze starszych powinni objasnic im prawo ofiarnej milosci i wiernosci. Jezeli w gminie nie ma jeszcze aniola, czlowieka, który stal sie Moim slowem, to zadanie to obejmuje kilku starszych.
Jezeli dwoje ludzi w imieniu Boga Ojca-Matki zlaczy sie w malzenstwie(*1/*2) - moze to byc tez partnerstwo(*2) - to zawieraja oni przymierze z Bogiem. Polaczenie takie powinno dokonac sie przed swiadkami w gminie.
Gmina zobowiazuje sie wtedy reczyc za te pare. Zwaza ona na to, aby zostalo dotrzymane ich slubowanie przed Bogiem, w którym przyrzekli ze pozostana ze soba w ofiarnej milosci.
Jezeli jeden partner opusci drugiego, gdyz nie ma juz zgodnosci w mysleniu i zyciu obojga i pomost miedzy nimi nie moze byc przerzucony, i jezeli uzgodnia, ze pozostana polaczeni wiezia braterska, to kazdy z nich moze zawrzec nowy zwiazek malzenski lub partnerski, o ile ich malzenstwo lub partnerstwo bylo pierwszym. Zezwolenie na trzecie malzenstwo lub partnerstwo nie moze byc udzielone.(*3) Kto mimo wszystko zawiera trzecie malzenstwo lub partnerstwo, niech opusci gmine. W przypadku smierci jednego z partnerów ta regula nie obowiazuje.
Zwiazek takiej pary wedlug praw ofiarnej milosci nie wymaga zadnych ceremonii: Aniol, który stal sie Moim slowem, starsi i gmina modla sie do odwiecznego Ojca w niebie i dziekuja Mu za milosc, która wlozyl w ofiarnie milujacych sie ludzi. Prosza oni równiez o sile, aby mezczyzna z ofiarnej milosci do kobiety plodzil dzieci i kobieta z ofiarnej milosci do mezczyzny dzieci rodzila. Potem gmina modli sie o to, aby wlaczyli sie oni w zycie gminy i brali udzial w zyciu wielkiej rodziny Bozej.
Temu, kto pragnie zawrzec zwiazek malzenski wedlug ziemskich praw, nie jest to zabronione. Niech jednak pamieta, ze slowo, które dal Bogu, obowiazuje go w pierwszej kolejnosci. 
Kto jednak zawiera malzenstwo lub partnerstwo dla materialnych korzysci, ten nie powinien tego czynic przed Bogiem, lecz przed tymi, którzy taki zwiazek popieraja. Para w takim zwiazku nie powinna jednak zyc w gminie, lecz poza nia, aby gmina nie byla tym obciazona, a ta para nie stala sie powodem zgorszenia.
Kto zawiera malzenstwo, aby z niego osiagnac korzysci, nie jest odtracony. Gmina wspiera obydwoje malzonków w modlitwie proszac Odwiecznego, aby wszystkim tak pokierowal, zeby stopniowo nauczyli sie ofiarnie siebie nawzajem milowac i stali sie mocnym ogniwem w lancuchu wielkiej rodziny.
4. "A jezeli plodza dzieci, niech to czynia z rozwaga i rozsadkiem, zgodnie ze swoja mozliwoscia wyzywienia ich. Tym zas, którzy pragna doskonalosci i którym to jest dane, powiadam: Niechaj beda jak aniolowie Bozy w niebiosach, którzy ani sie nie zenia, ani nie wychodza za maz, ani nie maja dzieci, ani nie troszcza sie o dzien jutrzejszy, lecz tak jak Ja wolni sa od wszelkich wiezów i otrzymuja sile Boza w sobie, i pomnazaja ja dla swojego poslania i dla dziel uzdrawiania, jak Ja to czynilem. Jednak wiekszosc nie bedzie mogla pojac tych slów, tylko ci, którym jest to dane". (Rozdzial 92, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kto plodzi dzieci, ten powinien przed Bogiem ponosic za nie odpowiedzialnosc, aby staly sie wypelnionymi Bogiem ludzmi, którzy przestrzegaja Moich praw i sa w gminie wielkim wsparciem i moca. 
Wielu z tych, którzy plodzili i mieli dzieci, rozbudza sie do sluzby dla blizniego i widzi w niej swoje zadanie. Nie powinni oni zaniedbywac swoich dzieci, lecz powierzyc je jednemu z domów Ojca-Matki, w którym sa one wychowywane we wlasciwy sposób, wedlug praw ofiarnej milosci.
Rodzice jednak pozostana w lacznosci ze swoimi dziecmi i nie opuszcza ich. Kto ofiarnie sluzy, ten spelnia przykazanie ofiarnej milosci.
Rodzice beda brac dzieci do siebie tak czesto, jak to jest mozliwe. Beda oni wspierac dom Ojca-Matki i posylac do niego pozytywne sily, aby wszystkie dzieci dobrze sie w nim czuly i mialy tam swoje ognisko domowe. 
Bóg dba o dusze i ludzi, którzy spelniaja Jego wole. Kto powierzy Bogu siebie i swoje dzieci i udziela sie w ofiarnej sluzbie dla blizniego, ten nie jest zwiazany z ludzmi i nie bedzie sie tez zwiazywal ze swoim dzieckiem i uwazal go za swoja wlasnosc. Bedzie je wychowywal wedlug prawa odwiecznej milosci i stanie sie dla dziecka dobrym doradca, pomocnikiem i przyjacielem. 
Kto jednak uwaza swoje dzieci za swoja wlasnosc, ten musi troszczyc sie o jutro, gdyz polega tylko na swoich ludzkich silach. On uwaza za swoja wlasnosc wszystko, co posiada, lacznie z zona lub mezem i dziecmi i w swojej samowoli jest zwiazany ze swoja posiadloscia, z zona lub mezem i z dziecmi. 
Czlowiek zwiazany nie moze zyc swobodnie i ofiarnie i dzialac jak aniol Bozy. Jest on zaslubiony materii, cialu zony lub cialu meza. Jego dzieci maja spelniac jego wole. Przez to sa one zniewolone i z nim zwiazane. On traktuje je jak swoja wlasnosc.
Ludzie, których ojczyzna jest ten swiat, których mysli skierowane sa tylko na ludzkie osiagniecia, dobra materialne i ziemskie przyjemnosci oraz na ludzi, którzy mysla i zyja tak samo jak oni nie moga zrozumiec sensu nastepujacej wypowiedzi z "Ewangelii Jezusa":
"Niechaj beda jak aniolowie Bozy w niebiosach, którzy ani sie nie zenia, ani nie wychodza za maz, ani nie maja dzieci, ani nie troszcza sie o dzien jutrzejszy, lecz tak jak Ja sa wolni od wszelkich wiezów i otrzymuja sile Boza w sobie, i pomnazaja ja dla swojego poslania i dla dziel uzdrawiania, jak Ja to czynilem".
Tylko ten, kto osiagnal wewnetrzna wolnosc, kto coraz bardziej urzeczywistnia prawa nieskonczonosci, ten zrozumie Moje slowo; dla niego nie tylko w slowie otwiera sie niebo lecz równiez w czynach. Ci, przez których dzialam na ziemi rozumieja Moje nastepujace slowa, którymi Ja przemawiam z niebios:
Aniolowie w niebie, niebianskie istoty, nie pobieraja sie tak, jak to czynia ludzie. One odnajduja sie przez odwieczne prawo milosci, które je razem sprowadza. Nie szukaja one zony ani meza. Nie plodza tak, jak czlowiek plodzi. Nie maja tez plci, lecz w Duchu Boga Ojca-Matki sa dwiema istotami o przeciwnej biegunowosci: duchowa kobieta - negatywna zasada i duchowy mezczyzna - pozytywna zasada, dwie istoty w laczacych sie silach biegunowosci, pozytyw i negatyw.(*4) 
Aby Moje ludzkie dzieci mogly lepiej zrozumiec nazywam duchowa pozytywna zasade "mezczyzna", a duchowa negatywna zasade "niewiasta". 
Z rozlewajacej sie milosci zenskiej i meskiej zasady, pary dualów, z duchowego mezczyzny i z duchowej niewiasty powstaja nowe zasady duchowe - dla lepszego zrozumienia "duchowe dzieci". Duale, duchowy mezczyzna i duchowa niewiasta poswiecaja dziecko Bogu Ojcu-Matce, gdyz Bóg, zasada Ojca-Matki pozwolila powstac duchowemu cialu z jednego ze swoich promieni milosci. 
Para dualów dala rozwinietej do dojrzalosci substancji duchowego ciala darowanej jej przez Boga, swoja dualna sile milosci i wzniosla ja do dzieciectwa. Dla lepszego zrozumienia przez Moje ludzkie dzieci: Para dualów wzniosla rozwinietego do dojrzalosci duszka przyrody do dzieciectwa w Bogu.
Para dualów jest podtrzymujacym i zachowujacym zyciem dla duchowo wzniesionej istoty, dla duchowego dziecka, które jest pozytywem lub negatywem - dla ludzi: chlopcem lub dziewczynka. Para dualów, która przez Boga Ojca-Matke i dla Niego wzniosla do dzieciectwa duszka przyrody, jest duchowa para rodziców. Przez duchowa pare rodziców, Duch Ojca-Matki przekazuje duszkowi przyrody przymioty dzieciectwa.
5. I zapytal Go inny, mówiac: "Mistrzu, w jaki sposób mamy skladac swieta ofiare?" A Jezus odpowiadajac, rzekl: "Ofiara, która Bóg najbardziej miluje jest czyste serce. Jednak na pamiatke i dla nabozenstwa ofiarujcie przasny chleb, wino zmieszane z woda, olej i kadzidlo. Kiedy zbierzecie sie w jednym miejscu, aby zlozyc swieta ofiare i pala sie lampy, uwazajcie, by ten, który sklada ofiare, aniol gminy lub starszy, mial czyste rece i czyste serce i niech wezmie z ofiarowanych darów przasny chleb, wino zmieszane z woda i kadzidlo". (Rozdzial 92, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W Mojej gminie nie potrzeba ceremonii. Zydom uczynilem jednak ustepstwo, poniewaz nie znali oni jeszcze, tak jak w dzisiejszych czasach (1989r.), bezposredniej drogi do serca Boga i jeszcze nie nosili w sobie zbawienia.
Moja gmina powinna sie jednak zgromadzac raz na tydzien i niech to bedzie w sobote wieczór. Moi spotykaja sie w czystych szatach i o ile to mozliwe uroczyscie odziani, aby przy nakrytym stole z palacymi sie swiecami przyjac wieczerze ku czci Tego, który ich zywi i utrzymuje przy zdrowiu. Kto w Moim imieniu i w duchu Prawdy przyjmuje potrawy, tego gosciem Ja Jestem. 
Przed wieczerza jeden lub dwóch starszych prowadzi rozmowe o wydarzeniach minionego tygodnia; wszystko istotne, dobre i mniej dobre powinno byc otwarcie wypowiedziane. 
Starsi, którzy prowadza spotkanie gminy stawiaja pytanie: Co w minionym tygodniu bylo pozytywne i budujace, i dlaczego? I kto lub co przyczynilo sie do tego?
Gmina opowiada o tym, co bylo dobre. Starsi, którzy prowadza spotkania gminy zapisuja wtedy odpowiednie uwagi w ksiedze gminy. Powinny byc w niej zapisane równiez godne uwagi czyny wspólbraci dla Chrystusa, które sluza dobru i rozwojowi gminy.
To samo dotyczy tego, co bylo mniej dobre. Kto byl lub co bylo przyczyna negatywnych aspektów w minionym tygodniu? Uwagi o tym tez sa zapisywane w ksiedze tygodnia, która jest jedna z ksiag gminy; zapisuje sie równiez to, kto byl sprawca lub wspóluczestnikiem i dlaczego mieli oni lub maja jeszcze trudnosci i problemy.
Po wieczerzy starsi, którzy sa odpowiedzialni, powinni porozmawiac z tymi, którzy ewentualnie sa jeszcze obarczeni trudnosciami i problemami. Jezeli dotyczy to jeszcze innych, to oni tez powinni byc obecni przy tej rozmowie.(*5) Palace sie swiece symbolizuja wewnetrzne swiatlo wokól którego gromadza sie ludzie wypelnieni Bogiem.
Wieczerza, tak jak i kazdy posilek, powinna byc spozywana w ciszy - w swiadomosci, ze czlowiek otrzymuje i przyjmuje dary Boze. 
Jeden z was, który jest szczerego serca, to znaczy, który jest wypelniony miloscia do Boga, powinien przed wieczerza i na jej zakonczenie dziekowac Panu i polecic Mu gmine, aby równiez nastepny tydzien stal pod znakiem ofiarnej milosci, a obciazeni jeszcze bracia i siostry rozpoznali i osiagneli sile do oczyszczenia tego, co sie wyloni. Albowiem nowy tydzien przynosi kazdemu to, co on ma do oczyszczenia.
W Mojej gminie kazdy powinien sluzyc kazdemu. 
W kazdym tygodniu inni wspólbracia gminy powinni nakrywac stól, podawac potrawy i ofiarnie obslugiwac swoich bliznich, którzy zasiedli do stolu. Równiez przygotowywanie potraw powinno nastepowac na zmiane, tak aby kazdy dla kazdego wykonywal mniejsze lub wieksze uslugi.
Gmina Chrystusa, Moja gmina powinna byc wypelniona duchowym zyciem. Dlatego wszyscy wspólbracia gminy powinni na poczatku kazdego dnia zwracac sie do Boga Ojca-Matki z prosba, by Odwieczny udzielil im sily i aby ich serca staly sie czyste, gdyz ci, którzy sa czystego serca ujrza Boga i beda posiadac ziemie. Kazdy powinien zabrac w dzien sens nastepujacych slów: Ofiara, która Bóg miluje, sa czyste serca Jego dzieci.
Slowo ofiara nie oznacza "poswiecania sie" lecz gorace zyczenie sluzenia z radoscia Temu, który kazdego miluje i przebywania z tymi, którzy Jego miluja.
Powtarzam: W przeszlosci nie byly potrzebne zadne ceremonie i nie sa one potrzebne w terazniejszosci ani w przyszlosci. Slowa, które czytacie w ksiazce "Ewangelia Jezusa", sa symbolami zycia w Duchu, symbolami posilków i ich spozywania dla tych, którzy przyjeli Boga do swoich serc.
Kto swiadomie pije, ten odbiera esencje zycia i kto swiadomie spozywa potrawy, ten odbiera chleb niebios. Dlatego czyncie wszystko z calego serca; wtedy bedziecie czynic to swiadomie i nie trzeba bedzie zadnego swiecenia i ceremonii.
Kto skierowany na Mnie, Chrystusa, czyni wszystko swiadomie, ten dokonuje tego na Moja pamiatke.
6. I niech dziekuje za wszystko i blogoslawi, i wzywa Ojca w niebie, aby zeslal Ducha Swietego, by zstapil na te dary i uczynil z nich cialo i krew, substancje i zycie Odwiecznego, które ciagle sa lamane i przelewane za wszystkich.
7. I niech podniesie je ku niebu i modli sie za wszystkich: za tych, którzy odeszli, za tych, którzy zyja i za tych, którzy jeszcze przyjda. Tak jak uczylem was, módlcie sie i wy; i niech przelamie chleb i kawalek niech wlozy do pucharu i niech blogoslawi to swiete polaczenie. Pózniej zas niech rozdzieli je wiernym, mówiac przy tym: To jest cialo Chrystusa, substancja Boga, to jest krew Chrystusa, zycie Boga - ciagle lamane i przelewane za was i za wszystkich dla odwiecznego zycia. I tak jak widzieliscie, ze Ja to robilem, czyncie i wy w duchu milosci, albowiem slowa, które do was mówie, sa Duchem i Zyciem". (Rozdzial 92, 6-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Te wypowiedzi sa równiez ustepstwami, ale nie prawidlowosciami. Ludzie owego czasu szukali zewnetrznej ostoi i potrzebowali zewnetrznych obrzadków. Biorac pod uwage ich mentalnosc, przychylilem sie do ich zyczen. Kto jednak w sobie szuka i znajdzie Ducha zycia, przed tym otwiera sie wewnetrzna swiatynia. Ten pelen czci poswieci Bogu swoje zycie, czyli wszystko, czego dokonuje. 
***

(*1)/(*2) Partnerstwo jest polaczeniem przed Bogiem bez slubu w urzedzie stanu cywilnego. Malzenstwo jest polaczeniem przed Bogiem, które dodatkowo na zewnatrz wyraza sie slubem zawartym w urzedzie stanu cywilnego. 

(*2) Taki zwiazek odpowiada boskiemu Prawu. Bedzie on pelnoprawny w czasie, kiedy Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa na ziemi w pelni sie wyksztalci. Wedlug ziemskiego prawa w poszczególnych panstwach zawieranie takiego zwiazku partnerskiego w obrebie gminy bez uprzedniego slubu w urzedzie obecnie nie jest uznawane. Wspólbracia prachrzescijanskich gmin w Zyciu Uniwersalnym uwzgledniaja oczywiscie i w tych punktach prawa panstwowe, które wymagaja, azeby para, która pragnie zawrzec przymierze z Bogiem w obrebie gminy, wziela przedtem slub w urzedzie. 

(*3) Jezeli w pierwszym malzenstwie lub partnerstwie wspólna duchowa ewolucja nie jest juz mozliwa, gdyz partnerzy ida róznymi drogami - jeden teskni za tym, co mu daje swiat, a drugi za wyzszymi idealami i wartosciami - wtedy drugie malzenstwo lub partnerstwo moze byc zaakceptowane, jezeli jest ono zawarte i przebiega wedlug boskich Praw na wyzszym poziomie, a jego celem jest duchowa lacznosc i jednosc ze wszystkimi ludzmi i duchowymi istotami. 
Kto pragnie zyc wedlug zasady dualów w niebie, moze tez po rozwiazaniu drugiego malzenstwa lub partnerstwa zawiazac boska lacznosc, która nie jest juz cielesna. Trzecie malzenstwo lub partnerstwo z polaczeniem cielesnym nie jest wedlug praw Bozych dozwolone. Jezeli czlowiek zdecyduje sie wejsc do gminy, to rozpoczyna sie dla niego nowy okres zycia - zycie wedlug odwiecznego Prawa. On omówi w tym swietle kazda taka sytuacje ze starszymi i otrzyma od nich rade i wsparcie na nowa droge zycia.

(*4) Kto sie tylko zeni, jest zwiazany z cialem, a wiec z czlowiekiem. Kto poslubia jest zlaczony z Bogiem i z tym, kogo sobie wybral. Dlatego niech kazdy rozpozna róznice miedzy byc poslubionym, a byc ozenionym. Kto sie t y l k o z e n i, nie moze zyc jak aniolowie w niebie, którzy znajduja sie i miluja w Bogu, naszym Ojcu. 

(*5) Tylko wazkie problemy, których rozwiazanie trwaloby dluzszy czas, powinny byc omówione po wieczerzy z jednym lub z kilkoma starszymi. Mniejsze zas problemy i trudnosci, które mozna szybko wyjasnic, powinny byc z jednym ze starszych omówione p r z e d wieczerza. 

ROZDZIAL 93

Reguly dla Gminy 
(Czesc 3) 


O przebaczaniu i proszeniu o przebaczenie (1-2).
Uzdrawianie z Ducha Bozego (3-4). Odpowiedzialni w gminie (5-10)

1. A inny zapytal: "Mistrzu, jesli ktos popelnil grzech, czy inny czlowiek moze mu jego grzech odpuscic, czy nie?" A Jezus odpowiedzial: "Bóg odpuszcza wszystkie grzechy tym, którzy za nie zaluja; jednakze to, co zasialiscie bedziecie zbierac. Ani Bóg, ani czlowiek nie moze odpuscic grzechów tym, którzy nie zaluja za nie i nie zaniechaja, tak samo jak nie moze utrzymac w grzechach tych, którzy je porzucaja. Jednakze jesli ktos jest w Duchu i jasno rozpoznaje, ze blizni zaluje za swoje grzechy i je porzuca, ten moze zaprawde zalujacemu grzesznikowi rzec: Odpuszczone sa grzechy twoje; albowiem wszystkie grzechy beda odpuszczone przez skruche i zadoscuczynienie i ci, którzy sie ich wyrzekna, beda od nich uwolnieni, zas ci, którzy nadal grzesza, pozostana z nimi zwiazani. 
2. Jednakze owoce grzechu przez jakis czas trwaja, jak bowiem siejemy, tak zbieramy. Bóg nie pozwala z siebie szydzic. Kto sieje w ciele, zbierac bedzie zgube, ale ci, którzy sieja w Duchu, zbierac beda wieczne zycie. Jesli ktos porzuci grzechy swoje i wyzna je, temu starszy winien tak odpowiedziec: Niech ci Bóg przebaczy twoje grzechy i niech cie prowadzi do zycia wiecznego. Wszystkie grzechy przeciw Bogu odpuszcza Bóg, a wszystkie grzechy przeciw ludziom odpuszczaja ludzie". (Rozdzial 93, 1-2)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jedynie ten wobec kogo blizni zgrzeszyl, moze odpuscic grzech. Ten, kogo to nie dotyczy - zaden inny czlowiek - nie moze grzechu odpuscic. 
To, co czlowiek sieje, to zbiera - chyba ze wczesniej pozaluje za swoje grzechy, wykroczenia przeciwko Prawu i przeze Mnie, Chrystusa, poprosi swojego blizniego o przebaczenie. Jesli ten mu przebaczy, grzech bedzie mu odebrany, gdyz Bóg zmazuje wszystko, co jest pozalowane i przebaczone, o ile czlowiek stara sie tego samego juz nie czynic. 
To jednak, co nie jest pozalowane i odpuszczone, musi byc zniesione, albo w tym, albo w jednym z kolejnych ziemskich bytów lub w obszarach oczyszczania, dokad dusza pójdzie po opuszczeniu ciala. 
Jezeli ktos prosi o przebaczenie i nie uzyska przebaczenia swojej winy, to i Bóg mu tej winy nie odbierze. Milosc i laska Boza bedzie jednak ze wzmozona sila promieniowac swoim swiatlem na tego, kto nie przebacza, tak ze i on rozpozna swoje bledne postepowanie, przebaczy blizniemu i sam poprosi o przebaczenie, gdyz nie zawsze przy jakims zajsciu tylko jeden jest winny. W wielu wypadkach obie strony ponosza wine przez swoje postepowanie.
Zanim przyczyny zaczna dzialac w ciele, milosc i laska Boza wciaz na nowo dotykaja serca grzesznika i daja mu impulsy, aby zawczasu oczyscil grzech przez przebaczenie i prosbe o przebaczenie, gdyz kazdy grzech jest wina, a wiec wykroczeniem przeciw boskiemu Prawu.
Do Królestwa niebianskiego moze wejsc jedynie ten, kto uzyskal przebaczenie od blizniego. Dlatego uwazaj na swoje mysli i swoje slowa, aby zarówno mysl jak i slowo odpowiadaly Mojemu Prawu. 
Czlowiek moze wprawdzie przebaczyc, lecz skaze duszy moze rozwiazac tylko Bóg. Starszy moze tym, którzy prosza o przebaczenie i tym, którzy przebaczaja, wyjasnic, ze wedlug prawa zadoscuczynienia rozwiazane sa tylko te grzechy, których w przyszlosci juz sie nie popelni. Uwolnic od grzechów nie moze zaden czlowiek, tylko Bóg.
Jezeli dwóch sie spiera i nie moze swojego sporu rozwiazac, gdyz nie znaja oni boskich praw, to moga, jesli tego pragna, byc pouczeni o odwiecznych prawach przez jednego ze starszych lub przez aniola gminy, aby obydwaj byli znowu w stanie myslec i postepowac zgodnie z Prawem.
3. A inny zapytal Go: "Jesli ktos z nas bedzie chory, czy bedziemy mieli sile, aby uzdrowic go tak jak Ty?" A Jezus odpowiedzial: "Sila ta pochodzi z doskonalej czystosci i wiary. Kto z Boga sie narodzil, zatrzymuje swoje nasienie w sobie.
4. Jednak gdy ktos z was zachoruje, poslijcie po starszego gminy, aby go namascil oliwa w imieniu Pana. Modlitwa wiary, wyplyw mocy polaczony z modlitwa dziekczynna podniesie go, jezeli nie bedzie przygniatany przez grzech popelniony w tym lub jednym z poprzednich wcielen". (Rozdzial 93, 3-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
W Mojej gminie beda ludzie posiadajacy dar uzdrawiania. Aby mogli uzdrawiac z Ducha Bozego, ich dusze musza byc w znacznej mierze oczyszczone, zeby mógl przez nie wplynac do slabej duszy i do cierpiacego ciala Mój uzdrawiajacy strumien.(*1) Wyzdrowieje jednak tylko ten, kto chorobe swego ciala, grzech, który w ciele dochodzi do skutku, Mnie przekaze. Wtedy poprzez dusze nastepuje uzdrowienie, o ile jest to dobre dla duszy i ciala. Jezeli jednak czlowiek nadal popelnia te same bledy, to dla duszy jest lepiej, zeby znosil swoje cierpienia i przez nie dojrzewal, nawet jesli nastapi to w jednym z kolejnych ziemskich bytów, gdyz jego cierpienia odpowiadaja jego bledom.
W niebie nie ma ceremonii. W wielu wypadkach uczynilem ustepstwa niewiedzacym, którzy znali tylko czesc praw zycia, poniewaz trzymali sie jeszcze rytualów i znajdowali w nich spokój i uwewnetrznienie.
Moi, którzy znaja Prawo i którzy zyja w Mojej gminie, bedacej elementem Królestwa Pokoju, nie potrzebuja ceremonii i dlatego tez nie potrzebuja namaszczenia. Niebo jest prawem milosci i tak ma tez byc na ziemi wsród Moich.
Kto Mnie prosi o uzdrowienie, ten niechaj równoczesnie za uzdrowienie dziekuje. Kto bowiem z calego serca prosi czyniac dziela ofiarnej milosci i tych samych grzechów wiecej nie popelnia - ten juz w swojej duszy uzyskal uzdrowienie. Dziekujcie i badzcie pewni: Kto z calego serca dziekuje i tych samych bledów wiecej nie popelnia, ten juz odebral.
5. A inny zapytal Go: "Mistrzu, jak ma byc uporzadkowana swieta gmina i kto ma w niej sluzyc?" Jezus odpowiedzial: "Kiedy uczniowie Moi zbiora sie w Moim imieniu, niech sposród siebie wybiora oddanych i wierzacych, mezów i niewiasty, którzy w swiatowych sprawach obejma zadania i beda doradzac, którzy troszczyc sie beda o potrzeby biednych i o tych, co nie moga pracowac. I niech ci zawiaduja dobrem gminy, i pomagaja przy ofiarach, i niech ze wzgledu na swoja pomoc beda waszymi diakonami.
6. A jesli w tej sluzbie sie sprawdzili, niech wybiora ze swoich szeregów takich, którzy maja duchowe zdolnosci do prowadzenia albo prorokowania, lub do gloszenia kazan, nauczania, lub tez leczenia, aby umacniali trzode duchowa, skladali swiete ofiary i przewodzili misteriom Bozym. I niech ci beda waszymi starszymi i ich pomocnikami.
7. A z tych, którzy na swoim miejscu dobrze sluzyli ma byc wybrany jeden, który wydaje sie najbardziej godny. Niech on stoi nad wszystkimi i bedzie waszym aniolem. Aniol zas powinien wyznaczyc diakonów i wyswiecic starszych, namascic ich oraz polozyc na nich rece i tchnac, aby mogli odebrac Ducha Swietego dla sluzby, do której sa powolani. A aniola niechaj namasci i wyswieci ktos z najbardziej godnych, jeden z najwyzszej rady.
8. Tak jak Ja poslalem apostolów i proroków, posylam równiez ewangelistów i pasterzy - czterdziesci osiem filarów swiatyni - abym przez sluzbe czterech zbudowal i udoskonalil Moja gmine. Powinni oni zasiadac w swietym zgromadzeniu w Jerozolimie, kazdy ze swoim pomocnikiem i diakonem, a wszystkie rozproszone zgromadzenia powinny skladac im sprawozdania o wszystkich sprawach zwiazanych z utrzymaniem gminy. I tak jak wzmaga sie swiatlo, powinni oni Moja swieta gmine prowadzic i umacniac, i w niej nauczac. Powinni otrzymywac swiatlo od wszystkich i wszystkim wiecej swiatla dawac.
9. Nie zapominajcie ofiarowac kadzidla przy waszych modlitwach i wezwaniach, prosbach i dziekczynieniach, tak jak jest to napisane u ostatniego proroka. Od wschodu slonca, az do jego zachodu, ma byc w Moim imieniu na wszystkich miejscach, jako czysta ofiara, palone kadzidlo, albowiem imie Moje ma byc wielkie pomiedzy poganami.
10. Zaprawde, powiadam wam, kadzidlo jest przypomnieniem wstawiennictwa swietych, modlacych sie w ukryciu slowami, które nie moga byc wypowiadane". (Rozdzial 93, 5-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i wyjasniam slowo: 
W Mojej gminie sluza wszyscy ci, którzy na Wewnetrznej Drodze do królestwa serca rozpoznali i urzeczywistnili drugi stopien, Boska Wole. Oni dojrzewaja do czynów w Moim Duchu.
Tymi, którzy stoja w Mojej sluzbie sa: aniol gminy, starsi, uzdrowiciele wiara, duchowi nauczyciele i prowadzacy Wewnetrzne Koscioly Ducha Chrystusowego oraz ci, którzy ofiarnie dzialaja w sluzbie blizniego.
Zycie gminy nie ma skostnialej formy. Zycie w Moim Duchu jest ewolucja. Nie ma zwierzchników ani podwladnych.
Z gminy wciaz na nowo wybierani sa dojrzali w Duchu mezowie i niewiasty, którzy przewodza rozrastajacej sie gminie lub buduja nowe gminy, aby ziemia zapelnila sie ludzmi, spelniajacymi wole Boga Ojca-Matki.
Wybrani beda najpierw przydzieleni duchowym nauczycielom i prowadzacym Wewnetrzne Koscioly Ducha Chrystusowego, którzy spelniaja rózne zadania, na przyklad w zakresie nauczania lub sluzby spolecznej, prowadzenia zakladów lub innej dzialalnosci gospodarczej, a takze tym, którzy troszcza sie o biednych i zawiaduja dobrem gminy. W ten sposób dojrzewaja oni do dalszych i samodzielnych zadan w Moim Duchu, aby gmina - a z czasem nastepne gminy - mogla sie powiekszac i aby Królestwo Pokoju na ziemi wzrastalo.
Wybrani, mezowie i niewiasty, powinni równiez powiekszac grono starszych. Dlatego pozwólcie temu, kto jest obdarzony laskami, prowadzic zycie gminy pod przewodnictwem jednego ze starszych czy to podczas wieczornych spotkan w gminie, czy to podczas wieczorów modlitewnych, czy tez w Wewnetrznym Kosciele Ducha Chrystusowego, i we wszystkim, co nalezy do zadan starszych.(*2) 
Kilku powolanych starszych lub aniol powstajacej gminy ustanowia dla dalszych gmin ksiege gminy. Beda ja przechowywac i zwazac na to, aby wszystko istotne, co dzieje sie w obrebie gminy, bylo w niej zapisane.
Jezeli jeden z wybranych wyrózni sie przez dobre, ofiarne dziela, przez przestrzeganie odwiecznych praw, dajcie mu mozliwosc stania sie aniolem gminy. Ale starsi i gmina dopiero wtedy ustanowia go aniolem, gdy przejdzie lata próby i rzeczywiscie skonczy czwarty stopien, boska Powage, i stanie sie Moim slowem, Prawem.
Wiedzcie: Ja ucze Moich Mojego Prawa, aby na ziemi stalo sie jak w niebie.
Moi, którzy znaja Moje prawa i ich przestrzegaja, gdyz ida Wewnetrzna Droga do królestwa wnetrza, do prawa zycia, nie potrzebuja ceremonii ani zadnych ewangelistów i pasterzy.
Kto czyni Moja wole, zna Prawo. Pasterzem jest wtedy Prawo: jest to przez tego czlowieka, który jest Moim slowem i Moje slowo w sobie slyszy, Chrystus w was.
Ten, kto jest Moim slowem - aniol i ci, którzy slysza Moje slowo - starsi, i ci, którzy sa blisko Mojego slowa - uzdrowiciele wiara, duchowi nauczyciele i prowadzacy Wewnetrzne Koscioly Ducha Chrystusowego i wszyscy, którzy ofiarnie spelniaja sluzbe dla Mojej gminy, sa odpowiedzialni za Moja gmine.
***

(*1) Uzdrowiciele wiara, zwani równiez uzdrowicielami Chrystusowymi lub modlitewnymi, musza wedlug prawa zycia juz przez dluzszy czas odbywac sluzbe w gminie. Równiez i tutaj gmina decyduje, czy brat lub siostra osiagneli wewnetrzna dojrzalosc do tego zadania.
Uzdrawianie wiara nie wyklucza porady u lekarza. 

(*2) Starsi maja za zadanie opiekowac sie gmina we wszystkich zakresach, prowadzic ja i zwazac na to, zeby odwieczne prawa byly zachowane i wprowadzane w czyn w zyciu codziennym. 
ROZDZIAL 94

Reguly dla Gminy 
(Czesc 4) 


O chowaniu zmarlych - Swiadome zycie - Duchowo martwi - Bóg nie chce powtórnych wcielen (1-4). Kto odnalazl swojego wewnetrznego Boga, ten nie potrzebuje ziemskich przywódców - Kryteria wiarygodnosci odpowiedzialnych: ofiarne sluzenie - O odziezy: wewnetrzne piekno uwidacznia sie na zewnatrz (5-7). Wzrastanie i utrzymanie gminy, wspólne zadanie (8-10)

1. I znowu inny zapytal Go: "Mistrzu, jak zyczysz sobie, abysmy grzebali naszych zmarlych?" Jezus odpowiedzial: Szukajcie rady diakonów w tej sprawie, bo to dotyczy wylacznie ciala. Zaprawde, powiadam wam, nie ma smierci dla tych, którzy wierza w nadchodzace zycie. To, co wy uwazacie za smierc jest brama do zycia, a grób jest furtka do zmartwychwstania dla tych, którzy wierza i sa posluszni. Nie smuccie sie i nie placzcie po tych, którzy was opuscili, lecz radujcie sie raczej ich wejsciem w zycie.
2. Tak jak wszystkie stworzenia, pojawiaja sie oni w tym swiecie ze swiata niewidzialnego, tak tez powracaja do tego niewidzialnego swiata i w ten sposób beda ponownie przychodzic, az zostana calkowicie oczyszczeni. Oddajcie zywiolom ciala tych, którzy odeszli, a Ojciec, który odnawia wszystko, poleci aniolom zajac sie nimi. Niech starsi modla sie, aby ciala ich mogly spoczywac w spokoju, a dusze obudzily sie do radosnego zmartwychwstania.
3. Jest bowiem zmartwychwstanie z ciala i zmartwychwstanie w cialo. Jest wystapienie duszy z zycia w ciele i zstapienie do zycia w ciele. Módlcie sie za tych, którzy juz odeszli i za tych, którzy jeszcze zyja, i za tych, którzy dopiero przyjda, wszyscy bowiem tworza jedna rodzine w Bogu. W Bogu zyja, poruszaja sie i maja swoje istnienie.
4. Cialo, które zlozycie do grobu lub które spali ogien, nie jest cialem, które kiedys bedzie; ci bowiem, którzy przyjda, inne otrzymaja ciala, a mimo to swoje wlasne, bo co w tym zyciu posiali, to w nastepnym zbierac beda. Blogoslawieni, którzy znosili krzywde w tym zyciu, albowiem oni zaznaja wiekszej radosci w przyszlym. Blogoslawieni, którzy czynili sprawiedliwosc w tym zyciu, albowiem oni otrzymaja korone zycia". (Rozdzial 94, 1-4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Istnieje tylko jedno przemijajace cialo; jest nim cialo materialne, które z ziemi powstalo i znowu do ziemi powraca. 
Dlatego radze wam, oddac ziemi martwe cialo - to, co z ziemi powstalo. Tak jak listowie drzew, opadajace jesienia, znowu jest oddawane ziemi, tak tez oddawane jest ziemi przemijajace cialo.
Waszych cmentarzy nie powinniscie ozdabiac pomnikami i róznymi innymi dekoracjami. Kwiaty, które wyrastaja z ziemi, sa najpiekniejsza ozdoba. Skoro jednak tego pragniecie i jest to przyjete wedlug ziemskich praw, to na malym kamieniu lub na malej drewnianej tabliczce moze byc napisane imie przemijajacego ciala, które oddane zostalo ziemi.
Jezeli przemijajace cialo oddane zostalo ogniowi, to wlózcie popiól w naczynie, które przechowywane bedzie w grobowcu, az nadejdzie czas, kiedy i ono sie rozpadnie i stanie sie tym, z czego powstalo. Na prochy z ciala dobre bylyby naczynia z gliny.
Jezeli to odpowiada obowiazujacym jeszcze swiatowym prawom, to mozecie popiól z ciala oddac wiatrom, zywiolowi powietrza. Wiatr rozproszy popiól z dawnego ciala i odda go ziemi.
Smierc duszy nie istnieje. To, co pochodzi z Boga, zyje wiecznie - to, co pochodzi z ziemi, stanie sie znowu ziemia.
Dlatego starajcie sie spelniac odwieczne Prawo i zyc w prawie milosci, tak aby wasze dusze juz w ciele osiagnely zmartwychwstanie z duchowej smierci, a mianowicie swiadome zycie, które dusza juz w czlowieku urzeczywistni w slowie i w czynie.
Swiadome zycie oznacza urzeczywistnianie i spelnianie praw milosci. Dzieki temu czlowiek osiaga jasnosc i bedzie zgodnie z Prawem myslal i postepowal. Wtedy po smierci ciala dusza od razu powstanie i wejdzie w bardziej swietliste obszary, odpowiednio do zycia duszy i ciala, lub wstapi w swiatlo, w niebiosa.
Dopóki istnieja ziemskie prawa, obowiazuja slowa: Dajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co sie Bogu nalezy. Starajcie sie wiec spelniac prawa Boze i przestrzegac tez ziemskich praw - o ile nie wykraczaja one przeciwko boskiemu Prawu. Kto bowiem wykracza przeciwko Bogu, uniwersalnemu Prawu, ten sie obciaza.
Ten, kto nie zna odwiecznego prawa zycia i wcale nie chce go znac i doznac, jest duchowo martwy. Dlatego tylko duchowo martwi oplakuja swoich zmarlych, bo mysla, ze oni od nich odeszli. W rzeczywistosci przeszli tylko w zycie o subtelnej substancji, którego ziemskie oczy dostrzec nie moga.
Radujcie sie, gdy swietlista dusza wystapila z grobu ludzkiego ja i po smierci ciala wchodzi w swietliste królestwo, w niebiosa. Zycie dane jest tym, którzy juz w szacie ziemskiej zyli w Duchu, w prawdziwym zyciu. 
Wola Boga Ojca-Matki i Syna, którym Ja Jestem, jest to, aby dusza w szacie ziemskiej oczyscila sie tak dalece, ze nie bedzie juz musiala powracac w cialo, w nowe cialo z ziemi, które zostalo splodzone przez ziemskiego mezczyzne i urodzone przez ziemska niewiaste. Jezeli dusza znowu powraca na ziemie, to nowe cialo znowu odzwierciedla stan duszy i jej istotne cechy. Blaski i cienie duszy ksztaltuja ziemskie cialo. Materialne cialo ponownie wcielonej duszy jest domem, w który weszla, aby na ziemi, w szkole zycia wcielonych dusz, zniesc swoje cienie.
Swiatlo dni pokazuje czlowiekowi, co on ma przezwyciezyc kazdego dnia. Chwile i minuty sa zatem cenna energia do samorozpoznania. Ten, kto wykorzystuje chwile, minuty i godziny, a zatem zyje tu i teraz, osiaga mistrzostwo w opanowaniu swojego ja. On posiada cenna zyciodajna energie w swojej duszy i w swoim ciele.
Dusza tak dlugo bedzie chciala przybierac cialo, az swiatlo w niej stanie sie wieksze niz cienie.
Równiez swietliste dusze daza do ziemi, aby sluzyc tym, którzy zmagaja sie ze swoimi cieniami. O ile dusze te pozostana w swietle nie beda zwiazane z prawem siewu i zbioru. Po swojej fizycznej smierci powróca do swiatla. Istnieje wiec wychodzenie z zycia w ciele i zstepowanie do zycia w ciele.
Módlcie sie do Boga Ojca-Matki, by On darowal wam codziennie nowe zyciodajne energie do rozpoznania, co tego dnia macie przezwyciezyc, abyscie po fizycznej smierci powrócili w bardziej swietliste obszary i nie musieli juz zstepowac do zycia w ciele.
Módlcie sie za zmarlych, aby i oni rozpoznali swoja droge i wedrowali sciezka do boskosci, do Królestwa Pokoju. Módlcie sie jednak równiez za tych, którzy przyjda, aby w obszarach oczyszczania rozpoznali, jaki jest cel zycia na ziemi.
Ten, kto zyje w Bogu, porusza sie w Bogu i ma w Bogu swoje istnienie.
Kto zyje w swiecie i ze swiatem, ten wciaz na nowo wiaze swoje istnienie z tym swiatem i bedzie w nim zyl tak dlugo, az zacznie korzystac z dni, aby osiagnac to, co duchowe, co jest w koncu jego zyciem.
Kto jako czlowiek, wbrew pokusom ciemnosci, wytrwa i pozostanie w swietle Prawdy, w Bogu, i zniesie krzywde w Bogu, ten w odwiecznym bycie dozna wielkiej radosci, gdyz nie musial przebaczac i prosic o przebaczenie; zyl on w Bogu i zyje w Bogu. Kto wbrew pokusom pozostal w prawosci, a wiec przestrzegal odwiecznych praw, ten w zyciu wiecznym bedzie nosil korone milosci.
5. I znowu inny zapytal Go: "Mistrzu, wedlug prawa Mojzesz odziewal kaplanów we wspaniale szaty, za ich sluzbe w swiatyni. Czy tych, którym powierzamy swiete czynnosci, jakich nas nauczyles, mamy równiez tak ubierac?" A Jezus odpowiedzial: "Biale plótno lniane jest symbolem prawosci swietych; zaprawde, przyjdzie jednak czas, kiedy Syjon bedzie spustoszony, i gdy minie czas zaloby, zmartwychwstanie i zalozy swe piekne szaty, tak jak jest napisane. 
6. Dazcie najpierw do tego by zapanowala sprawiedliwosc, a wszystko bedzie wam przydane. Szukajcie we wszystkich sprawach prostoty i nie dawajcie zadnej sposobnosci do próznego przepychu. Starajcie sie najpierw byc przyodziani w milosierdzie i w szate zbawienia i w plaszcz sprawiedliwosci.
7. Jakaz bylaby korzysc, gdy tych nie macie? Bedziecie jak dzwiek kruszcu i brzekanie cymbalów, jezeli nie macie milosci. Szukajcie sprawiedliwosci, milosci i pokoju, a wszystko, co piekne bedzie wam dodane". (Rozdzial 94, 5-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: W prawie milosci nie ma umartwiania. Prawo nie zabiera czlowiekowi nic z tego, co on chcialby jeszcze zatrzymac. Prawo wyprowadza czlowieka z jego nawyków, tradycji, mnieman i samolubnych opinii i dopuszcza wiele, az czlowiek odnajdzie sie we Mnie, w Prawie. Tak postepowal tez Mojzesz.
Kto jednak spoglada jedynie na Mnie i urzeczywistnia prawa, ten nie potrzebuje zewnetrznego przepychu ani ludzkich przywódców. On w sobie znalazl swojego przewodnika i Zbawiciela. Jest nim Chrystus, którym Ja Jestem, dobry pasterz wszystkich wiernych owiec.
Dlatego nie dazcie do zewnetrznego uznania i nie starajcie sie o ludzkich przywódców. W Bogu jest równosc, dlatego w Mojej gminie aniol i starsi gminy nie powinni byc czyms wiekszym ani tez czyms mniejszym niz gmina. We Mnie jest tylko jeden lud, który przestrzega odwiecznych praw milosci.
Dlaczego ludzie wciaz na nowo wybieraja sobie ludzkich przywódców? Dlatego, ze nie uczynili Ducha Chrystusowego osia swego zycia. Ludzkosc tak dlugo bedzie potrzebowala ludzkich idoli, az odnajdzie wewnetrzna Prawde. Jezeli czlowiek odnalazl swojego wewnetrznego Boga, Boga Ojca-Matke, wtedy nie wpatruje sie juz w zadnego ludzkiego idola, lecz spelnia wieczne prawa i jest mily Bogu. On tworzy wtedy z innymi, którzy mysla tak samo, rodzine Boza na ziemi.
Dopóki ludzie, którzy tworza gmine lub gminy we Mnie, Chrystusie, podlegaja ewolucji, to pomiedzy nimi beda wciaz tacy, którzy osiagneli juz wyzszy stopien duchowego rozwoju. Beda to aniolowie i starsi, uzdrowiciele wiara, duchowi nauczyciele i prowadzacy Wewnetrzne Koscioly Ducha Chrystusowego w gminie. Ten, kto dojrzal w Duchu, nie rosci sobie prawa lub pretensji, aby byc lepszym niz blizni.
Sprawdzianem prawdziwosci aniola i starszych, i wszystkich innych, którzy przewodza gminie jest ofiarnosc, ofiarne sluzenie, które nie pyta o zaplate ani uznanie. 
To nie dotyczy dzialalnosci w chrzescijanskich zakladach i placówkach spolecznych. Tam czlowiek spelnia prawo "Módl sie i pracuj" i za swa prace otrzymuje wynagrodzenie, aby móc poradzic sobie w zyciu materialnym. Ale i tutaj obowiazuje: Dzialaj ofiarnie w sluzbie blizniego, a wtedy bedzie ci dane. 
Ofiarnosc aniola i starszych w sluzbie dla gminy nie powinna podlegac Prawu "Módl sie i pracuj". Jest to ofiarna sluzba bez zaplaty.
Starajcie sie najpierw osiagnac sprawiedliwosc i ofiarna milosc, wtedy wszystko otrzymacie i bedziecie posiadac wszystko, czego wam potrzeba, a i ponadto. Kto ofiarnie sluzy, ten bedzie tez zarabial. Jest w nim bowiem wola Boza i Bóg Ojciec-Matka bedzie dbal o niego tak, ze nie zabraknie mu niczego.
Odziewajcie sie ozdoba cnoty, sila milosci i milosierdzia - a bedziecie oswobodzeni od tego, co jeszcze cechuje ludzi tego swiata, od ludzkiego ja, które odzwierciedla sie w wielu aspektach: w paradzie i w przepychu, w zewnetrznym bogactwie, checi bycia kims, w zadzy posiadania, w zazdrosci, zawisci i wrogosci. 
Mojzesz zezwalal kaplanom na wspaniale szaty, gdyz nie osiagneli oni jeszcze milosierdzia i chcial tego lud.
Ten, kto jest przenikniety miloscia, milosierdziem i sprawiedliwoscia, ten jest zbawiony. Bedzie sie on odziewal i zachowywal stosownie do swojego wewnetrznego promieniowania.
Kto zachowuje odwieczne prawa, ten bedzie sie odziewal barwami, które odpowiadaja harmonii boskiego Prawa. Podstawowe sily Ducha sa siedmioma podstawowymi kolorami niebios. Odpowiadaja one kolorom teczy.(*1) 
Ubranie ofiarnego czlowieka jest czyste, schludne i dobrej jakosci, w jednym z kolorów teczy. Taki czlowiek nie bedzie sie jednak otaczal luksusem i przepychem. 
On nie bedzie sie wykazywal i zwracal na siebie uwage. Promieniuje tym, co urzeczywistnil - równiez poprzez swoja odziez. 
Tak jak czlowiek odczuwa, mysli, mówi i czyni, takim jest - i tak tez zachowuje sie w swojej rodzinie i poza nia.
Takim jakim jest, tak spozywa posilki. I takim jakim jest i spozywa posilki - tak tez zachowuje sie i odziewa.
Czlowiek moze przez dluzszy czas ukrywac swoje ja i wprowadzac w blad nieoswieconych. Dla kazdego jednak nadejdzie czas, kiedy jego ja stanie sie widoczne i ukaze sie takim, jakim naprawde jest.
Kazdy po sobie rozpoznaje, w jakim miejscu stoi. Kazdy jest sam dla siebie miernikiem, a blizni jest dla niego zwierciadlem. Co bowiem w bliznim mu sie nie podoba, co go wzburza i o czym w tym wzburzeniu rozmysla i mówi, to samo lub podobne ma w sobie i wokól siebie. Kazde wzburzenie wywolane przez blizniego jest waszym wlasnym miernikiem.
Odnajdzcie droge do wewnetrznego piekna przez ofiarna milosc, pokój i sprawiedliwosc, a wszystko bedzie wam dane przez Ojca w niebie.
Bóg nie chce, zeby Jego dzieci zyly w biedzie, lecz pragnie, aby byly bogate w Duchu. Wtedy beda mialy równiez jako ludzie to, czego potrzebuja i o wiele wiecej, aby mogly obdzielac tych, którzy sa na drodze od zewnetrznego ubóstwa i obciazenia duszy do wewnetrznego piekna i wewnetrznego bogactwa.
Dlatego szukajcie najpierw Królestwa Bozego i jego sprawiedliwosci, a wtedy otrzymacie wszystko, czego wam potrzeba - i ponadto. Nie znaczy to jednak, ze macie zalozyc rece. Prawo dla ludzi brzmi "Módl sie i pracuj".
8. A jeszcze inny zapytal Go: "Mistrzu, ilu bogatych i poteznych wejdzie do zycia i polaczy sie z nami, którzy jestesmy biedni i którymi sie pogardza? Jak mamy prowadzic dzielo Boze w duchowym odrodzeniu ludzkosci?" I rzekl Jezus: "To jest równiez sprawa diakonów i rady starszych w gminie.
9. A kiedy Moi uczniowie zbiora sie w wieczór szabatu lub rankiem pierwszego dnia tygodnia, niech kazdy ofiaruje po groszu, badz tylko najmniejsza czastke swego mienia, tak jak im Bóg je dal i niech wlozy to do skarbony na utrzymanie gminy, jej sluzb i dzialalnosci. Albowiem powiadam wam, bardziej blogoslawiona rzecza jest dawac anizeli brac.
10. Tak maja byc dokonane wszystkie sprawy - z rozwaga i w porzadku. Reszte uporzadkuje Duch, który wywodzi sie od Ojca w niebie. Pouczylem was teraz o podstawowych regulach i Ja Jestem z wami na zawsze - az do konca czasów". (Rozdzial 94, 8-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Zaden bogacz, który swoje mienie nazywa swoja wlasnoscia nie wejdzie do Królestwa Bozego i zaden mocarz, który wywiera nacisk na Mój lud, nie wejdzie do nieba.
Obydwaj, zarówno bogacz jak i mocarz, sa biedni w Duchu bo nie rozwineli milosci, i nie czynia dziel milosierdzia. Dopiero kiedy schyla glowe, zuzyja w odpowiedni sposób swoje mienie dla dobra ogólu, dla ludu i zrównaja sie z tymi, którzy miluja Mnie bardziej niz swiat z jego pokusami, podnietami i przyjemnosciami, wzrosna w Moim Duchu i beda wtedy z wami, którzy powinniscie byc bogaci w wewnetrzne wartosci.
Kto odczuje skruche z powodu swoich roszczen do wladzy, swojej nietolerancji, zadzy panowania i pychy i naprawi to, co spowodowal - wszedzie tam, gdzie to jest potrzebne i wlasciwe - kto wiec podporzadkuje sie odwiecznym prawom, ten bedzie z Moimi, a Moi z nim.
Nie mówcie wiec wy, którzy obraliscie Królestwo Boze, ze jestescie biedni. Prawdziwie bogaci sa ci, którzy czynia wole Mojego i swojego Ojca.
Zbliza sie czas, kiedy Moi wezma ziemie w posiadanie. Gdyz w czasie Chrystusa nie bedzie ani bogatych, ani biednych, ani poteznych, ani podwladnych. We Mnie równi sa wszyscy: Moi bracia i Moje siostry - i my wszyscy jestesmy synami i córkami Boga.
Dopóki wewnetrzne królestwo stopniowo wyrasta na zewnatrz, a wiec uwidacznia sie na ziemi poprzez tych, którzy czynia wole Ojca - i poprzez tych, którzy zaczeli isc droga do królestwa wnetrza, aby wole Ojca rozpoznac i spelniac - Moi w gminie potrzebuja jeszcze slug: aniola, starszych, uzdrowicieli wiara, duchowych nauczycieli, prowadzacych Wewnetrzne Koscioly Ducha Chrystusowego i innych ofiarnych slug Bozych w domach gminy, szkolach, przedszkolach, w placówkach Chrystusowych (zwanych przez was "zakladami Chrystusowymi" i "dobrami zyciodajnymi"), w "domach zdrowia", w "domach wewnetrznej ojczyzny" (domach starców) i w wielu innych placówkach niezbednych dla ludzi i potrzebnych im, aby mogli zyc w swiecie doczesnym. 
Aby gmina trwala i mogla sie rozrastac, potrzebna jest pomoc kazdego. Dlatego tez kazdy powinien co tydzien lub co miesiac wniesc "dziesiecine" i dziekowac Bogu za to, ze jest zdrowy i pelen sil i dzieki temu moze sluzyc Odwiecznemu, sluzac gminie i blizniemu. 
Ofiarny czlowiek dobrowolnie przyczyni sie do tego, gdyz wie, ze wszystko przychodzi od Boga i wszystko znowu do Boga powraca.
Tak jak morze zasila jeziora, rzeki i strumyki, a one znowu morze, tak jak woda staje sie para wodna, oblokiem i na powrót deszczem, a on znowu jako woda zrasza ziemie, tak Moi powinni dbac o przeplyw energii. Tylko zdrowe krazenie, przeplyw sily, zapewnia zdrowe rozrastanie i pomnazanie energii. Kto jest wlaczony w ten ofiarny obieg, nigdy nie bedzie w potrzebie. On przestrzega odwiecznie plynacego prawa ofiarnej milosci i spelnia przykazanie "Módl sie i pracuj".
Kto spelnia Prawo i przykazania, wyciag z odwiecznego Prawa, ten bedzie nalezal do ludu Chrystusowego, który ma tylko jednego przewodnika i Zbawiciela: Chrystusa, którym Ja Jestem, Syna w Bogu Ojcu-Matce od wiecznosci po wiecznosc.
Ta regula porzadku gminy bedzie obowiazywac dla zycia w gminie az do czasu, kiedy wszyscy ludzie i wszystkie istoty zjednocza sie w Bogu, Moim Ojcu. 
Nie traccie nadziei. Ja Jestem przy was az do konca swiata i jako brat na cala wiecznosc.
Nie traccie nadziei. Aniolowie w niebie sa z Moimi, a Moi z aniolami niebios, z boskimi istotami, aby na ziemi stalo sie tak, jak i w niebie, gdzie panuje milosc i pokój.
Kto jest we Mnie, ten kroczy pod sztandarem Chrystusa, który symbolizuje wewnetrzne królestwo, Królestwo Pokoju: wolnosc, jednosc i braterstwo.
Wszyscy ludzie sa jednym ludem we Mnie, w Chrystusie.
***

(*1) W nich zawarte sa tez dla trójwymiarowego swiata - jak w przyrodzie - harmonijne kolory posrednie (kolory mieszane). 

ROZDZIAL 95

Wniebowstapienie


Zmartwychwstaly poucza swoich uczniów o dokonaniu zbawczego zadania i o wplywach negatywnych sil - W poteznym kodujacym zródle wszechswiata i w Kronice Atmosferycznej zakodowane sa, jako pozytywna energia, sprowadzenie z powrotem dzieci Bozych i Królestwo Boze na ziemi, potegujace sie coraz bardziej (1). Ziemskie rzady sprawowane w imieniu Chrystusa przez popleczników demonów (2-3). Potezny przelom czasów ujawnia wszystko sprzeczne z Prawem - Ciemnosc w okowach skutków stworzonych przez siebie przyczyn (4). Zwiastowanie Ducha Swietego (5). Nos Chrystusa w sobie (6). Ja znowu powracam w calej wspanialosci (7). Ofiarna milosc jest nierozerwalna wiezia (8). Jezus przecierpial i doznal jako czlowiek, co to znaczy byc czlowiekiem (9-10)

1. Po Swym zmartwychwstaniu Jezus ukazal sie Swoim uczniom jako zyjacy i spedzil z nimi dziewiecdziesiat dni. Nauczal On i mówil o Królestwie Bozym i o tym, co go dotyczy, i doprowadzil do konca wszystko to, co bylo Jego zadaniem. A potem poslal dwunastu z Maria Magdalena i Józefem, Swoim ojcem, i Maria, matka Swoja, i innymi wiernymi niewiastami do Betanii, na Góre Oliwna, która im wskazal. (Rozdzial 95, 1)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane: "Po Swym zmartwychwstaniu Jezus ukazal sie Swoim uczniom jako zyjacy i spedzil z nimi dziewiecdziesiat dni. Nauczal On i mówil o Królestwie Bozym i o tym, co go dotyczy, i doprowadzil do konca wszystko to, co bylo Jego zadaniem". Równiez i te slowa powinny byc zrozumiane wedlug ich sensu.
Moi uczniowie pozostali przez okreslony czas razem. Modlili sie i oddali sie calkowicie Temu, który odszedl od nich, a jednak byl i jest z nimi, Chrystusowi Bozemu w odwiecznym Ojcu.
W tych dniach modlitwy i oddania Ja, Zmartwychwstaly, wciaz na nowo ukazywalem sie pograzonym w modlitwie. Poprzez tych, którzy odbierali wewnetrzne slowo, pouczalem Moich uczniów, aby przestrzegali praw Bozych, które jako Jezus z Nazaretu im przyblizylem, i w urzeczywistnieniu których Moje zycie bylo dla nich przykladem. Powinni oni bowiem móc spelnic to, czego jako Jezus nie moglem juz przeprowadzic, ze wzgledu na oddalenie Zydów od Boga, gdyz ci nie chcieli widziec we Mnie nikogo innego, jak tylko króla tego swiata.
To, co objawilem Moim uczniom, bylo i jest przeznaczone dla wszystkich kolejnych pokolen, gdyz wciaz na nowo przybywali i przybywaja wypelnieni Bogiem ludzie, aby to urzeczywistnic. Moje myslenie, zycie i dzialanie jako Jezusa wniknelo tez w wielkie zródlo kodujace wszechswiata i w Kronike Atmosferyczna, aby stamtad wciaz na nowo promieniowac na ziemie. 
To potezne kodujace zródlo wszechswiata i Kronika Atmosferyczna rejestruja wszystkie energie wychodzace od ludzi, jak równiez to, co jest i bedzie objawione z czystego bytu. Albowiem nic z tego, co jest pomyslane, wypowiedziane, objawione i uczynione nie ginie. 
Ja objawilem uczniom Królestwo Boze, odwieczny byt i mówilem im o Królestwie Bozym na ziemi. Ukazalem im pozytywne i negatywne strony, wplywy i ataki negatywnych sil tego swiata, które beda trwac tak dlugo az to, co czyste, prawo zycia, znajdzie dostep do serc wielu ludzi i bedzie przez nich spelniane. Kiedy bowiem czlowiek jest czysty, szlachetny i dobry, bedzie na ziemi ze Mna, z Chrystusem, budowal Królestwo Boze. 
Jako Jezus z Nazaretu nie moglem spelnic tego zadania, gdyz Moi nie byli ze Mna. Dlatego objawilem to zadanie i zakodowalem w zródle kodujacym wszechswiata i w Kronice Atmosferycznej. Tam, niewidocznie dla ludzi, ustanowilo sie cale Dzielo Zbawienia: Sprowadzenie z powrotem dzieci Bozych do domu Ojca i zbudowanie Królestwa Bozego na ziemi. Jest to potezne Dzielo Zbawienia, w które jest wlaczonych wiele czystych istot duchowych i wiele istot duchowych w szacie ziemskiej - a wiec ludzi.
We wszystkich czasach istoty wierne swemu zadaniu przybieraly szate ziemska i rozpoczynaly wypelniac w tym swiecie poszczególne zadania tej misji. Prowadzily one ofiarne zycie w sluzbie blizniego. Obejmowaly tez mniejsze lub wieksze czesci duchowego zadania i dzieki temu uwidacznialy je. Zyjac we wspólnocie i dla blizniego tworzyly placówki, w których staraly sie zyc jak prawdziwi chrzescijanie. Ale wciaz na nowo wyslannik ciemnosci przychodzil, aby zniweczyc te zewnetrzne placówki.
Poprzez cale pokolenia ciemne dusze podazaly do wcielenia, aby w szacie ziemskiej sluzyc demonom jako narzedzia. Dopóki sily demoniczne mialy jeszcze moc, mogly one niszczyc zewnetrzne formy prawdziwych chrzescijanskich placówek, ale nie mogly zniszczyc tego, co jako pozytywna energia formowalo sie w zródle kodujacym wszechswiata i w Kronice Atmosferycznej i budowalo sie coraz bardziej na ziemi jako Królestwo Boze.
Na poteznym przelomie czasów (1989r.) wiele z tych wcielonych ciemnych dusz odczuwa skutki swoich dawnych czynów i sa one przez to oslabione. Dlatego demony maja teraz coraz mniejszy dostep do ludzi dzialajacych dla Królestwa Bozego na ziemi. Na skutek tego sa pomiedzy soba sklócone i juz prawie niezdolne do negatywnych czynów w wiekszym zakresie; do niszczenia i zabijania ludzi, którzy wydaja sie im niebezpieczni dlatego, ze staraja sie zyc we Mnie, w Chrystusie.
W ten sposób negatywne sily coraz bardziej traca na terenie, a zatem tez na sile i wplywach. Jednoczesnie swiatlo niebios wzrasta w wielu ludziach i przez to tez na ziemi. Ciemna moc ustapi.
Jest napisane: "A potem poslal dwunastu z Maria Magdalena i Józefem, Swoim ojcem, i Maria, matka Swoja, i innymi wiernymi niewiastami do Betanii, na Góre Oliwna, która im wskazal".
Ja prosilem Moich wiernych, aby uczestniczyli w Moim wniebowstapieniu, aby to wydarzenie wniknelo w ich dusze, i aby rozpoznali, ze wszyscy, którzy Mnie, Chrystusa, naprawde przyjma i ugoszcza w swoim sercu, beda podazac w kierunku niebios. Poszli wiec na wskazana przeze Mnie góre.
Przy Moim wniebowstapieniu obecnych bylo wiele istot duchowych. Towarzyszyly Mi one do odwiecznego Ojca, do którego powrócilem jako Syn i wspólrzadca niebios.
Ja prostuje: Wsród tych istot byla tez istota duchowa, która niegdys w szacie ziemskiej byla Józefem, Moim przybranym ojcem, ojcem Jezusa. Józef juz nie zyl. Jego duchowe cialo, istota z Boga, bylo wsród tych wielu poslanców Bozych.
2. Jezus rzekl do nich: "Oto wybralem was sposród ludzi i dalem wam Prawo i slowo Prawdy.
3. Postawilem was jako swiatlo tego swiata i jako miasto, które nie moze byc ukryte. Jednakze nadejdzie czas, kiedy ciemnosc okryje ziemie i wielkie zamroczenie ogarnie narody. Wrogowie Prawdy i sprawiedliwosci beda panowac w Moim imieniu i sprawowac wladze nad swiatem. Ujarzmia narody i doprowadza wroga do bluznierstwa, stawiajac w miejsce Moich nauk poglady ludzi, i w Moim imieniu beda uczyc tego, czego Ja nie uczylem, i przez swoje tradycje zaciemnia to, czego Ja nauczalem. (Rozdzial 95, 2-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jest napisane: "Oto wybralem was sposród ludzi i dalem wam Prawo i slowo Prawdy. Postawilem was jako swiatlo tego swiata i jako miasto, które nie moze byc ukryte". 
Te slowa powiedzialem nie tylko do wiernych w szacie ziemskiej, lecz zarazem do wielu obecnych poslanców Bozych, równiez i do tych, którzy przygotowywali sie w krainach dusz do kolejnych wcielen, aby w przeplywie czasu i pokolen mogli spelnic swoje zadanie w dziele sprowadzenia z powrotem dzieci Bozych, w Dziele Zbawienia, i aby mogli je zwiastowac i ustanowic Królestwo Pokoju na ziemi. Dzisiaj (1989r.) wiele istot z Boga ponownie sie wcielilo, aby rozpowszechniac poslanie milosci, które znowu objawilem i objawiam i aby zbudowac Królestwo Boze na ziemi.
To co Ja objawilem Moim przed wniebowstapieniem, dokonalo sie:
"Jednakze nadejdzie czas, kiedy ciemnosc okryje ziemie i wielkie zamroczenie ogarnie narody. Wrogowie Prawdy i sprawiedliwosci beda panowac w Moim imieniu i sprawowac wladze nad swiatem. Ujarzmia narody i doprowadza wroga do bluznierstwa, stawiajac w miejsce Moich nauk poglady ludzi, i w Moim imieniu beda uczyc tego, czego Ja nie uczylem, i przez swoje tradycje zaciemnia to, czego Ja nauczalem".
Demony uzywaly ludzi jako narzedzi i ustanawialy w Moim imieniu, w imieniu Chrystusa, swoje rzady na tym swiecie. W Moim imieniu, w imieniu Chrystusa, ujarzmialy cale narody i ciagle jeszcze ujarzmiaja wielu ludzi. W Moim imieniu prowadzily wyprawy krzyzowe i zabijaly wielu ludzi. Innych zmuszaly do przyjecia chrzescijanstwa, tak ze i oni naduzywali Mojego imienia, jak to czynily i nadal czynia sily ciemnosci.
Braly i biora one w swoje posiadanie i pod swoja cenzure swiete slowo, które obowiazuje ludzi na ziemi i zrobily z niego ksiazke, swoje "Pismo Swiete". Nauczaja wprawdzie w Moim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa i swoja ksiazke okreslaja jako Prawde - same jednak nie zyja wedlug tego, co jako Prawde glosza. Aby zmusic lud do uleglosci, demony ustanawiaja wymyslone przez ludzi dogmaty. Te dogmaty nie sa prawem zycia, którego Ja nauczalem jako Jezus z Nazaretu i które znowu objawiam jako Chrystus Bozy. Wprowadzaly poganskie obrzedy, ustanawialy "tradycje" i otaczaly i otaczaja Prawde mglista zaslona.
Ten swiat ludzkiej wyobrazni, który nie ma nic wspólnego ze swiatem Bozym ozdabialy i ozdabiaja Moim imieniem, nazywajac go "chrzescijanstwem" i zaciemniaja Moja nauke, aby nadal przywiazywac do siebie lud i trzymac go slepym na Prawde. W Moim, Chrystusa, imieniu, ludzie wprowadzeni w blad zakladaja nawet polityczne partie, aby Moim imieniem, imieniem Chrystusa, sklaniac naród do niechrzescijanskich celów.
Tak wiec w róznoraki sposób Moje imie jest wyszydzane i wszyscy, którzy prawdziwie chca isc w Moje slady, sa wydrwiwani, wysmiewani i posadzani o gloszenie falszywej nauki. Moim prawdziwym nastepcom przypisuja to, czym same sa: narzedziami ciemnosci, które naduzywaja Mojego imienia. 
Sprawdzaja sie wiec, az do dzisiejszego pokolenia (1989r.) Moje slowa: Skoro Mnie przesladowali, to i was przesladowac beda. Skoro Mnie wyszydzali, wykpiwali i osmieszali, to i was beda wyszydzac, wykpiwac i na oczach wszystkich wysmiewac. Skoro Mnie zabili, to i wielu z was zabija.
4. Jednakze badzcie dobrej mysli; nadejdzie bowiem czas, kiedy Prawda, która oni ukryli, objawi sie i zaswieci swiatlo, i zniknie ciemnosc, i zostanie wzniesione prawdziwe królestwo, które bedzie w tym swiecie, ale nie z tego swiata. Slowo sprawiedliwosci i milosci bedzie sie rozchodzic ze srodka, ze swietego miasta na górze Syjon, a góra, która znajduje sie w Egipcie, uznana bedzie jako oltarz na swiadectwo Pana. (Rozdzial 95, 4)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Nowy Czas, czas Chrystusa, nadchodzi z moca. Ludzkosc znajduje sie na przelomie czasów, jakiego jeszcze nigdy nie bylo. Ja, Chrystus, nadchodze - a ze Mna ci, którzy sie do Mnie przyznaja przez swoje dziela prawdziwej i ofiarnej milosci. 
Na tym poteznym przelomie czasów ujawni sie wszystko to, co jest sprzeczne z Prawem, aby mogli sie rozpoznac wszyscy ludzie, którzy zgrzeszyli wobec prawa zycia, i mogli tego pozalowac i to naprawic.
Ja Jestem panem milosci i zycia, a nie zniszczenia. Jedynie duch materializmu niszczy. Ja buduje i wszystkich tych, którzy z calego serca zaluja i naprawiaja to, co spowodowali, podnosze. Tak wiec mozliwosc do samorozpoznania, do skruchy i do zadoscuczynienia dana jest równiez tym, którzy Moje swiete slowo, Prawde, zakryli swoim szatanskim dzialaniem i swoimi tradycjami. Im bedzie dana mozliwosc wyznania publicznie, wobec wszystkich narodów, ze naduzywali Mojego imienia, imienia Chrystusa, dla szatanskich celów, aby dla siebie samych zdobyc w swiecie rozglos i zwodzic tych, którzy stali sie im posluszni.
Prawo przyczyny i skutku wkracza coraz bardziej w koscielne instytucje, w których wielu odpowiedzialnych ozdabialo sie i ozdabia Moim imieniem i naduzywalo Go, aby miec powazanie w tym swiecie.
Prawo przyczyny i skutku wkracza tez coraz bardziej w tak zwane chrzescijanskie partie i dosiega tych ludzi, którzy schronili sie pod ich sztandarem, lecz nie spelniaja, i nie zyja wedlug tego, czego Ja uczylem jako Jezus.
Kto zaluje, przyznaje sie do swoich grzechów, prosi o przebaczenie i niszczy to, co naduzywajac Mojego imienia, imienia Chrystus, zbudowal, ten osiagnie laske i pomoc Odwiecznego.
Kto jednak uporczywie Moim, Chrystusa imieniem, dalej buduje gmach ludzkiego ja, ten bedzie zniszczony - ze wszystkim tym, co zbudowal i co zatrzymuje. 
Pojmijcie bowiem: Ja, Chrystus, czynie wszystko nowym. Radujcie sie i badzcie dobrej mysli. Przeciwnik Boga wikla sie coraz bardziej. W prawie przyczyny i skutku ukul sobie kajdany, a ci, którzy sa i zostaja jemu posluszni, tez sie w nie zakuwaja.
Kto posluguje sie Moim imieniem, ale Moich nauk, które sa prawem zycia nie urzeczywistnia, ten jest przeciwko Mnie, ten stoi po stronie przeciwnika i równiez zaklada sobie te kajdany.
Kto posluguje sie Moim imieniem, imieniem Chrystus, ten zobowiazuje sie wobec prawa zycia urzeczywistniac i spelniac to, czego nauczalem jako Jezus i czego jako Chrystus Bozy nauczam. Kto tego nie czyni, ten jest przeciwko Mnie i jest wrogiem Prawdy.
Podczas gdy ciemnosc przez skutki, które na nia spadaja, zakuwa sie coraz bardziej w swoje kajdany, swiatlo Boze we Mnie, Chrystusie, promieniuje coraz potezniej na ten swiat. Na oczyszczonej ziemi powstaje nowy swiat, swiat Chrystusowy. 
Nawet juz teraz zanim ziemia sie oczysci i zanim Królestwo Boze, Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa ogarnie cala ziemie, Moje królestwo powoli powstaje w zanikajacym, starym, grzesznym swiecie - a jednak nie jest z tym swiatem.
Jest napisane: "Slowo sprawiedliwosci i milosci bedzie sie rozchodzic ze srodka, ze swietego miasta na górze Syjon, a góra, która znajduje sie w Egipcie, uznana bedzie jako oltarz na swiadectwo Pana".
Ja, Chrystus, powiadam wam: Izraelici otrzymali od Odwiecznego dlugi czas laski, aby przypomniec sobie prawo milosci i sprawiedliwosci oraz Mnie, swojego Zbawiciela. Poniewaz jednak nie zawrócili az do tego poteznego przelomu czasów i ciagle jeszcze tkwia w swiecie swoich wyobrazen i tradycji, i ciagle jeszcze prowadza walki ze swoimi bliznimi, zamiast kierowac sie miloscia i sprawiedliwoscia, i ciagle jeszcze czekaja na Mesjasza, który przeciez jako Jezus byl niegdys pomiedzy nimi - Odwieczny odebral misje zbawienia Izraelowi i powierzyl ja innemu narodowi. Na skutek tego, swiatlo bedzie sie rozprzestrzeniac z Nowej Jerozolimy i z powstajacego Nowego Izraela. I góra Pana bedzie tam, gdzie ludzie zyja zgodnie ze zbawczym przeslaniem. Oni dadza swiadectwo o tym, ze Królestwo Boze na ziemi, w materii, moze byc urzeczywistnione i ze prawa zycia moga byc spelniane we wszystkich szczególach.
W tej stopniowo budujacej sie Nowej Jerozolimie, w której znajduje sie wszystko, co jest potrzebne do zycia w Bogu, ludzie zyja i pracuja wedlug praw Kazania na Górze. Oni spelniaja coraz bardziej prawa ofiarnej milosci i sprawiaja przez to, ze swiatlo Boze we Mnie, w Chrystusie, promieniuje na ten swiat. 
W ten sposób bedzie coraz bardziej widoczne, co nie jest zbudowane na Mnie, na Chrystusie. I wszyscy ludzie, którzy naduzywali Mojego swietego imienia i tego nie zaluja i nie oczyszczaja tego, co swiatlo wyraznie im pokazalo, sami siebie wydadza i zwiaza coraz mocniej kajdanami ciemnosci. Swiatlo pokazuje im ich niskie, samolubne zycie, które ozdobili Moim imieniem, aby zwodzic ludzi, przywiazywac ich do siebie i zapelniac swoje koscioly - i pokazuje im tez, jak w poprzednich wcieleniach, w czasie wypraw krzyzowych zmuszali ludzi do przyjecia chrzescijanstwa albo torturowali, lub kazali ich torturowac i zabijac w Moim imieniu pod pretekstem zbawienia. To wszystko ujawni sie, zanim ten grzeszny swiat zaniknie.
5. A teraz ide do Mojego i waszego Ojca, do Mojego i waszego Boga. Jednakze wy pozostancie w Jerozolimie i trwajcie w modlitwie, a po siedmiu dniach otrzymacie moc z wysokosci i spelni sie w was obietnica Ducha Swietego, i wyruszycie z Jerozolimy do wszystkich plemion Izraela i do najdalszych zakatków ziemi. (Rozdzial 95, 5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Slowa "... a po siedmiu dniach otrzymacie moc z wysokosci i spelni sie w was obietnica Ducha Swietego, i wyruszycie z Jerozolimy do wszystkich plemion Izraela i do najdalszych zakatków ziemi" maja nastepujace znaczenie:
Ja, Chrystus, ide do Mojego i do waszego Ojca, do Mojego i do waszego Boga, gdyz Ja, Chrystus, pozostalem w Bogu - bez skazy grzechu.
Ja Jestem w Ojcu, który jest miloscia i Prawda, prawem zycia. Prawo, Bóg, sklada sie z siedmiu podstawowych sil Bozych. Sa one prastrumieniem, Prawem i Duchem zycia, który wszystko przenika. Ja ide do Ojca zycia poprzez wszystkie siedem podstawowych sil zycia i posylam wam Moc, Ducha, Zycie - siedem podstawowych sil niebios. Po wniebowstapieniu bede znowu dzialal w siedmiu podstawowych silach w Bogu, w Duchu zycia i we wszystkich formach zycia, gdyz wszystkie sily sa we wszystkich silach zawarte - równiez cztery wlasciwosci, sily twórcze i stworzycielskie, w których Ja Jestem wszechobecny.
Duchem Swietym, którego wam posylam, jest Ojciec we Mnie, w Chrystusie. On sprawi wokól was, w was i przez was, i we wszystkich, którzy wiernie ida w Moje slady, ze spelni sie to, co wam powiedzialem. Ja poprzez was i przez ludzi kolejnych pokolen, którzy pójda w Moje slady, ustanowie Królestwo Boze na ziemi.
To i jeszcze wiecej powiedzialem poprzez slowo serca do tych, którzy byli obecni w szacie ziemskiej i w szacie duchowej. Wielu z tych, którzy byli obecni w szacie duchowej, przygotowywalo sie do wcielenia, aby to, czego Ja nauczalem jako Jezus z Nazaretu, poprowadzic dalej na tyle, na ile bylo to mozliwe w pokoleniu, w które mieli sie wcielic. 
To juz sie spelnia: 
Prawda, która Ja Jestem, jest nauczana na wszystkich kontynentach. Kto ja przyjmuje i zyje wedlug niej, jest sluga wszystkich i najmniejszym wsród Moich. Albowiem wielkim w Duchu jest ten czlowiek, który ofiarnie sluzy i jest sluga wszystkich - bez zaszczytów, tytulów i uznania.
Kto w Duchu, w Bogu jest wielkim, ten zyje w Bogu, a kto w Bogu zyje, ten zyje w Prawdzie, która jest Prawem, Bogiem. Kto zyje w Prawdzie, ten zyje tez w wypelnieniu. On widzi to, czego inni nie widza i slyszy to, czego inni nie slysza. On dziala i daje z prawa zycia to, czego inni jeszcze pojac nie moga. On jest bogaty w wewnetrzne wartosci, gdyz zyje w królestwie wnetrza.
6. A gdy to powiedzial, podniósl swoje czyste i swiete rece. I poblogoslawil ich i stalo sie, kiedy ich blogoslawil, ze zostal od nich oddzielony, a oblok, który jasnial jak slonce, zabral Go sprzed ich oczu. I podczas, gdy wznosil sie, niektórzy trzymali Go za nogi, inni modlili sie i padli twarza na ziemie. (Rozdzial 95, 6)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Oblok", o którym jest napisane, ze jasnial jak slonce, byl promieniowaniem siedmiu podstawowych sil Boga, odwiecznego Prawa, które Mnie otulilo i które przyjac moze tylko ten, kto zyje w Prawie, w Bogu.
Wypowiedz "... niektórzy trzymali Go za nogi, inni modlili sie i padli twarza na ziemie" pokazuje: Czlowiek chcialby zatrzymac oraz widzialnie i dotykalnie miec przy sobie to, czego jeszcze w sobie samym nie rozwinal. Kto jednak Mnie, Chrystusa Bozego, swiadomie w sobie nosi jako prawo zycia i prawdy, ten nie potrzebuje miec Mnie przy sobie jako czlowieka. On jest ze Mna jednym w swoim sercu. Dlatego módlcie sie i zyjcie wedlug Prawa, i stancie sie prawem zycia, którym w Ojcu Ja Jestem. Wtedy bedziecie swiadomie jednym ze Mna, z Chrystusem Bozym.
7. I gdy patrzyli za Nim w niebo, oto zjawili sie przed nimi dwaj w bialych szatach, którzy rzekli: "Mezowie Izraela, czemu stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który w obloku zostal od was zabrany, tak samo w obloku powróci. I tak jak widzieliscie Go wstepujacego do nieba, tak powróci On na ziemie". (Rozdzial 95, 7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Na siedmiu promieniach, na siedmiu podstawowych silach Bozych, Ja, Chrystus powróce i bede rzadzic Królestwem Bozym na ziemi, które zbudowalem z Moimi jako Chrystus Bozy, jako ich boski brat. Obiecalem to Moim i Mojego slowa dotrzymam.
Przyjde znowu w calej wspanialosci do tych, którzy zyja we Mnie. Beda nimi po oczyszczeniu i przeswietleniu ziemi wszyscy ludzie, którzy na niej zyja. Ja, Chrystus, nie przyjde do Moich w szacie ziemskiej, lecz w szacie duchowej. A jednak ujrza Mnie, gdyz przez spelnianie odwiecznych praw beda mieli rozwiniete w sobie wewnetrzne niebiosa.
8. Potem powrócili do Jerozolimy z Góry Oliwnej, która byla w poblizu miasta w odleglosci jednej drogi szabatniej. I gdy wrócili, stwierdzili, ze nie ma wsród nich Marii Magdaleny, a szukajac nie znalezli jej. A niektórzy z uczniów mówili: "Mistrz zabral ja ze Soba"; i wielce sie zdumiewali, i byli przejeci gleboka czcia. (Rozdzial 95, 8)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Maria Magdalena poszla, aby sie modlic na tym miejscu, na którym bylem z kilkoma wiernymi uczniami i uczennicami, i razem z nia i gdzie mówilem o prawie milosci, którym jest odwieczny Ojciec w nas. Ona chciala byc tam, gdzie doznawala najswietszych odczuc i gdzie czula Moja wewnetrzna bliskosc, ofiarna milosc, która nas laczyla i wiecznie laczy.
Ofiarna milosc jest nierozerwalna braterska wiezia, która laczy wszystkich, bedacych w czystosci ze soba i dla siebie nawzajem. Kto bowiem zyje w bliznim, ten czuje, czego blizniemu potrzeba i ofiarnie mu sluzy.
Maria Magdalena odczuwala zal z powodu oddalenia. Kiedy Ja jednak przeniknalem ja Moimi promieniami zmartwychwstania, ten zal stal sie poczuciem bliskosci i radoscia, i slowem serca, którym Ja Jestem.
9. I bylo to w srodku lata, gdy Jezus wstapil do nieba, a nie osiagnal jeszcze piecdziesieciu lat; konieczne bowiem bylo, aby siedem razy siedem lat dokonalo sie w Jego zyciu.
10. Tak, aby stal sie doskonaly przez wycierpienie wszystkich doswiadczen i byl przykladem dla wszystkich: dla dzieci i rodziców, dla zonatych i wolnych, dla mlodych i starych, we wszystkich czasach i we wszystkich sytuacjach ziemskiego zycia. (Rozdzial 95, 9-10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Siedem razy siedem lat symbolizuje siedem promieni podstawowych. W kazdym promieniu podstawowym zawartych jest jako sila pozostalych szesc promieni. Tworza one podzakresy w podstawowych promieniach. Dlatego jest siedem razy siedem sil, promieni, które wynikaja z siedmiu promieni podstawowych - zwanych równiez promieniowaniem podstawowym lub prapromieniowaniem.
Jako Jezus z Nazaretu przezylem i dokonalem tego, co jest wazne dla zbawienia wszystkich ludzi: Doznalem i doswiadczylem tego, ile czlowiek musi przecierpiec i cierpialem dla dobra ludzi. Dzieki temu do siedmiu razy siedem promieni pobralem jako wspomnienie to, co przezylem i czego doswiadczylem, to, co jest dobre i zle w ludziach.
Poprzez Iskre Zbawcza odczuwam radosc i niedole kazdej duszy i kazdego czlowieka, czy sa to dorastajace dzieci czy tez ich rodzice, zonaci czy wolni, mlodziez czy starosc. Nie zylem na ziemi tak dlugo, jak ludzie, lecz odczulem ich cierpienie i to jak ono sie przedluza, kiedy czlowiek nadal grzeszy.
Ja widzialem i odczuwalem ludzi i mialem w nich wejrzenie. Ja ich poznalem i zrozumialem. Doznalem zenskiej i meskiej zasady i widzialem zwiazek malzenski jako nacisk i zwiazanie i doznalem jako czlowiek zaslubin - a wiec duchowej lacznosci. Wszystko to wlozylem w Iskre Zbawcza, abym mógl kazdej duszy i kazdemu czlowiekowi udzielic pomocy i dac mu swiatlo i takie slowa, które moga byc dla niego pociecha i wskazówka na drodze do Wewnetrznego Zycia, do Królestwa Bozego we wnetrzu, jezeli on przyjmie i spelni zycie we Mnie, w Chrystusie.
***
ROZDZIAL 96

Wylanie Ducha Swietego


O zadaniach i miejscu uczniów (1-3). Kto jest wielki w Duchu, ten sluzy i daje w pokorze i wdziecznosci (4-5). Poczatki koscielnej hierarchii stworzonej przez wyzej stojacych i dostojników - Ofiarnie sluzacy wszystkim, daja z serca (6-7). Co dokonalo sie przy wylaniu Ducha Swietego? (8-9). Prawdziwe braterstwo Chrystusa w sluzbie dla dobra ogólu (10). Jeden dla wszystkich, Chrystus (11). Ludzkie slabosci w pragminach - Rozlam w pragminach ze wzgledu na niezgode i sluzalczosc (12-13). Ceremonie i inne ludzkie zwyczaje nie naleza do nauki Nazarenczyka (14-15). Ludzie jednego Ducha zyja w wolnosci i jednosci (16). Wytlumaczenie wyznania wiary (17-23). Kto idzie w Moje slady, staje sie swiatynia milosci (24-25). Ja Jestem Prawda (26). Poprzez dzielo "To jest Moje Slowo" zycie wyplynie na ten swiat

1. Kiedy uczniowie po zejsciu z góry zebrali sie w górnym pomieszczeniu, wszyscy zjednoczyli sie dla wspólnej modlitwy i ofiary blagalnej, a bylo ich okolo stu dwudziestu.
2. I tego dnia wstal Jakub i powiedzial: "Mezowie i bracia, wiecie o tym, ze Pan zanim nas opuscil wybral Piotra, aby nam przewodzil i czuwal nad nami w Jego imieniu i powiedzial, ze jest konieczne, aby jeden z tych, którzy razem z nami byli swiadkami Jego zmartwychwstania, wybrany zostal i zajal jego miejsce". 
3. I wybrali oni dwóch, Barabasza i Mateusza, i modlili sie, i rzekli: "Boze, który znasz serca wszystkich ludzi, wskaz nam, którego z tych dwóch wybrales, aby uczestniczyl w apostolstwie, z którego wywyzszyles swojego sluge Piotra, aby nam przewodzil". (Rozdzial 96, 1-3)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja zadnego czlowieka nie wywyzszylem, aby czuwal nad Moimi. Spójrzcie glebiej w te slowa "... wybral Piotra, aby nam przewodzil i czuwal nad nami w Jego imieniu" i pojmijcie ich sens.
Do wszystkich, którzy ida w Moje slady - i równiez do Piotra, który Mnie zapytal kto ma przewodzic - powiedzialem miedzy innymi: Kto wsród was jest najwiekszym, ten ma byc najmniejszym i komu najwiecej swiatla i sily moze byc dane przez jego zycie w milosci Bozej, ten ma byc dla wielu drogowskazem do milosci Bozej. 
Ja was wszystkich wybralem, abyscie byli nosicielami swiatla, abyscie z tymi, którzy przyjda po was i z którymi ewentualnie bedziecie znowu razem, spelnili to, co Ja, Chrystus Bozy, jako Jezus chcialem przyniesc na ten swiat. Przewodzcie tylko na tyle wspólbraciom powstajacych gmin, na ile godzi sie drogowskazowi i nigdy nie pozwólcie siebie wywyzszac lub czcic jako najwiekszych. Kto bowiem pozwala siebie wywyzszac i czcic, ten nie zyje w Moim Duchu; on bedzie ponizony. Wewnetrzne szkoly prowadzace do misteriów zycia, których Ja nie moglem juz zalozyc -a które jednak powstana - powinny byc zalozone i rozzarzone w Moim Duchu przez tych, którzy zyja we Mnie, w Chrystusie.
Tak wiec wszyscy Moi uczniowie i uczennice, obecnie i w przyszlosci maja za zadanie spelnic to, czego jako Jezus z Nazaretu uczylem i co Ja spelnilem. Wy bowiem z biegiem czasu wielokrotnie powrócicie i wielu razem z wami, aby przygotowac i ustanowic to, czego Ja jako Jezus nie moglem uczynic - ze wzgledu na niewiare i krnabrnosc, i grzech zydowskiego narodu oraz tych, których zadaniem bylo Mnie wspierac. 
Jezeli jednak Ja, Duch Prawdy w Bogu, w waszym i Moim Ojcu, powróce, to stanie sie na ziemi wszystko to, co wam powiedzialem i co w Duchu przygotowalem. Wtedy bowiem bede z Moimi w Duchu i z nimi razem ustanowie i zbuduje to wszystko, czego nie moglem uczynic jako Jezus z Nazaretu. 
4. I oddali swoje glosy, i padl los na Mateusza, i dwunastu go przyjelo, i przyjeli go do grona apostolów.
5. Potem Jan i Jakub wylaczyli Piotra ze swego grona przez polozenie rak, aby im przewodzil w imieniu Pana i rzekli: "Bracie, badz jak obrobiony kamien o szesciu plaszczyznach. Ty Piotrze jestes opoka i nosisz swiadectwo Prawdy na kazdej stronie". (Rozdzial 96, 4-5)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Tak jak uczniowie przeprowadzali glosowanie, tak tez glosowano w pragminach, tworzacych sie po Moim powrocie do domu, do Ojca. I podobnie dzieje sie teraz w Gminie Przymierza Nowa Jerozolima i we wszystkich pragminach w Moim Dziele Zbawienia, w Zyciu Uniwersalnym (1989r.) 
Wspólbracia gmin nie nakladali i nie nakladaja rak na glowy tych, których wybrali do swojej wspólnoty. Modla sie i powierzaja nowych wspólbraci pragmin Odwiecznemu i Mnie, Chrystusowi.
Kto pozwala sie wybrac przez wspólbraci pragminy, ten zobowiazuje sie byc "obrobionym kamieniem", wyszlifowanym kamieniem, który w wielu fasetach promieniuje Prawde Boza w swiat i przynosi ja tym wszystkim, którzy jej lakna. Kto stal sie obrobionym kamieniem, ten odnalazl w sobie "kamien medrca" i promieniuje w pokorze i wdziecznosci w swiat, nie wyrózniajac sie.
Kto bowiem w Duchu Odwiecznego jest wielkim, ten jest najmniejszym wsród Moich. Nie wyrózniajac sie daje on to, co w sobie rozwinal: Prawde ze zródla Prawdy, z Boga. On nie bedzie przewodnikiem, lecz bedzie jedynie sluzyl dojrzewajacym wspólbraciom gminy jako swiadectwo Wewnetrznego Zycia; bedzie ich nauczal i dawal im to, czego jeszcze do swojej wewnetrznej dojrzalosci potrzebuja, aby i w nich "kamien medrca", odwieczna swiadomosc mogla sie w pelni rozwinac i zeby równiez oni mogli promieniowac tym, czym sa niebiosa: prawem milosci.
6. I apostolowie otrzymali laski, aby kierowaly ich krokami na drodze Prawdy i jednoczesnie korony slawy; a prorocy plonace lampy, aby rzucaly swiatlo na droge, i naczynia kadzidlane z ogniem; a ewangelisci ksiege i swiete Prawo, aby przypominali ludowi pierwsze podstawowe tezy; a pasterze otrzymali kielich i talerz, aby karmili i zywili trzode.
7. Jednakze niczego nie dano jednemu, czego by nie otrzymali i inni, gdyz wszyscy stanowili stan duchowny pod przewodnictwem Chrystusa, jako swego mistrza i najwiekszego kaplana w swiatyni Boga; a diakonom dane byly kosze, aby tam mogli wlozyc wszystkie przedmioty potrzebne dla swietej ofiary. A liczba ich wynosila sto dwadziescia i przewodzil im Piotr. (Rozdzial 96, 6-7)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
To, co tutaj jest napisane, nie odpowiada Mojej nauce, nauce Jezusa z Nazaretu.
Po Moim wniebowstapieniu pojawili sie z biegiem czasu tak zwani urzedowi przewodnicy, którzy roscili sobie prawo do pelnienia tych urzedów, gdyz wielu ludzi, którzy przychodzili do apostolów i uczniów i z czasem utworzyli gminy, potrzebowalo przewodnictwa. Niektórzy z uczniów przypomnieli sobie ze swojej mlodosci obrzadki, które w ówczesnych religijnych wspólnotach byly uwazane za zgodne z Prawem, a jednak wywodzily sie z poganstwa. Te poganskie aspekty wniesli oni z biegiem czasu w powstajace chrzescijanskie gminy.
W ten sposób rozwinelo sie coraz bardziej tak zwane chrzescijanstwo z zewnetrznymi rytualami i ceremoniami oraz hierarchia urzedników, to znaczy wysoko postawionych dostojników. Tego Ja, jako Jezus z Nazaretu i jako Chrystus Bozy nie nauczalem. 
Rozpoznajcie: Najwiekszym posród Moich jest ten, kto odnalazl "kamien medrca" - uswiecona swiadomosc w glebi duszy. On jest ofiarnym sluga wszystkich. Nie jest pasterzem, lecz tylko drogowskazem do Wewnetrznego Zycia, które sam rozwinal przez urzeczywistnianie odwiecznych praw. Jako Jezus z Nazaretu nie mówilem ani o koronach, ani o dostojenstwach, ani o dostojnikach. To sa okreslenia dla tych, którzy chca sie wyniesc ponad lud. 
To, co mówilem jako Jezus, jest Prawem. To samo mówie jako Chrystus. Ja nie powolalem zadnych ewangelistów, diakonów ani kaplanów. Ja chcialem i chce j e d n e j trzody, której pasterzem Ja Jestem - Chrystus.
Ja mówilem do Piotra, ale mialem na mysli wszystkich, którzy wiernie ida w Moje slady. Oni mieli i maja byc drogowskazami do Wewnetrznego Zycia, ale nie powinni wyrózniac sie, aby rzadzic ludem.
To, co jest napisane w tak zwanej "Ewangelii Jezusa", zostalo dodane pózniej. Zostalo to wniesione w powstajace gminy przez tych uczniów, którzy chcieli sie wyróznic.
Nie powolalem równiez tak zwanego kaplanstwa, lecz gromadze ofiarne slugi, które sluza wszystkim. Sprawiedliwi prorocy nie nosza zadnych lamp; oni sami sa lampami, swiatlami Prawdy i wnosza ja w ten swiat dla zbawienia wszystkich, którzy tesknia za Prawda, za Wewnetrznym Zyciem.
Ja nauczalem, azeby przynosic nie litere, lecz ewangelie serca - czyli to, co dany czlowiek urzeczywistnil. 
Tym, którzy naprawde chcieli pójsc w Moje slady, zostalo dane wyposazenie do ich wedrówki - to, czego potrzebowali jako ludzie. Poszli bowiem w swiat, aby uczyc tego, czego Ja uczylem i co Swoim zyciem im pokazalem. Nie mieli ksiazek. Prawdziwi nastepcy nosili w swoich sercach to, czego ich uczylem. Z tego ofiarnie przekazywali innym. Albowiem jedynie to, co plynie z serca, znajduje dostep do serca, a nie to, co przychodzi z rozumowania i z wiedzy ksiazkowej.
Prawda zapisana w slowie moze byc drogowskazem dla tych, którzy za nia tesknia. Sama litera nie jest jednak Prawda, lecz odzwierciedleniem Prawdy. 
8. I kiedy nadszedl siódmy dzien, wszyscy byli razem, w zgodzie, w tym samym domu, a kiedy modlili sie, uslyszeli dzwiek z nieba, jakby szum poteznego wiatru i pomieszczenie, w którym byli zgromadzeni, zostalo wstrzasniete, i dzwiek wypelnil caly dom.
9. I ukazaly sie rozdzielone jezyki jak ogniste plomienie, i unosily sie nad glowa kazdego z nich, i wszyscy byli napelnieni Duchem Swietym, i poczeli mówic róznymi jezykami, tak jak bylo im to dane przez Ducha. Wtedy wstal Piotr i poczal glosic Prawo Chrystusa tlumom ludzi ze wszystkich krajów i jezyków, które sie tam zgromadzily. Wedlug podan o tym, co slyszano i widziano, kazdy slyszal slowo w swoim wlasnym jezyku, w jezyku kraju w którym sie narodzil. (Rozdzial 96, 8-9)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Kiedy po wspomnianym czasie byli oni zgromadzeni i modlili sie, swieta sila, Duch Swiety spotegowal sie w duszach wzniesionych ku Bogu. Wielu myslalo, ze slyszy "dzwiek z nieba, jakby szum poteznego wiatru", który napelnil cale pomieszczenie, caly dom.
Rozpoznajcie: Odwieczny Duch, Duch Swiety, nie ma glosu, który móglby dotrzec do ludzkich uszu. Wnikniecie Ducha Swietego w wielu sprawiedliwych: mezów i niewiasty spowodowalo w nich wzburzenie krwi, gdyz serca wypelnionych bily glosno. Wtedy uslyszeli glos Prawdy w swoich sercach - kazdy w swoim jezyku ojczystym. W tym wewnetrznym dotknieciu i w tym zewnetrznym wzruszeniu mysleli oni, ze widza ogniste jezyki. Ci, którzy je naprawde widzieli, ujrzeli jak Duch Swiety wplywal w ich dusze i serca. I ci, którzy uslyszeli slowo Boze poprzez usta czlowiecze, odczuli je w swoich sercach tak, jak gdyby bylo wypowiedziane w ich jezyku. Ale to, co zrozumieli, bylo tym, co odpowiednio do stopnia rozwoju swej duchowej swiadomosci mogli zrozumiec. Poniewaz slowo Boze wypowiedziane ludzkimi ustami mogli pojac w glebi swojego serca, mysleli, ze uslyszeli je w swoim wlasnym jezyku.
Rozpoznajcie: Przy wielu wypowiedziach cos dodano lub ujeto, za kazdym razem odpowiednio do zrozumienia pisarza i tlumacza. A przy tlumaczeniach uzywano slów, które byly dobrze znane tlumaczom i odpowiadaly ich zrozumieniu Prawdy.
10. A sposród tych, którzy sie przysluchiwali, zgromadzilo sie w tym dniu trzy tysiace dusz w gminie i otrzymali oni swiete Prawo, zalowali za swoje grzechy i otrzymali chrzest, i zyli odtad w braterstwie z apostolami, w ustawicznej ofierze i modlitwie. (Rozdzial 96, 10)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Rozpoznajcie: Nie wszyscy, którzy tego dnia byli zgromadzeni, szczerze zalowali za swoje grzechy, przebaczali i prosili o przebaczenie, i juz wiecej nie grzeszyli. Wielu tylko myslalo, ze tak uczynilo. Oni popadli znowu w swoje stare grzechy i stali sie takimi, jakimi byli przed tym boskim wydarzeniem.
Zaden z nich nie zostal ochrzczony, jednak wszyscy byli blogoslawieni przez Ducha Prawdy. I wszyscy, którzy pozostali wierni Prawdzie, spelniajac dzien w dzien swoje modlitwy i urzeczywistniajac coraz bardziej prawa zycia, sami stali sie powoli prawem zycia. Dzieki temu osiagneli oni duchowy chrzest, gdyz zanurzyli sie w odwieczne Prawo, w Boga i tak stali sie prawem milosci.
Wszyscy, którzy dazyli do zycia we Mnie i sumiennie sie udoskonalali, weszli w braterstwo z Chrystusem, w zycie w Duchu Bozym. Oznacza to wypelnianie odwiecznego Prawa, zarówno przez dazenie do wlasnego wewnetrznego rozwoju, jak i przez spelnianie przykazania "Módl sie i pracuj". "Módl sie i pracuj" obejmowalo i obejmuje nie tylko osobiste potrzeby - obejmuje ono równiez prawdziwa ofiarna sluzbe dla blizniego.
Tak, jak bylo wtedy, tak dzialo sie przez nastepne stulecia: Ludzie wciaz na nowo wstepowali w Moje slady - w prawdziwe braterstwo z Chrystusem, które nie zamyka sie w zyciu klasztornym, lecz wzrasta w samym srodku swiata - wsród ludzi, którzy staraja sie zyc we Mnie, w Chrystusie, dla wszystkich ludzi, którzy sa dobrej woli. Prawdziwe braterstwo we Mnie i ze Mna, z Chrystusem, jest wypelnianiem odwiecznych praw posród tego swiata.
11. A ci, którzy wierzyli, opuscili caly swój majatek i mieli wszystko wspólne, i zyli razem w jednym miejscu, i okazywali milosc i dobroc Boza swoim braciom i siostrom, i wszystkim stworzeniom. Pracowali swoimi rekami dla dobra ogólu. (Rozdzial 96, 11)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Wszyscy, którzy spelniaja prawo Boze, równosc, wolnosc, jednosc, braterstwo i sprawiedliwosc, polaczyli razem swoje posiadlosci, zawiadywali wszystkim wspólnie i spelniali w ten sposób prawo zycia: Jeden dla wszystkich - Chrystus. Wszyscy dla jednego - Chrystusa. I wszyscy z Chrystusem - dla wszystkich ludzi dobrej woli. Zyli oni tak jak istoty swiatla - razem, w ofiarnej milosci, jak bracia i siostry i sluzyli wspólnemu dobru.
To braterstwo w Moim Duchu, jakie zapanowalo po Moim wniebowstapieniu wsród tych, którzy naprawde szli w Moje slady, panowalo tez we wszystkich kolejnych epokach. Wciaz na nowo ludzie zrzeszali sie w Moim imieniu, aby we Mnie i ze Mna zyc w prawdziwym braterstwie, w sluzbie dla dobra ogólu, dla blizniego. Jedynie to jest prawdziwym, absolutnym pójsciem w slady Jezusa. 
Co bylo niegdys, jest i teraz (1989r.): 
Coraz wiecej ludzi stara sie isc w Moje slady, aby zyc we Mnie i dostapic braterstwa ze Mna i jako jednosc popierac wspólne dobro - i tak przyniesc na ziemie niebo, Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa.
Podstawa braterstwa we Mnie jest ofiarna milosc we wspólnym dzialaniu dla dobra ogólu, gdyz podobnie jak jest w niebie, stanie sie i na ziemi - w materii, w swiecie trójwymiarowym. 
Kto zyje we Mnie, w Chrystusie, ten zyje w pokoju z bliznim i z królestwami przyrody, ze zwierzetami, roslinami i kamieniami.
12. I z tych powolano dwunastu, aby byli prorokami, z dwunastoma ewangelistami i dwunastoma pasterzami, i do tego ich pomocnicy i diakoni uniwersalnej gminy, i bylo ich razem stu dwudziestu. I tak wzniesiono swiatynie Dawida z zywych ludzi pelnych dobroci, tak jak mistrz im to pokazal.
13. A gminie w Jerozolimie, jako przewodnik i aniol dany byl Jakub, brat Pana i do tego dwudziestu czterech kaplanów w poczwórnm urzedzie, i równiez diakoni i ich pomocnicy. A po szesciu dniach zeszlo sie wiele osób i przyszlo szesc tysiecy mezów i niewiast, którzy otrzymali swiete prawo milosci i z radoscia przyjeli slowo. (Rozdzial 96, 12-13)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Jako Jezus z Nazaretu mówilem wprawdzie o uniwersalnych gminach, które sa uniwersalnym zyciem, zyciem z Ducha Bozego - ale nie o ewangelistach, pasterzach, diakonach lub innych urzedach. Ludzkie wyobrazenia przyslaniaja coraz bardziej to, co przynioslem na ten swiat jako nauke i sile.
To, co Ja jako Jezus chcialem zbudowac z tymi, którzy mieli i maja swoje zadanie w misji - na pierwszym miejscu ludzie z rodu Dawida, a równiez i z innych rodów - mialo byc po Moim zmartwychwstaniu w calej prostocie i skromnosci zbudowane przez Moich razem ze Mna - ze Mna, który po zmartwychwstaniu bylem z nimi w Duchu.
Wielu z tych, którzy pozwolili sie poblogoslawic, ale nie spelniali tego, co Ja im przykazalem, wnioslo s w o j e wyobrazenia w prosta wewnetrzna strukture, która miala sie uwidocznic równiez na zewnatrz, w swiecie. Ich ograniczony przez tradycje sposób myslenia, który tkwil jeszcze w ukladzie zwierzchnik-podwladny, zmieszali z Moja nauka. Wyznaczali urzedników i bieglych w sztuce przemawiania i przekazali im powstajace gminy. Zdali sie na ich kierownictwo i coraz mniej sluchali slowa Bozego i aniola danej gminy. Myslenie w kategoriach zwierzchnictwa przybieralo na sile; stad powstawaly niesnaski i spory.
Myslenie w kategoriach: wyzszy i nizszy, doprowadzilo do rozkwitu ludzkich ambicji, gdyz kazdy chcial byc najwiekszym. Skutkiem tego byly rozlamy i spory miedzy wspólbracmi pierwszych pragmin, z czego potem powstaly podzialy. Moja troska bylo, azeby Moi ustanowili wewnetrzna swiatynie i wykonali to, co bylo i jest przykazane rodowi Dawida i ludziom z innych rodów: zalozenie i budowanie Królestwa Bozego, Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa.
Doszlo wiec do niesnasek. Jednak wszyscy, którzy stali sie prawdziwymi nastepcami i pozostali wierni Mojej nauce, otrzymali prawdziwe slowo, prawo zycia. Ci, którzy mogli je pojac, odebrali je z wewnetrzna radoscia i wdziecznoscia.
Potrzebny jest pewien porzadek, zanim ludzie zaczna spelniac odwieczne prawo Boze. Dlatego starsi, nauczyciele, prowadzacy i uzdrowiciele powinni dzialac w pragminach tak dlugo, az wszyscy wspólbracia pragmin w znacznym stopniu znajda sie w prawie Wewnetrznego Zycia. Jednak zaden z nich nie powinien sie wyrózniac jako ktos szczególny. Najwiekszy powinien byc najmniejszym. Starsi, nauczyciele, prowadzacy i uzdrowiciele powinni byc ludzmi, którzy z glebi serca ida w Moje slady. Oni maja byc jedynie drogowskazami, a nie zwierzchnikami.
Tak jak powinno bylo byc wtedy, ma sie stac teraz (1989r.) w pragminach Zycia Uniwersalnego, w pragminach, których centrum jest Gmina Przymierza Nowa Jerozolima w powstajacym Nowym Izraelu.
14. I gdy w dniu Pana, kiedy minal szabat, zebrali sie i zlozyli swieta ofiare, zabraklo Marii i Józefa, rodziców Jezusa. Szukali ich, ale nie znalezli.
15. I niektórzy z nich mówili: "Z pewnoscia zabral ich Pan, tak jak Magdalene". I byli przepelnieni bojaznia i spiewali chwale Bogu. (Rozdzial 96, 14-15)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Mój przybrany ojciec w tym czasie byl juz istota w Bogu, a nie czlowiekiem. Byl wsród tych wielu niewidocznych, którzy przygotowywali sie do spelnienia misji. Jedni z nich pozostawali w Duchu, sluzyli Mi w Duchu oraz niewidocznie tym, którzy byli w szacie ziemskiej. Inni przygotowywali sie do wcielenia, aby Mnie, Chrystusowi sluzyc jako ludzie.
Marie powierzylem Janowi. W cichym miejscu byla ona polaczona w modlitwie ze Mna i z wszystkimi, którzy ja w Duchu otaczali.
W czasie, który nastapil krótko po Moim zmartwychwstaniu i wniebowstapieniu, równiez po wylaniu Ducha Swietego, pomiedzy apostolami i uczniami, i pomiedzy tymi, którzy sie do nich przylaczyli, panowala wielka niepewnosc; ona doprowadzila do niezgody. 
Kazda niezgoda ma swoja przyczyne. Niektórzy zrozumieli Moja nauke i Moje przypowiesci wedlug sensu, tak jak mogli to pojac zgodnie ze swoja duchowa swiadomoscia; inni trzymali sie swoich wyobrazen myslac, ze Prawda musi byc to, co swoim rozumem byli w stanie pojac z Mojej nauki i Moich przypowiesci.
Te niesnaski trwaly od Mojego wniebowstapienia, az do rozwiazania pierwszych pragmin. Z tego wyniklo potem zwierzchnictwo. Ono decydowalo o tym, co mialo byc sluszne i uczynilo z Mojej nauki - której trescia jest prawo zycia i wolnosc woli - obowiazujacy dogmat. Na skutek tego, slowa, które najpierw byly symbolami wyjasniajacymi Wewnetrzne Zycie, zostaly podporzadkowane ludzkiemu mysleniu. Pod plaszczykiem Mojego imienia, imienia Chrystus, wybierano zwierzchników: pasterzy, kaplanów i innych. Z biegiem czasu budowali oni w Moim imieniu wyznaniowa hierarchie z pelnymi przepychu domami Bozymi, katedrami i palacami, w których rezydowali. Na skutek tego chrzescijanstwo skostnialo i stalo sie instytucja z dogmatami, tezami, kultami, swiatowa wladza, koscielnymi podatkami i wieloma innymi nalecialosciami.
Poniewaz w swoich sercach ubozeli, w zamian za to przyjmowali w swój wyznaniowy gmach nauki coraz wiecej poganskich obrzadków, aby ludziom przedstawiac zewnetrzne uroczystosci ozdabiane wielkim ceremonialem i stymulujace wiernych. Nazwali to chrzescijanskimi swietami, które mialy byc obchodzone ku czci Boga. W rzeczywistosci byly to - i po czesci jeszcze ciagle sa (1989r.) - peta, którymi wiazali i wiaza do siebie swoje owieczki. Prawa koscielne, dogmaty, tezy, struktury i obrzedy staly sie dla wielu wiezieniem, z którego trudno jest sie wydobyc.
Zwierzchnicy koscielni nie uwzgledniali i nie uwzgledniaja przykazania wolnosci; nakazywali na przyklad i nakazuja, aby ludzie jako dzieci, najpierw byli ochrzczeni, zanim beda pouczani i zanim beda mogli odbierac blogoslawienstwa kosciola. 
Natomiast przykazanie wolnosci brzmi: Najpierw nauczajcie. To znaczy: Nauczajcie wasze dzieci praw zycia - i skoro one ich przestrzegaja i spelniaja je w codziennym zyciu, beda przeze Mnie, Ducha Chrystusowego, ochrzczone Duchem Prawdy, gdyz zanurzyly sie w Prawde, prawo zycia. Kto jednak sam nie moze juz odróznic Prawdy od obyczaju, kto jeszcze spoglada na zaslone tradycji, ten widzi tylko przykazania koscielne i dogmaty, ceremonie i kulty i sadzi, ze cale dzielo ludzkie nalezy do nauki Nazarenczyka, gdyz wszystko zostalo i nadal jest opatrzone Moim imieniem (1989r.)
We Mnie, w Chrystusie, jest j e d n a trzoda i Ja Jestem j e d y n y m pasterzem.
We Mnie, w Chrystusie, nie ma zwierzchnictwa i myslenia w kategoriach hierarchii - i dlatego tez nie ma sluzalczosci. We Mnie, Chrystusie, istnieja jedynie bracia i siostry, którzy zyja w odwiecznym Ojcu i we Mnie i sa jednego ducha.
Nawet jezeli w uniwersalnych pragminach (1989r.) istnieja jeszcze starsi, nauczyciele, prowadzacy i uzdrowiciele, to sa to tylko okreslenia dla pewnych zadan wspólbraci w pragminach. Ci wspólbracia wyrózniaja sie w gminach prawdziwym nasladownictwem Jezusa. Starsi, nauczyciele, prowadzacy i uzdrowiciele, sa bracmi i siostrami w j e d n y m duchu ze wszystkimi wspólbracmi gminy.
Okreslen: starszy, nauczyciel, prowadzacy i uzdrowiciel nie wolno uwazac za tytuly zwierzchników. Kto tych, którzy te zadania spelniaja, czyni zwierzchnikami, ten wykracza przeciwko prawu wolnosci tak, jak ci, którzy po Moim wniebowstapieniu rozwiazali powstajace pragminy przez ustanowienie zwierzchników.
W odwiecznym bycie istnieje siedmiu cherubinów i serafinów, ksiazat niebios i istnieja starsi. Sa oni jednak postawieni na równi ze wszystkimi istotami duchowymi. Wszyscy bowiem sa dziecmi Ojca - bez wyjatku. Nazwy: cherubin, serafin i starszy sa nazwami okreslajacymi odpowiednie zadania, zwiazane z procesem stworzenia.
16. I zstapil Duch Bozy na apostolów i proroków, którzy byli miedzy nimi, a przypominajac sobie, czego Pan ich uczyl, wyznawali i chwalili Boga jednoglosnie, i mówili: (Rozdzial 96, 16)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"... jednoglosnie" oznacza: byli oni jednej mysli. Jednomyslnosc prowadzi stopniowo do wolnosci i jednosci we Mnie, w Chrystusie.
17. "Wierzymy w jednego Boga, w Nieskonczonego, w utajone zródlo odwiecznego Ojca, z którego wszystko pochodzi, widzialne i niewidzialne; od wszechswiata we wszystkim poprzez wszystko i wokól wszystkiego. Swiety Jedyny, w którym wszystkie rzeczy istnieja, to, co bylo, co jest i co bedzie.
18. Wierzymy w jednego Pana, nasza Pania, doskonalego swietego Chrystusa: Boga z Boga, swiatlo ze swiatla zrodzone. Nasz Pan - ojciec, oblubieniec i syn. Nasza Pani - matka, oblubienica i córka. Trzy postacie w jednej niepodzielnej istocie. Podwójna trójjednosc. Azeby Bóg ujawnil sie jako ojciec, oblubieniec i syn kazdej duszy i zeby kazda dusza stala sie doskonala jako matka, oblubienica i córka Boga.
19. A to przez wstapienie duszy w Ducha i zstapienie Ducha w dusze. Duch przychodzi z nieba i staje sie cialem z odwiecznie blogoslawionej Panny, w Jezusie i w kazdym Chrystusie Boga;(*1) i zostal narodzony, nauczal drogi zycia, i cierpial pod wladcami swiata i zostal ukrzyzowany i pogrzebany i zstapil do piekiel. I zmartwychwstaje i wstepuje do wspanialosci, skad wszystkim daruje swiatlo i zycie.
20. Wierzymy w siedmiokrotnego Ducha Bozego, dawce zycia, który pochodzi od swietej dwójcy; który zstapil na Jezusa i zstapi na wszystkich, którzy wierni sa wewnetrznemu swiatlu; który zyje w gminie, w wybranym przez Boga Izraelu; który ciagle przychodzi na swiat i oswieca kazda szukajaca dusze; który daje Prawo sadzace zywych i umarlych; który przemawia przez proroków wszystkich czasów i krajów.
21. Wierzymy w swieta, powszechna i apostolska gmine: swiadka wszelkiej Prawdy, utrzymujaca i dajaca Prawde stworzona przez Ducha i ogien Bozy; zywiona przez wode, nasiona i owoce ziemi; która poprzez Ducha zycia i poprzez swoich dwanascie ksiag i sakramentów, i swoje swiete slowa i dziela, zrzesza wybranych w mistycznym zjednoczeniu i jednoczy ludzkosc z Bogiem, która czyni nas uczestnikami boskiego zycia i boskiej istoty, swiadczac o Nim swietymi symbolami.
22. I oczekujemy powrotu wszechobejmujacego Chrystusa i Królestwa Bozego, w którym panuje sprawiedliwosc. I swietego miasta o dwunastu bramach, w którym znajduje sie swiatynia i oltarz Boga. Stad trzy zakony w poczwórnym urzedzie wychodza, aby nauczac calej Prawdy i skladac codzienna ofiare dziekczynienia.
23. I jak wewnatrz, tak i na zewnatrz, jak w wielkim, tak i w malym, jak w górze, tak i na dole, jak w niebie, tak i na ziemi. Wierzymy w oczyszczenie duszy przez wiele narodzin i doswiadczen i w zmartwychwstanie, i w zycie wieczne wszystkich sprawiedliwych, od wiecznosci po wiecznosc, i spokój w Bogu, na zawsze. - Amen". (Rozdzial 96, 17-23)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam to wyznanie wiary
wedlug praw zycia: 
(ad 17) "Utajone zródlo" powinno nazywac sie uswieconym zródlem, gdyz w Bogu nie ma tajemnic.
(ad 18) Wypowiedz "nasza Pani" odnosi sie do zasady matki w Bogu Ojcu-Matce.
"Bóg z Boga, swiatlo ze swiatla zrodzone" oznacza: Chrystus jest Synem Bozym, który wywodzi sie z Boga Ojca-Matki i byl przez Niego ujrzany; który w kilku aspektach Wewnetrznego Zycia zostal stworzony, a w innych duchowo splodzony - Syn swietego, odwiecznego Ojca-Matki.
W zasadzie Ojca-Matki jest tez córka, zenska zasada, która ma wiecej aspektów matczynych.
Oblubieniec i oblubienica symbolizuja lacznosc - zwana równiez zaslubinami - obydwu sil, pozytywu i negatywu, meskiej i zenskiej, Ojca i Matki.
"Trzy postacie" oznaczaja trzy sily: pozytywna sile, pozytywny biegun, dajaca zasade - ojcowska sile oraz negatywna sile, negatywny biegun, przyjmujaca zasade - macierzynska sile. Obydwie sily razem, zasada Ojca-Matki, nazywane sa tez prasila lub Duchem Swietym, w którym dziala sila czesciowa, wszechobecna sila wspólrzadcy, Chrystusa Bozego. Poniewaz wszystkie sily zawarte sa we wszystkim, to te trzy sily - sila Ojca, sila Matki i sila czesciowa w prasile, sila Chrystusa Bozego - sa niepodzielnie zawarte w kazdej istocie.
Poniewaz wszystkie sily zawarte sa we wszystkich istotach z Boga, to zasada ojca uosabia syna, a syn ojca. Zasada matki uosabia córke i córka matke. 
Oblubieniec i oblubienica symbolizuja wewnetrzna lacznosc, zaslubiny. 
(ad 19) "A to przez wstapienie duszy w Ducha i zstapienie Ducha w dusze" oznacza: Temu, kto uczyni pierwszy krok do Ducha zycia, Duch równiez wychodzi naprzeciw. Dusza na drodze do doskonalosci wznosi sie do Ducha zycia, do Boga Ojca-Matki - i Duch, Bóg Ojciec-Matka, wychodzi jej naprzeciw.
Na ile dusza przyjmuje swoje dziedzictwo, sily nieskonczonosci, na tyle wplywa w nia Duch, Bóg, zasada Ojca-Matki, dzieki czemu osiaga ona znowu doskonalosc w Bogu, w zasadzie Ojca-Matki.
"Duch przychodzi z nieba i staje sie cialem z odwiecznie blogoslawionej Panny" oznacza: Duch Chrystusa Bozego przyszedl w Synu Bozym na swiat. On byl i jest wspólrzadca niebios, Synem, który w Jezusie stal sie Chrystusem, Zbawicielem.
Prawa naturalne sa szlachetnymi prawami, jezeli czlowiek utrzymuje je w czystosci. Przez czyste plodzenie, Ja, Syn Bozy, wrodzilem sie w mloda niewiaste, która stala sie matka Jezusa. Slowo "Panna" oznacza mloda niewiaste.
Jako Jezus z Nazaretu nauczalem swietych praw Boga i zyjac wedlug nich dawalem ludziom przyklad. Poprzez nauke i zycie wskazywalem im droge do odwiecznego zycia, cierpialem pod rzadami wladców tego swiata i zostalem ukrzyzowany, gdyz Moi, do których przyszedlem, nie przyjeli Mnie i nie ugoscili w swoich sercach.
Cialo Jezusa zostalo zlozone w grobie, a potem wzniesione do boskosci przez przeistoczenie materii w boska substancje. 
Jako Chrystus Bozy, Zbawiciel, zstapilem do piekla, przenikajac Moimi promieniami wszystkie obszary upadku i przemieniajac je w obszary oczyszczania. 
Zmartwychwstaly, który wstapil do Boga, odwiecznego Ojca i jako wspólrzadca niebios znowu zyje w Bogu, powróci w calej wspanialosci, kiedy Królestwo Boze na ziemi bedzie ustanowione.
Mój Duch, zbawcza sila, jest we wszystkich duszach i ludziach. Kto kieruje sie do Mnie, do Chrystusa Bozego, do Zbawiciela, przez spelnianie praw, ten otrzyma coraz wiecej swiatla i sily i wejdzie w zycie, którym Ja Jestem.
(ad 20) "Siedmiokrotny Duch Bozy" oznacza siedem podstawowych sil Boga, które daruja zycie wszelkiemu bytowi. Tych siedem podstawowych sil Bozych, jest wszechobecnym Prawem, Bogiem, Zyciem we wszystkim, co jest. 
"Swieta dwójca" oznacza dwie prasily, darujaca i przyjmujaca sile, to, co meskie - Ojca i to, co zenskie - Matke.
Te dwie prasily tworza jadro pracentralnego slonca, które jest zyciodajna silownia calego stworzenia, z której zycie - siedem podstawowych sil - plynie do siedmiu slonc pryzmatycznych. W siedmiu pryzmatycznych sloncach praswiatlo - siedem podstawowych sil - jest rozszczepione i promieniuje we wszechswiat przez siedem razy siedem faset. Te siedem razy siedem sil nazywa sie tez promieniowaniem swiadomosci; przepromieniowuja one bowiem wszystkie aspekty swiadomosci nieskonczonosci, w tym równiez materie.
Jest to Duch, Bóg, we Mnie, w Chrystusie, który mieszka i dziala w prawdziwie chrzescijanskich gminach i w tych wspólbraciach gmin, którzy spelniaja wole Odwiecznego we Mnie, w Chrystusie.
Duch, Bóg we Mnie, w Chrystusie, wybral i zalozyl Nowa Jerozolime w Nowym Izraelu. Stamtad zycie promieniuje na cala ziemie, a ze swietlistych ludzi i z oczyszczonej ziemi, w obszary oczyszczania do wszystkich dusz.
Duch, Bóg, Prawda, promieniuje we Mnie, w Chrystusie, na swiat. Kto szuka, dazac do spelnienia przykazan Wewnetrznego Zycia, ten odnajdzie Prawo, Boga i stanie sie odwiecznym Prawem, którym Ja Jestem - Chrystus w Bogu, Moim i waszym Ojcu.
"... który daje Prawo sadzace zywych i umarlych" oznacza: Kto zyje Prawem, Bogiem, ten wnika w Prawo, w Boga, w odwieczna Prawde.
Prawa Wewnetrznego Zycia nie moga ominac ani ludzie, ani ci, którzy opuscili ten swiat, tak zwani "zmarli", dusze w królestwach po drugiej stronie zaslony swiadomosci, które leza pomiedzy tym a tamtym swiatem.
Kto wykracza przeciwko Prawu, Bogu, ten sam siebie sadzi w tej mierze, w jakiej wykroczyl przeciwko prawu zycia, przeciwko odwiecznej Prawdzie.
Zaprawde, we wszystkich czasach - tak w minionych jak i w obecnych - Duch, Bóg przemawial i przemawia poprzez prawdziwych proroków.
Moje slowo, slowo Ducha jest nieograniczone. Plynie ono poprzez wszystkie czasy i we wszystkie kraje. I kto rozbudzi sie w Duchu zycia, ten zna Mój glos. Tak, Moje owce znaja Mój glos, niezaleznie od tego, w jakim kraju zyja.
(ad 21) "Wierzymy w swieta, powszechna i apostolska gmine" oznacza: Na podstawowych filarach Wewnetrznego Zycia, na których Moi prawdziwi apostolowie i uczniowie zakladali pragminy, powinno sie budowac dalej. Gmine uswieca jedynie duch w niej panujacy. Jezeli wspólbracia gminy spelniaja prawo zycia, zyjac w Prawdzie, wtedy sa blogoslawionymi. Ci blogoslawieni, bracia i siostry, którzy zyja w Moim Duchu, tworza prawdziwa gmine.
Oni swiadcza o Prawdzie i gmina z nich stworzona utrzymuje i daje Prawde. Wszystko inne to ludzkie wyobrazenia i machinacje, które nie maja nic wspólnego ze Mna, z Chrystusem.
Kto zyje we Mnie, w Chrystusie, ten zyje w Bogu i dokonuje dziel Bozych - równiez na tym swiecie.
W prawdziwych gminach, we Mnie, w Chrystusie, nie ma zwierzchników i podwladnych. Prawdziwe gminy we Mnie, w Chrystusie, skladaja sie z braci i sióstr, którzy staraja sie spelniac wole Boza lub juz ja spelniaja. Te gminy we Mnie, w Chrystusie, stworzone sa przez Ducha zycia i przenika je ogien Bozy.
Kto jest rozzarzony ogniem Bozym, ten spelnia prawa Boze. Jest zyczliwy dla wszystkich ludzi, a takze dla królestw przyrody. I tak zyje majac wszystkich ludzi w sercu. Ceni on i powaza zycie w przyrodzie i Bóg bedzie go poprzez ziemie utrzymywal i zywil - przez wode, nasiona i owoce.
Nastepujaca wypowiedz: "Która poprzez Ducha zycia i poprzez swoich dwanascie ksiag i sakramentów, i swoje swiete slowa i dziela, zrzesza wybranych w mistycznym zjednoczeniu i jednoczy ludzkosc z Bogiem, która czyni nas uczestnikami boskiego zycia i boskiej istoty, swiadczac o Nim swietymi symbolami" zostala wniesiona w pragminy przez l u d z i. Nie odpowiada ona odwiecznemu Prawu.
Kto zyje prawdziwie wedlug prawa Bozego, ten jest czysta swiatynia Boga. On nie potrzebuje zadnych ksiag, sakramentów i symboli. On stal sie swietym Slowem, Prawem, Bogiem. 
Kto stal sie prawem Bozym, przed tym wszystko sie otwiera. Zycie w Bogu jest Prawem, Bogiem, i kto zyje w odwiecznym Prawie, ten zna tez wszystkie prawidlowosci Boze, gdyz promieniuje przez niego praswiatlo, siedem podstawowych sil zycia, które mu wszystko objawiaja. On z tego czerpie i daje.
Tacy ludzie zrzeszaja sie naprawde w Moim imieniu i sa prawdziwymi uczestnikami boskiego zycia. Sa oni istotami w szacie ziemskiej, które zalozyly i zachowuja wewnetrzna religie i nie znaja zadnych zwierzchników i podwladnych, zadnych ceremonii i rytualów, kultów i dogmatów. Jest to Wewnetrzny Kosciól Ducha Chrystusowego, wewnetrzna religia, w której wszyscy ludzie sa bracmi i siostrami i która wszystkich ludzi zyjacych w Bogu jednoczy i przyjmuje. Z niej wywodzili sie i wywodza prawdziwi nastepcy Jezusa, którzy odnajduja sie w swoim wnetrzu, we Mnie. Oni zakladali i zakladaja pragminy Wewnetrznego Zycia, w których pasterzem jedynie Ja Jestem, Chrystus, gdyz Ja Jestem w Ojcu ich zyciem.
Mistyczne zycie oznacza wewnetrzna lacznosc w swiatyni wnetrza ze wszystkimi podazajacymi do Boga. Bylo ono Moim celem, kiedy bylem Jezusem z Nazaretu; jest tez Moim celem jako Chrystusa Bozego. Razem z ludzmi, którzy staraja sie spelniac wole Boga i którzy zyja juz w wypelnieniu, przyblize Moim dzieciom Wewnetrzne Zycie w powstajacym Królestwie Bozym na ziemi, Królestwie Jezusa Chrystusa. Kiedy Królestwo Boze, Królestwo Pokoju Jezusa Chrystusa ogarnie cala ziemie, wtedy beda w nim zyc ludzie, którym nie beda juz potrzebne do zycia ani religijne ksiazki, ani ceremonie i kulty, ani rytualy i sakramenty. Beda oni zjednoczeni w Bogu, gdyz zyja we Mnie, w Chrystusie. Spelniaja odwieczne Prawo i wiedza o wszystkich sprawach zycia.
Ksiazka "To jest Moje Slowo" bedzie dla nich historycznym kompendium sluzacym do zrozumienia minionych wydarzen, z których beda mogli rozpoznac ludzkie "za i przeciw", jakie w duszach i miedzy duszami w obszarach oczyszczania jeszcze ciagle trwa.
(ad 22) Powtórne przyjscie Chrystusa Bozego, którym Ja Jestem, zbliza sie. W dzisiejszych czasach (1989r.) i w przyszlych epokach, zbuduje stopniowo Królestwo Boze na ziemi, w którym panowac beda pokój, jednosc i sprawiedliwosc.
"I swiete miasto o dwunastu bramach" jest Nowa Jerozolima na ziemi. Ona tworzy wewnetrzny oltarz dla wszystkich uniwersalnych pragmin na calej ziemi. Stamtad swiatlo Odwiecznego we Mnie, w Chrystusie, promieniuje prawa odwiecznego zycia do wszystkich gmin. Mieszkancy Królestwa Bozego na ziemi rozpoznaja je i uznaja, beda ich przestrzegac i nastanie porzadek. A urzedem kazdego wspólbrata gminy bedzie ofiarna sluzba, poprzez która wszyscy wspólbracia czcza i chwala Boga.
Ci, którym dana jest umiejetnosc nauczania, beda nauczac praw Bozych dzieci wywodzace sie z mistycznych polaczen - z zaslubin dwojga ludzi, meza i niewiasty w Bogu - i tak je prowadzic, ze beda one pozostawac w braterstwie ze Mna, które jednoczy wszystkich ludzi w Królestwie Bozym na ziemi.
(ad 23) "I jak wewnatrz, tak i na zewnatrz, jak w wielkim, tak i w malym, jak w górze, tak i na dole, jak w niebie, tak i na ziemi" oznacza:
Bóg jest wszechobecny. Tak jak w glebi wnetrza, w czystym, tak tez jest w zewnetrznym bycie, tak jak jest na górze, to znaczy w niebie, tak bedzie tez na ziemi - czysto. 
Ziemia w swojej ziemskiej strukturze jest tylko odblaskiem niebios, jednak nie samym niebem. Poprzez sile milosci niebo przyjdzie jednak na ziemie - czyste do oczyszczonych. Albowiem dusze oczyszcza sie moca Chrystusa, którym Ja Jestem - nawet jesli beda musialy przejsc wiele ziemskich narodzin i doswiadczen, az same siebie rozpoznaja i za to, co ludzkiego rozpoznaly - grzech - pozaluja, poprosza o przebaczenie, przebacza i naprawia to, co spowodowaly, a potem nie beda juz grzeszyc. Rozbudza sie z duchowej smierci i zmartwychwstana do odwiecznego zycia, i jako czyste istoty z Boga powróca znowu do Boga, swojego Ojca, z którego wyszly jako czyste istoty. W odwiecznym bycie beda one potem zyly i dzialaly ze wszystkimi czystymi istotami w milosci, madrosci i sprawiedliwosci, a milosc i wspanialosc nie bedzie miala konca. Albowiem odwieczne swiatlo, Bóg, w którym zyja, j e s t - tak jak one wszystkie s a - od wiecznosci po wiecznosc.
Kto zyje we Mnie, ten nie potrzebuje zadnego wyznania wiary, gdyz on zyje Prawem - tak jak istoty niebios Prawem sa i nim zyja.
24. I gdy wznosily sie dymy kadzidla, dalo sie slyszec dzwonienie wielu dzwonów i mnóstwo zastepów niebianskich wyslawialo Boga i mówilo:
25. "Slawa, chwala i dziekczynienie niech beda Bogu, Ojcu, Oblubiencowi i Synowi w jednosci z Matka, Oblubienica i Córka, z którego wywodzi sie Duch Wieczny, przez którego wszystkie istoty zostaly stworzone. Od calej wiecznosci, teraz i na wiecznosc - Amen - Alleluja, Alleluja, Alleluja. (Rozdzial 96, 24-25)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Czlowiek zyjacy w Bogu nie potrzebuje zewnetrznych form i rytualów. Dzwiekiem dzwonów beda potem melodie niebios, które przeplywaja przez swietlista dusze, przez czyste serce, gdyz istota z Boga Ojca-Matki zyje znowu w Bogu, w Ojcu i w Matce. Taka jest droga kazdej duszy, w której Ja Jestem - Chrystus. Ja Jestem Droga, Prawda i Zyciem.
Kto idzie za Mna, stanie sie swiatynia milosci. Ta swiatynia nie ma zewnetrznych obrzadków. Do niej przyjeci sa wszyscy ludzie i wszystkie istoty, i cale stworzenie. Kto zyje w tej swiatyni, w glebi swego wnetrza, w sanktuarium Boga, ten bedzie razem z istotami z Boga slawil, czcil i chwalil Odwiecznego przez spelnianie swietego Prawa, które jest Bogiem, Bogiem Ojcem-Matka. Odwieczny ujrzal i widzi wszystkie istoty i dawal i daje niebo, w którym one wiecznie zyja.
26. A jesli ktokolwiek ujmie cos ze slów tej ewangelii, albo cos doda, albo jak pod korcem ukryje ich swiatlo, które nam, dwunastu swiadkom, wybranym przez Boga dla oswiecenia swiata i dla jego zbawienia przez Ducha Swietego jest dane - niech bedzie Anathema Maranatha, az do pojawienia sie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, ze wszystkimi swietymi. Amen". (Rozdzial 96, 26)
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
Ja Jestem Chrystusem Bozym, Droga, Prawda i Zyciem.
Ja Jestem Prawda i Prawda, która Ja Jestem, promieniuje w niezliczonych aspektach na ten swiat.
Tak zwana "Ewangelia Jezusa" jest jednym z wielu aspektów Prawdy. Nie jakikolwiek czlowiek, lecz Ja, Chrystus Bozy, wzialem ja, wyjasnilem, sprostowalem i poglebilem i dodalem wiecej swiatla, a wiec inne jeszcze aspekty Prawdy, aby ludzie tego pokolenia (1989r.) i przyszlych pokolen widzieli jak odwieczna Prawda, Ja, Chrystus Bozy, promieniuje z licznych aspektów Prawdy.
Ja jestem Prawda, a Prawda daje dzieciom Prawdy - a wiec jest to Prawda.
Ja, Chrystus, nie wyklinam i nie przeklinam zadnego czlowieka. Sprowadzaja to na siebie ci ludzie, którzy naduzywaja Mnie, Chrystusa, Prawdy, dla swoich ludzkich celów.
Ja Jestem ewangelia Prawdy i Prawda, która Ja Jestem, daje pokoleniom tyle, ile one dzisiaj i w przyszlosci w swietle Prawdy moga zrozumiec.
Tu konczy sie swieta ewangelia doskonalego zycia Jezusa Chrystusa, Syna Dawida wedlug ciala, Syna Bozego wedlug Ducha. 
Tutaj konczy sie równiez ewangelia swietych dwunastu, pierwotnie zapisana przez apostolów i potem przekazana prawdziwym nastepcom mistrza, na poczatku istnienia gminy w Jerozolimie.
Chwala niech bedzie Bogu, przez którego moc zostalo to napisane!
Ja, Chrystus, wyjasniam, prostuje
i poglebiam slowo:
"Tu konczy sie swieta ewangelia doskonalego zycia Jezusa Chrystusa, Syna Dawida wedlug ciala, Syna Bozego wedlug Ducha" oznacza: Tutaj konczy sie ksiazka "Ewangelia Jezusa", która wlaczona zostala w dzielo "To jest Moje Slowo", dzielo dane z Prawdy.
Tylko to, co zewnetrzne moze miec koniec, ale nie to, co boskie. Ono plynie i plynie i zawsze ma wiele do powiedzenia. Ono jest prawem zycia, ustawicznym objawieniem.
Dlatego pozwólcie, aby zycie wyplynelo poprzez dzielo "To jest Moje Slowo", bedace zarazem historycznym kompendium. I jezeli nie bedziecie trzymac sie litery, lecz pojmowac jej sens, otworza sie dla was niebiosa, którym Ja, w Moich, przez usta czlowiecze danych slowach, pozwalam sie ujawnic wszystkim tym, którzy daza do nieba, idac prawdziwie w slady Jezusa.
Blogoslawione odczucia Jezusa - Syna Dawida, wedlug ciala, Syna Bozego wedlug Ducha - nigdy sie nie koncza. Byly one we Mnie, w Jezusie czyste i sa we Mnie, w Chrystusie, zjednoczone ze wszystkimi, którzy odczuwaja podobnie jak Jezus.
Poprzez Gmine Przymierza Nowa Jerozolima i poprzez wszystkie uniwersalne pragminy dzielo "To jest Moje Slowo" pójdzie w swiat do dzieci Bozych i do dzieci tego swiata. Wszyscy jako dzieci Boze zjednocza sie we Mnie, w Chrystusie. To jest Prawda. Zadna bowiem owca nie bedzie stracona. Równiez dzieci tego swiata stana sie swiadomie dziecmi swiatla, gdyz i one nosza w sobie swiatlo Odwiecznego, wieczne zycie.
Ja Jestem Chrystusem Bozym, który jako Jezus przyszedl na swiat i dokonal tego, co prowadzi do zjednoczenia wszystkich ludów, do oczyszczenia ziemi i do wysubtelnienia i asymilacji wszystkich grubomaterialnych form. Bóg bowiem jest Duchem, jest niematerialnym czystym zyciem. Wszystko bedzie sprowadzone z powrotem w czysty byt przez Prasile, Boga, zasade Ojca-Matki i przez sile czesciowa prasily, przez Syna i wspólrzadce niebios, który przyjdzie do Swoich w Królestwie Jezusa Chrystusa jako Jahwe, jako brat do braci i sióstr, którzy znajduja sie w szacie ziemskiej.
Ja Jestem Chrystusem w Bogu, waszym i Moim Ojcu, Zyciem od wiecznosci po wiecznosc.
***

(*1) Oznacza to: w Jezusie, Chrystusie Bozym. 

POSLOWIE


To jest, to bylo i to bedzie:
Zycie w Duchu Bozym.
Moje slowo dane jest dla przeszlosci, terazniejszosci i dla przyszlosci.
We Mnie, w Chrystusie, wszystko jest terazniejszoscia, gdyz Ja Jestem nieprzemijajacy.
We Mnie wszystko jest zawarte i dla Moich jawne.
To, co dla ludzi jest jeszcze przyszloscia, we Mnie jest terazniejszoscia.
Moje slowo jest slowem terazniejszosci. To, co bedzie, jest we Mnie i jest juz we Mnie dokonane.
Jakakolwiek walka przeciwko blizniemu jest juz twoim koncem. 
Kto walczy przeciwko blizniemu, ten juz przegral. 
Dlatego w swietle praw Wewnetrznego Zycia ten swiat juz przeminal.
Dziala juz Moje Jam Jest - Pokój.
Ja Jestem Pokojem.
***
PRAWA BOZE DLA KRÓLESTWA POKOJU 
JEZUSA CHRYSTUSA


Ja Jestem Panem, waszym Bogiem, 
Jedynie-Jedynym
od wiecznosci po wiecznosc.
Ja objawiam ludziom z odwiecznego Prawa
prawa zycia
dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa
Królestwo Boze na ziemi jest we Mnie, waszym Ojcu, i w Chrystusie, wladcy Królestwa Pokoju.
Ja Jestem Panem, waszym Bogiem, Odwiecznym, Jedynym, Prawem Zycia. Wasz Bóg, którym Ja Jestem, jest z wami.
Mój Syn, Chrystus Bozy, jest wladca Królestwa Bozego na ziemi. On jako Jezus z Nazaretu przyniósl ludziom prawa zycia i zyjac wedlug nich, dal im przyklad. Jako Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi i dusz, objawil je ponownie przez inkarnowany czesciowy promien boskiej Madrosci.
Wladca jest ze Swoimi i ci, którzy sa z Nim, przestrzegaja odwiecznych Praw.
Prawa Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa sa wyciagiem z odwiecznych praw. Ten wyciag obowiazuje w trójwymiarowym swiecie, w którym zyja Moje dzieci w szacie ziemskiej, a wiec w materii. Ludzie beda istniec tak dlugo, jak ziemia bedzie wydawac owoce, aby wykarmic ludzi i zwierzeta.
Rozpoznajcie: Nieskonczonosc jest absolutnym porzadkiem. Sklada sie ona z niezliczonych slonc, planet kodujacych i planet mieszkalnych. Kazda planeta mieszkalna niebios nosi czyste istoty. Kazda planeta mieszkalna w obszarach oczyszczania nosi dusze, a materialna planeta mieszkalna, Ziemia, nosi ludzi.
Moje Absolutne Prawo jest dajacym i przyjmujacym zyciem. Kazda planeta, która jest z czystej prasubstancji, wibruje w Moim Absolutnym Prawie. Istoty swiatla, które zamieszkuja czyste niematerialne planety, tworza ze zamieszkalymi przez siebie planetami absolutna jednosc w jednosci z wielka caloscia, w prawie promieniowania, w Bogu. Mówiac ludzkimi slowami oznacza to: Jeden dla wszystkich, wszyscy dla Jednego.
Proces ewolucji dokonuje sie zarówno w obszarach oczyszczania i w obszarach przygotowawczych, jak i w materialnych planetach, lacznie z planeta mieszkalna, Ziemia. Ten proces znajduje ujscie w prawie jednosci, w boskim prawie promieniowania.
Poczawszy od planety Ziemi z jej mieszkancami, wszystkie materialne planety beda z czasem do tego stopnia uduchowione, ze czyste czesci w nich, "dusze planet" bez wielkich trudnosci beda mogly sie wyzwolic, kiedy przyjdzie czas na to, aby znowu wlaczyc sie w prawo promieniowania, w odwieczne Prawo.
To potezne przeistoczenie materii w subtelniejsze substancje o wyzszej wibracji, rozpoczyna sie od planety Ziemi. To znaczy: najpierw wysubtelnia sie wibracja duszy i ciala ludzi, a potem - pod wplywem ich przemiany - nastepuje przemiana najgrubszej struktury, ziemi. Na skutek wysubtelnienia czlowieka i ziemi dokona sie potem tak samo, stopniowo, przeswietlenie materii wszystkich materialnych planet. Wysubtelnienie nastepuje przez oczyszczenie czlowieka i ziemi - przez ludzi, którzy kieruja sie na Mnie, na Ducha Prawdy i spelniaja to, co im przykazalem: Rozpoznaja swoje bledy i grzechy, prosza o przebaczenie, przebaczaja blizniemu i o ile to mozliwe, naprawiaja to, co doprowadzilo do grzechu i nie popelniaja juz wiecej tych samych lub podobnych grzechów. Dopiero wtedy bede mial mozliwosc dzialania przez nich, dlatego ze spelniaja Moja wole: Prawo milosci, zycia i wolnosci.
Kto wlacza sie w ten proces ewolucji, ten wspóldziala w odnowieniu calego prawa promieniowania ziemi i w podniesieniu wibracji planety Ziemi tak, aby nabrala ona wiecej swiatla i mocy. Kto bowiem oczyszcza sie w Moim Duchu, ten odnawia sie i sam staje sie stopniowo odwiecznym prawem, a dzieki temu boskim. On bedzie wtedy wspóldzialal w tym wielkim, ewolucyjnym wydarzeniu tak, ze zbawienie we wszystkich zakresach poza obrebem odwiecznych niebios, czystego bytu, dokona sie w krótszym cyklu.
Ziemia zaczyna sie oczyszczac, strzasajac z siebie wszystko to, co stoi na przeszkodzie, aby podniosla sie jej wibracja. Dzieki temu daje ludziom mozliwosc zycia na niej w taki sposób, jaki odpowiada Mojej woli, Mojemu Prawu. Ten potezny przelom czasów juz nastal. Ja, Duch Prawdy, czynie wszystko nowym. 
W czasie przelomu starego swiata i epoki swietlistej nastepuje tez przelom w wielu Moich ludzkich dzieciach. Czuja one poruszenia Mojego Ducha w sobie i staraja sie zastosowac w dniu powszednim Moje sily, prawa zycia. A jednak dzialaja w nich jeszcze energie kauzalne, tak ze wielu waha sie wciaz pomiedzy Mna, Duchem Wiecznosci, a materia; pomiedzy spelnianiem odwiecznych Praw, a zaspokajaniem tego, co ludzkie - ludzkich zyczen i namietnosci. To zwracanie sie raz w te, raz w tamta strone, powoduje wzloty i upadki u Moich ludzkich dzieci. 
Faza przeistoczenia Moich ludzkich dzieci jak tez przeistoczen na ziemi i w ziemi dobiegnie konca. W czasie przelomu wciaz na nowo atakuje ciemnosc, aby ocalic dla siebie swoje terytorium, ziemie. Dlatego we wszystkich narodach i pomiedzy nimi wciaz na nowo dochodzi do ataków ciemnosci - a jest to walka i pokój, raz w te, raz w tamta strone, za i przeciw.
Ataki demonicznych sil beda sie wzmagaly, gdyz ludzie nie sa jeszcze dostatecznie umocnieni we Mnie, w Duchu. Wciaz na nowo narody beda powstawac przeciwko sobie. Walka, niedola, choroba, cierpienie i ulomnosc zmiota wielu ludzi. Wielu ucieknie z osrodków skupienia negatywnej energii, a wiec od t y c h narodów, w których szaleja wojny, rozruchy, katastrofy, choroby i zarazy. Z tego zametu przyczyn i skutków wyloni sie nowa epoka, epoka swiatla. Przybiera ona, na coraz szybciej oczyszczajacej sie ziemi, coraz bardziej wyraziste i rozlegle formy i ksztalty.
W ten sam sposób w jaki ziemia sie oczyszcza i wylania sie epoka swiatla, uduchowiaja sie ludzie, którzy stanowczo i konsekwentnie ida droga do Mnie, do Odwiecznego. Z gruzów ludzkiego ja powstaje nowy ród czlowieczy - ludzie w Chrystusie i z Chrystusem, ród Chrystusowy.
Ród Chrystusowy, który ma swoje korzenie w rodzie Dawida, tworzy boskie czlowieczenstwo, którego cecha jest spelnianie odwiecznych praw. Wladca boskich ludzi rodu Chrystusowego jest Chrystus, Mój najpierw ujrzany i pierworodny Syn i wspólrzadca niebios. On jest wladca Królestwa Bozego na ziemi, Królestwa Pokoju. Wladca Królestwa Bozego, Mój Syn, jest dla boskich ludzi jednoczesnie bratem i przyjacielem. Beda oni nazywac Go Jahwe - Boski.
Ja, wasz Pan i Bóg objawiam teraz dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa w trójwymiarowym swiecie wyciag z Mojego odwiecznego Prawa.
Juz teraz ludzie, którzy daza do boskiego czlowieczenstwa moga sie zorientowac w tych prawidlowosciach dla Królestwa Bozego na ziemi.
Boscy ludzie spoczywaja w sobie, w swojej oczyszczonej swiatyni. Dotrzymuja oni wiernosci Mnie, Bogu, swojemu Panu, przestrzegajac odwiecznych praw. Wiernosc wobec Mnie obejmuje tez wiernosc w mysleniu, mówieniu i postepowaniu wzgledem blizniego.
To jest przykazanie i brzmi ono: Zachowaj w kazdej sytuacji zycia otwartosc, wtedy bedziesz tez dotrzymywal wiernosci blizniemu w Bogu.
Niebo jest otwarte i dostepne dla boskiego czlowieka, bo jest ono w nim aktywne i skuteczne. Jest to prawo szlachetnosci, sprawiedliwosci, absolutnej ofiarnej milosci. Dlatego w jego sercu nie powinno byc zadnej podejrzliwosci i zadnej skrytosci. 
Boscy ludzie miluja sie nawzajem ofiarnie, tak jak Ja, ich Pan i Bóg, ich miluje. Kazda mysl, kazde slowo i kazdy czyn boskiego czlowieka jest boska akcja.
Kazda zgodna z Prawem akcja zawiera juz w sobie zgodna z Prawem reakcje, odwiecznie plynace zycie, Jam Jest.
W Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa ludzie nie trwonia zadnej energii przez nieszlachetne odczucia, mysli, slowa i czyny. Otwieraja sie oni na przeplyw odwiecznego Prawa, gdyz ich odczucia, mysli, slowa i czyny sa Absolutnym Prawem - nawet wtedy, kiedy mówia o róznych sprawach i wydarzeniach i gdy w wolnych godzinach lub przed uroczysta wieczerza i po niej rozmawiaja ze soba. Spoczywaja oni we Mnie i Ja, odwieczne Prawo, przeplywam przez nich, przez kazde odczucie, kazda mysl, kazde slowo i przez kazdy czyn.
Boscy ludzie w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa zyja w czasie i przestrzeni i dlatego maja swoje ustalone terminy, godziny pracy i czasu wolnego. 
Równiez podczas pracy uaktywniaja przeplywajace przez nich odwieczne Prawo zgodnymi z Prawem odczuciami, myslami, slowami i czynami. Zaczyna ono wtedy - przez nich i poprzez prace ich rak - ze wzmozona sila dzialac i dokonywac tego, co oni zakodowali w Prawo, w plynacy strumien. Ich zycie jest dawaniem i przyjmowaniem. 
Boscy ludzie spelniaja Prawo, które brzmi: Kazde odczucie, kazda mysl, kazde slowo i kazda dzialalnosc sa zgodne z Prawem, a zatem sa modlitwa. Boscy ludzie nie beda juz wiec "zarabiac na chleb w pocie czola". 
Praca jest czynna modlitwa.
Boscy ludzie zyja, dzialaja i pracuja razem, gdyz Jeden jest dla wszystkich, Chrystus, i wszyscy dla Jednego, Chrystusa. Dlatego nie izoluja sie od siebie i takze wolny czas spedzaja wspólnie, zgodnie z Prawem.
Równiez w swoich wspólnotach mieszkaniowych beda zyc tak samo, wedlug wysokiej etyki i moralnosci, tak ze beda mogli w kazdej chwili stanac przed Moim obliczem jako szlachetne, czyste istoty.
Boscy ludzie zyja w jednosci z królestwami przyrody, a zwierzeta i rosliny sluza im i dlatego zgodnie z Prawem wezma ziemie w posiadanie. 
Dzieki swoim rozwinietym talentom i zdolnosciom, boscy ludzie w Królestwie Pokoju Jezusa Chrystusa dzialaja na ziemi i dla ziemi, dla trójwymiarowego swiata. Cala ziemia, planeta Boga, Stworzyciela, bedzie jednym wielkim ogrodem Bozym, w którym domy boskich ludzi harmonizuja z krajobrazem. Tak samo warsztaty. w których pracuja, beda wlaczone w krajobraz. Tam beda oni pracowac i dzialac w sluzbie dla swoich bliznich.
W boskim czlowieku beda wiec rozwiniete twórcze sily sluzenia, dawania i przyjmowania. Boski czlowiek bedzie mial poczucie wspólnoty. Bedzie w jednosci z Bogiem i swoim bliznim i bedzie zyl we wspólnocie z wszystkimi bracmi i siostrami. Jego zycie jest dawaniem i przyjmowaniem. Boski czlowiek nie ma roszczen do posiadania, gdyz zyje w pelni; wszystko nalezy do niego.
Nie pracuje on dla tak zwanych pieniedzy, lecz dla wspólnoty, dla wielkiej calosci.
Boski czlowiek posiada nieskonczonosc, gdyz pelnia z Boga jest w nim zywa i dzieki temu wie on, ze wielka calosc, nieskonczonosc jest jego wlasnoscia. On wszystko nazywa swoja wlasnoscia, utrzymuje i pielegnuje zgodnie z odwiecznymi prawami jednosci i wspólnoty. I wie, ze posiadanie zobowiazuje.
Boski czlowiek jest dobrotliwy i promieniuje miloscia. We wszystkich sprawach zycia uosabia on swojego boskiego brata, wladce Królestwa Bozego, Chrystusa przez zgodne z Prawem odczuwanie, myslenie, zycie i postepowanie.
Mysli boskich ludzi sa myslami pelnymi swiatla i nie znaja ograniczen. Ich miejsc zamieszkania nie odgraniczaja ploty ani mury. Tak jak sa jednym z Bogiem, z Odwiecznym, którym Ja Jestem i z wladca Królestwa Pokoju, ze swoim bratem Jahwe - Boskim, tak tez sa polaczeni ze soba w ofiarnej milosci.
Czuja sie jedna wielka jednoscia w Bogu, rodzina Boza na ziemi, w której zyja poszczególne rodziny. Wsród nich nie ma swatania i pobierania sie.
Boscy ludzie jednocza sie zgodnie z odwiecznymi prawami, to znaczy lacza sie jako maz i zona odpowiednio do swojego promieniowania - sa to jednakowo wibrujace energetyczne sily, zgodne z wibracja ich mentalnosci. Te jednakowo wibrujace energie wyrazaja sie w meskiej zasadzie jako promieniowanie pozytywu, jako element dajacy, a w zenskiej zasadzie jako promieniowanie negatywu, jako element przyjmujacy. Obydwoje sa uzupelniajacymi sie nawzajem biegunami. Ich podstawowe cechy maja te sama wibracje. 
Jednocza sie przez zetkniecie wibracji, które cechuja mentalnosc kazdego z nich. Zaslubiaja sie w Moim Duchu i w slubowaniu wiernosci zawieraja przymierze ze Mna, z Odwiecznym i ze soba nawzajem. Wstepuja w wielka rodzine Boza, aby zyc i dzialac w prawie jednosci dla wielkiej calosci.
Zblizenie meza i zony nastepuje tylko wtedy, kiedy zycza sobie dziecka. Tesknota za dzieckiem jest pobudzana jednoczesnie w obojgu ludziach wylacznie przez czyste prawo promieniowania. Plodzenie przebiega zgodnie z prawami naturalnymi dla ludzkich cial; jest ono czyste i dokonuje sie w czystym promieniowaniu Prawa, w którym zyja i w którym sie poruszaja.
Tak maz jak i zona pracuja w sluzbie dla blizniego, wnoszac swoje zdolnosci i umiejetnosci dla dobra ogólu.
Zyja we Mnie, w Bogu Ojcu-Matce. To, co czynia, czynia calkowicie. We wszystko, co czynia i tworza, wkladaja energie Boza.
Wszystko jest energia. Ja, wasz Pan i Bóg, uzywam waszych slów i mówie waszymi slowami o energii. Energia ubrania nie jest, na przyklad, mniej warta niz energia kosza owoców, gdyz wszelka energia jest natchniona Moim zyciem, Moja sila. Kazdy daje zaleznie od tego, ile energii otrzymal.
Boski czlowiek odczuwa potencjal energii promieniujacy z towarów i uslug. W zamian daje odpowiedni potencjal energii. Na przyklad, za budowe domu daje odpowiedni potencjal energii w uslugach lub towarach. Ten potencjal energii mozna - mówiac waszymi ludzkimi slowami - mierzyc iloscia lub zakresem. Odpowiednio do tego plynie znowu energia.
Kiedy czlowiek zyje we Mnie, w Duchu Bozym, wtedy jest madrym i daje ze Mnie, z inteligencji Bozej. Wtedy on juz nie bedzie po ludzku ocenial i rozwazal, co jest mniej lub wiecej warte. Ta wiedze bedzie mial ze Mnie, z inteligencji, z Boga i z niej bedzie czerpal. To nie bedzie handel wymienny, lecz dawanie i przyjmowanie energii. On we wszystkim znajdzie sprawiedliwa miare. Nie bedzie ani "mojego", ani "twojego".
Dary boskich ludzi maja wysoko wibrujacy potencjal energii. Boscy ludzie wykonuja prace dobrej jakosci, gdyz ich duchowa swiadomosc przenika wszystko. Ich towary i uslugi sa darami Ducha Bozego. Ze swojej rozwinietej swiadomosci czerpia wiedze o tym, ze odwieczne energie musza plynac i ze ziemia, jak i wszystko co jest na niej, i w rozjasnionym materialnym kosmosie, moze wzrastac w swiatlo i w sile tylko wtedy, kiedy równe sobie energie jednocza sie. Wiedza, ze przez odwiecznie plynaca energie oni sami, jak tez warstwy ziemi, wprowadzani sa w coraz wyzsza energetyczna wibracje i ze dzieki temu materia powoli coraz bardziej wysubtelnia sie, aby w koncu znów wniknac w prasubstancje, w siedmiowymiarowe odwieczne stworzenie. 
Kto na przyklad sluzy jako opiekun dzieci lub jako nauczyciel w szkole, ten otrzymuje odpowiednie dary, towary lub bony od rodzin dzieci, którymi opiekuje sie jako nauczyciel czy wychowawca i które wprowadza w zycie zgodne z Prawem. Doradzajac dzieciom, jak maja obchodzic sie z nauka czytania, pisania i rachowania i pomagajac im rozwijac swoje zdolnosci i talenty, nauczyciel jednoczesnie wprowadza mlodych ludzi w Prawo Boze.
Równiez pomoc i opieka nad starszymi ludzmi jest wlaczona w sluzbe pomocy blizniemu. Starsi ludzie pozostaja w rodzinie Bozej i towarzyszy sie im tez w przejsciu do niematerialnego zycia. Niezaleznie od tego, czy dusza jest w mlodszym, czy w starszym ciele - ludzie Ducha pomagaja sobie nawzajem.
W ten sposób boscy ludzie spelniaja prawo duchowej ewolucji, rozwoju do wyzszego poziomu. Ich myslenie, zycie i praca dokonuja sie w strumieniu odwiecznego Prawa. Przez to sprawiaja oni, ze ziemia i cale materialne uniwersum coraz bardziej sie uduchowiaja.
W Królestwie Pokoju, w Królestwie Bozym na ziemi, prawo promieniowania ziemi jest duchowym zyciem dzieci Bozych. Sa one polaczone z cala nieskonczonoscia, gdyz sa jednym ze Mna i z Odwiecznym. Równiez i atmosfera ziemi, która jest jej zwierciadlem, bedzie przezroczysta i zdolna wchlaniac wyzsze energie i formy zycia. 
Tak jak czysci poslancy niebios beda wsród ludzi, tak tez czesciowo materialne istoty z wyzszych zródel swiatla, które sluza w Dziele Zbawienia Chrystusa, polacza sie znowu ze swoimi ludzkimi bracmi i siostrami, gdyz oni i ich ludzkie rodzenstwo sa jednego ducha w Chrystusie, swoim boskim bracie - zwanym Jahwe, Boski - wladcy Bozego Królestwa Pokoju na ziemi.
Gdy czas Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa dobiegnie konca, demonom jeszcze raz wolno bedzie zmierzyc sie z czlowiekiem i z ziemia. Wciaz jeszcze daza one do tego, aby ponownie zawladnac ziemia, swoja dawna baza. Bedzie im to przeze Mnie dane, aby mogly sie rozpoznac i w Chrystusie, Moim Synu, przyjac Mnie, Odwiecznego Boga, i ugiac sie przed moca i sila, i miloscia. Ale atak demonów na te obszary ziemi i atmosfery, w których znajduja sie jeszcze osrodki skupienia sprzecznej z Prawem energii, bedzie - tak jak i wybuchy ludzkiego ja - tylko zalosna próba zamachu i nie ogarnie juz calej ziemi. Wszelkie zapedy zmierzajace do zawladniecia cala ziemia beda nadaremne, gdyz boscy ludzie juz przenikneli ziemie swiatlem i moca.
Po tym ataku nastapi dalsza przemiana. Poniewaz Ja, przez dzialanie duchowych ludzi, przeistocze warstwy materii w wyzej wibrujace energie, plaszcz ziemi stanie sie bardziej przenikalny. Rozprezy sie on i rozleci, a dusza Ziemi, duchowa planeta czesciowa z odwiecznej Jerozolimy, zespoli sie z czystym bytem. Ten rozlatujacy sie plaszcz Ziemi zostanie w kosmosie coraz bardziej wysubtelniony i doprowadzony do odwiecznie plynacej energii.
Jednoczesnie dojdzie do wstrzasów innych materialnych slonc i planet. Równiez i ich duchowe czesciowe aspekty zostana stopniowo doprowadzone do odwiecznego bytu. Tak dokona sie rozwiazanie wszystkich materialnych form i energii.
Kto te Moje slowa slyszy i czyta, jest wtajemniczony w nadchodzace wydarzenia i w byt. Czy w to uwierzy, czy tez odrzuci Mnie, Prawde Zycia, Boga, swojego Pana - to pozostawiam kazdemu z Moich dzieci, gdyz dalem im wolna wola. Dlatego tez kazdy sam za siebie ponosi odpowiedzialnosc - za swoja wiare lub niewiare, za decyzje: dla Mnie czy przeciwko Mnie.
Kto ma oczy, niech patrzy; kto ma uszy, niech slucha. Ten, kogo dusza czuje swiatlo Odwiecznego, wie, ze te prawa dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa dane sa ze Mnie, z Boga, z odwiecznej Prawdy, która Ja Jestem od wiecznosci po wiecznosc - Praojciec wszystkich Moich dzieci od wiecznosci po wiecznosc.
***
Dla zrozumienia tego dziela: 

PROROCTWO BOZE


Co to jest prorok? 
Powolanie i zadanie proroka
Prorocze slowo Chrystusa Bozego w naszym czasie

"To jest Moje Slowo. Alfa i Omega. Ewangelia Jezusa. Objawienie Chrystusowe, jakiego ten swiat nie zna" to jest ksiazka, której tresc pochodzi bezposrednio z prazródla, z Boga. Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi i dusz objawia sie na tym poteznym przelomie czasów poprzez slowo prorocze czlowieka o imieniu Gabriela - przez nasza siostre, prorokinie i oredowniczke Boga. 
Bóg we wszystkich czasach objawial sie przez usta prorocze, przemawial do ludzi, pouczal ich, upominal, pocieszal i prowadzil - a wiec byl ze Swoimi dziecmi. Mimo to w naszych czasach wielu ludzi nie wie juz nic o tej bliskosci przemawiajacego Boga. Na proroctwo nie ma juz miejsca w mysleniu i zyciu ludzi skierowanych na doczesny materialistyczny swiat. Dlatego te slowa wyjasnienia o proroctwie sa niezbedne. Te wyjasnienia równiez sa wazne dla ludzi w kolejnych epokach i dla tych, którzy po tym poteznym przelomie beda zyli na ziemi, dla mieszkanców Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Beda one przypomnieniem, gdyz w swietlistym czasie nie bedzie juz proroczego slowa. Ludzie sami stana sie wtedy slowem, gdyz beda zyli prawem Bozym.
Bóg przemawial do ludzi w Starym Przymierzu. Przemawial On do ludzi w swoim "Jam Jest" - przez usta prorocze. Izajasz, Eliasz, Jeremiasz, Daniel, Hiob - tak nazywali sie najbardziej znani prorocy. Najwiekszym ze wszystkich proroków byl Jezus z Nazaretu, inkarnowany Syn Bozy. Takze w minionych dwóch tysiacach lat wciaz na nowo pojawiali sie w chrzescijanstwie prorocy Boga. W ich ludzkich cialach byly inkarnowane swietliste istoty niebios, które mialy za zadanie byc instrumentem Boga.
Prorok jest jak fanfara, w która dmie Bóg, odwieczny Duch. Jego instrument - czlowiek, przez którego On przemawia - jest przy tym w pelnej swiadomosci. Mowa swietlna Boga przeksztalca sie w nim w jego jezyk ojczysty, aby ludzie mogli uslyszec i zrozumiec odwieczna Prawde. Prawdziwi prorocy Boga pozostaja swiadomi podczas odbierania slów Ducha Bozego. Jezus z Nazaretu, najwiekszy prorok, równiez jest tego przykladem. Bóg, Odwieczny, przemawial przez Jezusa przy pelnej Jego swiadomosci - tak jak przez wszystkich prawdziwych proroków w Starym Przymierzu i tez po czasach Jezusa. Czlowiek popada w trans tylko wtedy, kiedy pobiera sily z zaswiatów, które nie sa bezposrednim promieniowaniem Bozym. Nie dzieje sie to w przypadku prawdziwych proroków Bozych.
Dusza proroka bardzo dlugo przygotowywana jest na czekajace ja w ciele ludzkim zadanie; czasami poprzez kilka inkarnacji. Wreszcie w pewnym momencie Bóg przypomina czlowiekowi o zadaniu, które lezy w jego duszy. To jest tak zwane powolanie.
Droga proroka Bozego jest droga ciernista. Jego powinnosc wobec Boga jest absolutna. On musi wypowiedziec to, co Bóg w niego wklada. Powazne i upominajace slowa Boze nawolujace do zawrócenia, nie zawsze sa przyjemne dla ludzi tego swiata i dlatego prorocy musza zazwyczaj znosic kpiny, drwiny, oszczerstwa, przesladowania, a czesto nawet spotyka ich smierc.
Istnieja dwie kategorie proroków: prorocy gloszacy - ogólnie nazywani prorokami oraz prorocy nauczajacy. Przez proroków gloszacych Bóg przekazywal i przekazuje duchowa wiedze i podstawowe duchowe prawidlowosci, których ludzie potrzebuja, aby ukierunkowac swoje zycie na to, co boskie i krok za krokiem wrastac w zgodne z Prawem zycie. On upominal i upomina ludzi, aby spelniali to, co jest wola Boga. Prorocy gloszacy uswiadamiaja ludziom, ze sa dziecmi Boga; przyblizaja im Jego milosc i madrosc i wskazuja droge powrotna do Niego.
Przez proroków nauczajacych, którzy pojawiaja sie w czasie wielkich przelomów, odwieczny Duch nie tylko umacnia w swiadomosci ludzi duchowe dobro, które juz przedtem zostalo objawione, lecz daje im, prowadzace jeszcze dalej, wyzsze prawidlowosci i aspekty swietego Praprawa. Prorok nauczajacy przedstawia wiec prawa Boze we wszystkich szczególach i te prawa równiez objasnia. Przez niego Duch Bozy naucza ludzi Wewnetrznej Drogi, drogi powrotnej do odwiecznej Ojczyzny, która kazda dusza niegdys opuscila. Przez proroka nauczajacego Bóg zawsze naucza duchowej wiedzy, która wyrasta ponad to, co bylo dotychczas znane.
Prorok nauczajacy musi najpierw w sobie opracowac, rozwinac i urzeczywistnic wszystko to, czego Bóg, Pan, chcialby przez niego nauczac. Musi najpierw sam, przed wszystkimi ludzmi, pójsc Wewnetrzna Droga samorozpoznania i uszlachetnienia. Po dluzszym czasie ten, bezposrednio przez Ducha Bozego pouczany i szkolony czlowiek, osiaga szczyt mistycznego rozwoju, cel siedmiostopniowej sciezki do Boga, która prowadzi do zjednoczenia ze swiadomoscia, Bogiem. W jednej chwili taki czlowiek rozpoznaje wtedy, widzi i wie wszystko o rzeczach i sprawach, ukrytych przed tym, kto zyje jeszcze w swiecie zmyslów.
Dzieki temu prorok staje sie oredownikiem lub poslancem Boga i czerpie ze swojej rozwinietej i zjednoczonej z tym, co boskie swiadomosci. Nie widzi on juz rzeczy, wydarzen i ludzi takimi, jakimi sie wydaja, lecz moze ujrzec rzeczy, wydarzenia i ludzi takimi, jakimi sa. Moze przejrzec wszystko na wskros.
W czasach Starego Przymierza Bóg posylal na ziemie przede wszystkim proroków gloszacych, przez których staral sie wyprowadzic ludzkosc z jej zwiazania z materia i poprowadzic na prawa droge do wyzszego duchowego rozwoju. Potem Chrystus, sila czesciowa Prasily, wspólrzadca niebios, dzialal pomiedzy ludzmi jako Zbawiciel i prorok nauczajacy. Ludzie nie poznali i nie przyjeli Go w Jezusie z Nazaretu - tak jak nie przyjeli wielu sprawiedliwych proroków - i polozyli Jego zyciu przedwczesny kres. Na Golgocie mógl On mówiac "Dokonalo sie" dokonac zbawienia przez wszczepienie w kazda dusze jednej iskry ze zbawczej, czesciowej sily z prasily jako sily wspierajacej i prowadzacej do Boga.
Teraz Bóg znowu poslal na ten swiat istote, która wcielila sie w czlowieka o imieniu Gabriela. Ona sluzy Odwiecznemu jako prorokini nauczajaca. Jej rozwinieta duchowa swiadomosc, która spoczywa we Wszechmogacym i która przenika sila Wszechmogacego, zna odwieczne Prawa i zna droge do wiecznego Prawa, do Boga. Nasza siostra Gabriela widzi wiec w swojej duchowej swiadomosci i odbiera od Odwiecznego poprzez swoja boska swiadomosc, wszechobejmujaca droge do serca Boga. W prostych slowach moze ona wyjasniac wszechobejmujaca Wewnetrzna Droge, poprowadzic czlowieka do jego przyczyn, pomóc mu je usunac i jezeli on tego chce, poprowadzic go do Chrystusa. Ona ma wejrzenie w glab czlowieka, w stan jego duszy. Jej dalszym zadaniem jako prorokini nauczajacej jest wniesienie szczególów odwiecznych praw Bozych we wszystkie dziedziny zycia na tym swiecie; we wspólzycie ludzi w rodzinie i w pracy, w gospodarce i w spoleczenstwie, w wychowanie dzieci i w opieke spoleczna oraz w leczenie duszy i ciala. Jednoczesnie uczy ona krok za krokiem jak stosowac odwieczne prawa we wszystkich dziedzinach zycia.
Prorocy nauczajacy maja - oprócz zadania sluzenia Bogu jako bezposredni instrument - zadanie pouczania swoich wspólbraci we wszystkich sprawach zycia duchowego i wspierania ich we wszystkich sprawach Wewnetrznego Zycia. Dlatego nasza siostra Gabriela musiala - poprzez wiele wcielen - wiele doznac, przecierpiec i przezwyciezyc, aby mogla rozumiec ludzi i wskazywac im wlasciwa droge.
Na tym wielkim przelomie czasów, na którym teraz stoimy, Chrystus poprzez swoje slowo prorocze i prachrzescijanska Pragmine Nowa Jerozolima ustanowil swoje Królestwo Pokoju na ziemi.
Aby przygotowac ludzkosc do Królestwa Bozego na ziemi, Odwieczny daje teraz pouczenia i naswietla wszystkie istotne zagadnienia ludzkosci w tym czasie. Tak wiec Chrystus w objawieniu danym przez prorocze slowo w 1989r. przedstawil równiez zycie, myslenie i dzialanie Jezusa z Nazaretu. Wyjasnil tez powiazania i znaczenie Swojego zycia na ziemi dla obecnego i nadchodzacego czasu. Te wyjasnienia, sprostowania i poglebienia zawarte sa w niniejszej ksiazce i sa autentycznym slowem Chrystusa. Wypowiedzi o dawno juz spisanej "Ewangelii Jezusa" i to, co Chrystus wyjasnil, sprostowal i poglebil, naswietlaja Jego zycie, myslenie i dzialanie jako Jezusa z Nazaretu i sluza zrozumieniu stanowiac przyklad dla ludzi tego czasu, jak równiez dla mieszkanców Królestwa Pokoju, swietlistego królestwa Chrystusa na ziemi.
Na tym poteznym przelomie czasów Chrystus wprowadza nas ponadto w cala Prawde. On teraz - jak wyjasniono - objawia prawa Boze dla wszystkich dziedzin ziemskiego zycia i w ten sposób buduje na ziemi wszechobejmujace Królestwo Boze.
Prachrzescijanie
w Zyciu Uniwersalnym
***



