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Poznámka k tomuto tématu:  
 

Tento svazek byl věrně zpracován podle obsahu výše uvedeného německého originálu pro 

překladatelský program DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

Dosud s ním byly přeloženy následující svazky:   

 

Stav prosinec 2020  

 

Třetí zákon  

Z německého originálu do jazyků:  nizozemština, polština, ruština, portugalština, portugalština-

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

Dosud byla k dispozici v následujících jazycích: němčina, angličtina, španělština, italština, 

francouzština,  

Kniha o skutečném životě 

Z německého originálu: Svazky IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - dalších 5 svazků již bylo k dispozici. 

Další překlady budou následovat.  

 

Pán si přeje, aby tato díla byla bezplatně k dispozici všem lidem. Jeho vůlí není prodávat toto dílo za 

peníze. Všechny dostupné svazky si můžete zdarma stáhnout z internetu ve formátu PDF.  

Pánovou vůlí je také šířit jeho slovo po celém světě. To se má stát v souvislosti se svědectvím mého 

vlastního, spiritualistického příkladu. Z tohoto důvodu je na mé domovské stránce k dispozici zdarma ke 

stažení všech 6 dosud vydaných svazků mého osobního duchovního příkladu ve formátu PDF a 5 svazků 

poezie v němčině a angličtině, které vycházejí z Knihy pravého života.  

V roce 2017 mě Pán povolal do své služby. Tuto historii jsem zaznamenal do výše uvedených 6 

svazků s uvedením data každého z nich. Obsahuje mnoho snů, vizí, tajemství, která mi Pán zjevil, 

proroctví a předpovědi o současných událostech ve světě. Je to výzva k probuzení lidstva a pro mě fáze 

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

Moje jméno Anna Maria Hosta je duchovní jméno, které mi Pán zjevil v roce 2017.  

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

Hos... (příjmení mého manžela) - Hos - t.... (Hostie, Chléb života, Boží slovo) a  

Hos...t...A (A jako moje jméno, Anna)  

Na mém občanském jménu nezáleží, protože vůlí Pána je, aby Slovo pohnulo srdci a aby se tato 

srdce orientovala na Slovo, nikoli na posla. Posel je pouze nositelem SLOVA a tím je sám Bůh. Je 

podstatou všech Božích zkušeností s bytostmi, které stvořil, a slouží jim k poučení, aby ji mohly 

studovat, očistit se a zdokonalit s cílem vrátit se k Bohu a znovu vstoupit do Otcova lůna.  

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na Zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Věnování 
Komise pověřená sestavením této antologie věnuje tyto knihy ve jménu Pána všem lidem dobré vůle 

na světě, kteří jsou inspirováni touhou dosáhnout povznesení svého ducha prostřednictvím studia 

Božích zjevení a praktikování učení Božského Mistra. Každý, kdo v sobě cítí touhu žít podle učení 

Šesté pečeti, které obdržel v této éře Ducha pravdy, by měl do poslední kapky vychutnávat duchovní 

význam obsažený v těchto knihách. Pak z jeho srdce zazní prosba k celému lidstvu a věta, která 

rozezní nejcitlivější struny lidského srdce: "Milujte se navzájem". 

Předmluva k německému vydání 
Tato kniha je věrným překladem prvního z dvanácti svazků "Knihy pravého života" ze španělského 

originálu a přináší božská zjevení. Nejde o nic menšího než o druhý příchod Pána v podobě Ducha 

svatého. Prostřednictvím jím zvlášť vybraných a připravených nástrojů (slovo ve španělském textu zní: 

"portavoz" stejně jako nositel hlasu, prostředník slova, mluvčí) nám Kristus předal velké pravdy, aby nám 

vysvětlil smysl našeho pozemského života, aby nám zjevil tajemství Ducha, která byla nepochopitelná 

nebo neznámá, a aby nám poskytl útěchu, sílu a vodítka uprostřed rostoucího chaosu, který přináší přísná 

navštívení celého lidstva s cílem jeho očištění. Je to věčné, neměnné poselství Boha jeho dětem: v první 

éře prostřednictvím Mojžíše a proroků a ve druhé éře prostřednictvím Ježíše a jeho učedníků. Jestliže se 

nám v současné třetí éře zdá poselství nové, je to proto, že se vysvětlují mnohá slova z první a druhé éry, 

která nebyla pochopena, a že nám Pán otevírá další duchovní vhledy, které nám tehdy nemohl dát. 

("Mám vám ještě mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. " Jan 16,12.) 

Kniha je rozdělena do mnoha kapitol a každý verš je očíslován; to slouží nejen k přesnému odkazu na 

danou pasáž, ale má to také navenek ukázat, že nejde o lehkou četbu, ale že je třeba obsah číst, studovat 

a pronikat do něj se sebranými smysly a s rozvahou. Poté však musí následovat to nejdůležitější: 

provedení, čin. 

Pozorný čtenář si všimne, že mnohé myšlenky a duchovní nauky se často opakují, i když většinou 

jinými slovy nebo z jiného úhlu pohledu. Důvodů je několik: Za prvé, učení bylo předáváno v průběhu 

mnoha let na desítkách míst shromáždění. Za druhé, v tomto procesu působili různí zprostředkovatelé 

slova a v závislosti na duchovní vyspělosti nástroje se mohlo Boží slovo projevit. A konečně, vyučovací 

projevy nebyly pronášeny v uzavřených kruzích, ale veřejně před prostým publikem, takže nováčci mohli 

vždy přijít, a proto jim Pán musel zopakovat základní pojmy ze svého Slova. 

Dnes se nesmíme pohoršovat nad opakováním, ale mělo by nám dát příležitost vtisknout do sebe 

hluboko božské myšlenky. Opakování navíc potvrzuje, že učení pochází od Boha, neboť navzdory 

množství míst, kde bylo dáno, a mnoha zprostředkovatelům Slova se ukazuje jednota Slova. 

Pro celé lidstvo by bylo katastrofální, kdyby na základě věcně nesprávně interpretovaných proroctví - 

stejně jako židovský lid před téměř 2000 lety - odmítlo pomocnou ruku Boží a zůstalo hluché k hlasu 

vašeho Pána, který v tomto neomylně skutečném a pravdivém Božím slově oslovuje každého lidského 

ducha a vyzývá ho k zamyšlení, obrácení a zduchovnění. Tentýž hlas bude jednoho dne od každého z nás 

požadovat výpověď o tom, nakolik jsme se řídili jeho láskyplnými napomenutími a pokyny. 

V díle "Kniha pravého života" je hlavním tématem duch, proto se toto slovo vyskytuje velmi často v 

různých spojeních. Co se rozumí pod pojmem "duch"? - V dnešním běžném používání a ve slovnících se 

slovo "duch" používá ve smyslu schopnosti myslet, tedy: mysl, intelekt, nápad, chytrost atd. - V 

současném učení i v Bibli má slovo duch jiný význam a Ježíš to jasně vyjádřil, když řekl: "Bůh je duch a ti, 

kdo se mu klanějí, se mu musí klanět v duchu a v pravdě" (Jan 4,24). Věčná živelná síla, Bůh, je čistý duch, 

bez formy - což však nevylučuje, že se ve zvláštních případech zjevuje svým dětem také v lidské podobě, 

jako Otec. Nejpodstatnější Boží vlastností je láska a Bůh, veden touto láskou, stvořil ze sebe další 

duchovní bytosti, aby jim mohl dávat svou lásku. Tito duchové, jiskry z Božího ducha, kteří měli v 

omezené míře stejné vlastnosti jako Bůh, vyplňovali nekonečný prostor, dokud se kvůli své pýše a 

neposlušnosti neoddělili od Boha a nebyli uloženi do hmotného těla, aby se mohli znovu vydat na cestu 

domů. Podstatnou součástí člověka je tedy jeho duch, jiskra božského ducha v něm. Stručně shrnuto: 
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Boží Duch = láska, moudrost a moc. 

Lidský duch = Boží duchovní jiskra v člověku. 

Duchové = prvotní andělští duchové i lidské duchovní bytosti, ať už jsou stále v hmotném těle 

(inkarnované), nebo mimo něj (disinkarnované). 

Božská zjevení byla učiněna v Mexiku ve španělštině. Při překladu do němčiny byla věnována velká 

pozornost tomu, aby byl v každém případě zachován duchovní význam. Původní text byl do značné míry 

dodržen i při tvorbě slov a vět, proto někdy vznikly poněkud neobvyklé výrazy a větné konstrukce. Jen v 

poměrně málo případech bylo nutné zvolit volnější překlad, aby se našla příjemná forma vyjádření v 

němčině, ale duchovní smysl byl vždy věrně zachován. 

Stručná vysvětlení, která se jeví jako nezbytná pro pochopení textu, byla doplněna jako poznámky pod 

čarou; doplnění textu v souladu s významem byla uvedena v závorkách. Delší poznámky pod čarou 

najdete jako poznámky v příloze knihy. 

Překladatelé 

Vysvětlivky pro lepší pochopení pokynů 
I. Druhý příchod Krista v zrcadle biblických příslibů. 

Předmluva překladatelů začíná stručnou větou: "Není to nic menšího než druhý příchod Pána jako 

Ducha svatého". Mnozí čtenáři očekávají vysvětlení tohoto výroku, které bude uvedeno níže. Od prvních 

počátků křesťanství se věřící zabývali druhým příchodem Krista a každá doba o něm měla své vlastní 

představy. I dnes na něj mají věřící různé, většinou zastřené názory, protože neumějí správně 

interpretovat symbolické obrazy příslušných biblických pasáží. Proto je nutné získat jasnost. Za tímto 

účelem chceme prozkoumat nepřesné a často fantaskní představy a porovnat je s příslušnými slovy Bible. 

Rozšířený je následující názor: Podle něj se Pán zjeví před očima všech lidí na nebeských oblacích, 

čímž ho všechny oči uvidí současně; jeho příchod má být totiž jako blesk na obloze, který vše osvítí a bude 

viditelný pro všechny lidi. - Může se to vůbec stát a odpovídají tyto představy prohlášením samotného 

Ježíše, jak nám je předali různí evangelisté? 

Jak víme, Země je kulovitá, a už z tohoto důvodu je tato populární představa o této události fyzikálně 

nemožná, protože obyvatelé kulovitého světa nemohou vidět nebeský úkaz současně po celé zeměkouli. 

Nejprve se podívejme, zda se z různých biblických odkazů nestane věrohodnější obraz této události, 

když slova proroctví přeložíme ze symbolických obrazů do našeho dnešního jazyka a pochopíme tak 

duchovní význam, který má být vyjádřen. 

Pokud jde o čas druhého příchodu, Pán sice říká, že nikdo kromě Otce nezná den a hodinu, kdy k 

němu dojde (Mat 24, 36 + 42), ale uvedl různá znamení svého příchodu: falešní kristové a falešní proroci, 

války, mor, drahota, zemětřesení, rostoucí nevlídnost a soužení, hrůzy a velká znamení na nebi, záplavy a 

silné bouře, hlásání evangelia po celém světě. - Všechna tato znamení se naplnila, a přesto věřící stále 

čekají na splnění zaslíbení. 

V jednom podobenství Pán ještě přesněji naznačil čas a způsob svého návratu. Přirovnal to ke 

kradmému vloupání zloděje v noci a dodal: . . "Syn člověka totiž přijde v hodinu, kdy se nenadějete" (Mat 

24,44). Z tohoto podobenství jsou jasně patrné dvě věci: za prvé, že Jeho návrat se neuskuteční jako 

nadpřirozená nebeská podívaná, ale ve skrytu, nepozorován světem a celým křesťanstvem. A za druhé, že 

čas jeho příchodu bude také jiný, než se očekávalo. 

Pán posiluje význam tohoto podobenství pro správnou představu o svém příchodu tím, že se o něm 

znovu zmiňuje ve svém Zjevení Janovi: "Hle, přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdo bdí a udržuje svůj 

oděv v pohotovosti. .. " (Zj 16,15). 

V druhém podobenství o moudrém a zlém služebníkovi je dokonce naznačeno, zda je doba, kdy lidé 

očekávají jeho příchod v době jeho návratu, stanovena příliš brzy, nebo příliš pozdě. Ježíš v tomto 

podobenství říká:... . "Řekne-li však ten zlý služebník ve svém srdci: 'Můj pán dlouho nepřijde...', pak pán 
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toho služebníka přijde v den, kdy na to nemyslí, a v hodinu, kdy na to nemyslí. .. "(Mat. 24, 48 + 50). To 

jasně ukazuje, že Pán přijde dříve, než křesťané obecně předpokládají.  

Jakým způsobem by měl tento Pánův návrat, který se uskuteční v tichosti, probíhat? - U Matouše 

čteme: "Neboť jako blesk vychází od východu slunce (východ) a svítí, dokud nezapadne (západ), tak bude 

i příchod Syna člověka" (Mat 27, 27). - Každému by mělo být jasné, že se nemůže jednat o přirozený 

blesk, který vidíme fyzickýma očima, protože jen v málo případech svítí blesk od východu na západ, ale 

sestupuje z nebe na zem.Význam musí být tedy jiný. - Vzhledem k tomu, že blesk je zářivý světelný jev na 

obloze a pojem světlo se v Božím slově často používá jako symbol duchovního poznání, je zřejmé, že 

tento "blesk" lze vykládat jako zjevení Kristova učení vycházející z duchovního nebe. 

Proč začíná na Východě a končí na Západě? - Pán nám ve svém novém Slově říká, že tento obraz 

symbolizuje celek jeho učení lidstvu, které mělo svůj počátek v izraelském národě, tj. na Východě nebo na 

Východě, a mělo najít svůj komplexní závěr na Západě, v některé zemi západní polokoule, a také jej nyní 

našlo. (Duchovní zjevení v Mexiku) - Symbol blesku má také význam, že pro Něj byl časový úsek mezi 

dvěma časy zjevení jen krátkým okamžikem, který uplynul jako blesk na obloze. - Pro nás lidi je téměř 

2000 let dlouhá doba, pro Boha je to jen okamžik věčnosti. 

Následující verše Matoušova evangelia, jak se k nám dostaly, se zdají být v rozporu s tímto výkladem 

Kristova příchodu jako zjevení ve slovech, protože se v nich říká, že "slunce a měsíc" ztratí své světlo, 

"hvězdy" budou padat z nebe, na nebi se objeví "znamení Syna člověka" a pak se On sám zjeví "na 

nebeských oblacích" s velkou mocí a slávou. 

Kdybychom výrazy v uvozovkách chápali v materiálním smyslu, jak je tomu obecně, zahalila by se 

země do tmy, na noční obloze by se zmateně proháněly hvězdy nebo by na zem spadl déšť meteoritů, v 

tomto chaosu by se na obloze objevilo znamení a pak by se mezi nočními mraky zjevil sám Pán, aby soudil 

zděšený lid. Chápeme-li však biblická slova o Kristově návratu jako alegorický obraz duchovních procesů - 

a tak tomu musí být -, přinášejí zcela jiný vhled. 

Omezme se na rozluštění symbolického pojmu "mrak". V Bibli se vyskytuje několikrát, ale většinou ne 

v přirozeném smyslu. Když synové Izraele procházeli pouští, "Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém 

sloupu..." a když bylo na hoře Sinaj vydáno Desatero, "oblak" znamená duchovní přítomnost Boha pro 

jeho lid. V jednom Danielově vidění se píše: "Viděl jsem v tomto vidění v noci, a hle, "na nebeských 

oblacích" přišel někdo jako Syn člověka ke Starému dnů a byl před něj přiveden. Dal mu moc, čest a 

království, aby mu sloužily všechny národy, lidé a jazyky. Jeho moc je věčná a nepomine a jeho království 

nemá konce" (Dan 7, 13 + 14). Zde je pro duchovní zjevení Krista použit stejný výraz jako v popisu jeho 

příchodu v Matoušově evangeliu; kdo by však tvrdil, že jde o hmotné mraky, a ne o symbolické vyjádření 

duchovního zjevení Krista? 

Lukášovo evangelium příznačně nemluví o "nebeských oblacích", ale o "oblaku" a slovo "nebe" zcela 

chybí: "A tehdy uvidí Syna člověka přicházet "v oblaku" s velikou mocí a slávou" (Lk 21, 27). Tento výraz 

jasně ukazuje, že nejde o pozemské mraky na obloze, ale že má být vyjádřena duchovní forma zjevení a 

že se Pán nezjeví hmotně - viditelně. 

Biblická pasáž také hovoří o lidech, kteří vidí "Syna člověka". Mnozí křesťané to chápou doslova a věří, 

že uvidí Ježíše svýma hmotnýma očima, jak se snáší z nebe. - Probudila by Ježíšova fyzická podoba, kterou 

bychom viděli našima hmotnýma očima, víru lidstva v Něho nebo by ji posílila? - Vůbec ne. Kdyby Kristus 

sestoupil z nebe a byl viditelný fyzickýma očima, viděla by to jen mizivá část lidstva. Zbytek lidstva, 

prakticky celé lidstvo, by nebylo svědkem tohoto jevu, a tak by se přesvědčivý účinek Kristova příchodu 

vůbec nedostavil. Opět by tedy záleželo na tom, zda bychom věřili těm několika málo očitým svědkům, 

nebo Jeho slovům, jinými slovy, situace by byla stejná jako před téměř 2000 lety. 

V té době už Kristus žil viditelně mezi lidmi a jeho učení se nevěřilo - s výjimkou malé menšiny. A 

kdyby byl dnes viditelně mezi námi jako lidská bytost pro naše fyzické oči, věnovali bychom mu ještě 

méně pozornosti než před dvěma tisíci lety, protože dnes jsou lidé příliš zaměstnáni svým bojem o větší 

blahobyt nebo těžkými problémy s každodenním sháněním potravin, bojem o moc, intrikami a válkami. - 

Přesto ho lidé uvidí. Někteří, kteří jsou obdařeni duchovní tváří, uvidí Ježíše tak, jak ho viděli učedníci při 
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proměnění na hoře Tábor. Ne jako důkaz Jeho přítomnosti - ten nepotřebují - ale jako odměnu za jejich 

víru a duchovní přípravu. - Ostatní pocítí ve svém nitru přítomnost Krista v jeho nových zjeveních. Jejich 

duch jim svědčí o pravdivosti Jeho slova. - A ještě jiní, většina, se budou třást celou svou bytostí, až je 

postihne těžké navštívení, které musí přijít. Pak jim jejich svědomí objasní, že se jedná o zaslíbený návrat 

Krista v jeho neúprosné spravedlnosti. Tato zkušenost bude mnohem trvalejší, než kdyby jejich fyzické oči 

viděly "Syna člověka".  

V Lukášově evangeliu po Ježíšově příslibu o jeho návratu na zem následují slova: "Ale až se to začne 

dít, vzhlédněte a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení" (Lk 21,28). Výraz "až se to začne dít" 

naznačuje, že se nejedná o náhlou "událost konce světa", ale o dlouhodobější proces, na který si mají lidé 

dávat pozor. O co v tomto procesu jde, osvětluje další Ježíšova zmínka o jeho příchodu: "Myslíte, že až 

přijde Syn člověka, najde i na zemi víru? (Lk 18, 8) Povaha otázky vyjadřuje negaci a naznačuje, že jeho 

druhý příchod se týká také hlásání pravdy, jeho učení o spáse, a že lidé budou mít opět možnost přijmout 

nebo odmítnout na základě své svobodné vůle a budou se - alespoň pokud jde o velkou masu lidí a jejich 

vedoucí představitele církve, vědy a státu - zpočátku chovat stejně nevěřícně a odmítavě jako v Ježíšově 

době. 

V podobenství o hořčičném semínku (Lk 13, 18), které symbolizuje vznik Božího království na zemi, 

Pán poukazuje zejména na malost semínka, tj. na původně malý účinek jeho Slova ve světě, které je 

vrženo "do zahrady", tj. je sesláno z nebe na zem a stává se velkým "stromem" poskytujícím přístřeší a 

stín všem ptákům, tj. lidem, a tím základem Božího království na zemi. Stejný smysl pro postupný růst a 

pronikání Jeho slova do vědomí lidstva nacházíme i v následujícím podobenství o kvasu. 

Nyní je třeba prozkoumat, co k našemu tématu říká apoštol Jan, Ježíšův nejoblíbenější učedník, který - 

jak dokazuje jeho evangelium - pochopil a předal učení svého Mistra tím nejhlubším a nejduchovnějším 

způsobem. Ve své řeči na rozloučenou Pán svým učedníkům říká: "Milujete-li mě, zachovávejte má 

přikázání. A já budu prosit Otce, a on vám dá jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky: Ducha pravdy, 

kterého svět nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Ale vy ho znáte, protože zůstává s vámi a bude 

ve vás; nenechám vás sirotky, přicházím k vám" (Jan 14,1518). 

Vzhledem k důležitosti tohoto zaslíbení pro své následovníky se k němu Ježíš ve své velké řeči na 

rozloučenou několikrát vrací: "Ale Utěšitel, Duch svatý, kterého pošle můj Otec v mém jménu, ten vás 

naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl" (Jan 14,26). Zde se dozvídáme, že tento 

Utěšitel neboli Duch pravdy je Boží Duch svatý, který je "ve jménu" Krista poslán věřícím na zemi, aby je 

učil všemu a připomínal jim všechna Ježíšova učení. 

Poté, co Ježíš znovu položil učedníkům na srdce své přikázání lásky a připravil je na nadcházející 

pronásledování, dává jim po těchto pronásledováních útěšné ujištění jako příslib: "Ale až přijde Utěšitel, 

kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. I vy budete 

svědčit, neboť jste se mnou od počátku" (Jan 15,26-27). "Ale říkám vám pravdu, je dobře, že jdu (k Otci). 

Neboť jestliže já neodejdu, Utěšitel k vám nepřijde, ale jestliže já odejdu, pošlu ho k vám" (J 16,7). 

Předpokladem příchodu Utěšitele jako Ducha pravdy je tedy Ježíšův návrat k Otci. To znamená, že tento 

Duch pravdy pochází od samotného Krista jako Božího "Slova" a On ho pošle od Otcova trůnu v jednotě s 

ním svým věřícím na zemi. Byl totiž také velkým svědkem Boží pravdy jako člověk, a proto před Pilátem 

vyznal: "Jsem král. Narodil jsem se a přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Kdo je z pravdy, slyší 

můj hlas" (J 18,37). 

"Mám ti toho ještě hodně co říct, ale teď to nemůžeš unést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás 

do veškeré pravdy. Neboť on nebude mluvit sám od sebe, ale co uslyší, to řekne, a co má přijít, to vám 

oznámí. Ten mě promění, neboť z mého vlastního vezme a oznámí vám to. Vše, co má Otec, je moje. 

Proto jsem řekl: "On vezme z mého a oznámí vám to" (Jan 16,12-15). 

Předchozími slovy Pán upozornil své učedníky na to, že ještě nejsou schopni unést všechnu pravdu, 

kterou jim má jako nositel zjevení od Otce předat. Proto je znovu odkazuje na své přicházející slovo 

zjevení jako Ducha pravdy, který je pak seznámí se všemi pravdami. Jako "Slovo" bude stejně jako na zemi 

hlásat jen to, co přijme v jednotě s Bohem Otcem jako božskou pravdu a moudrost od Něho a co přesto 
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není nic cizího, pouze předávaného, ale pochází z Jeho vlastního ducha. Přitom "promění" svůj život a 

učení jako Syn člověka, Ježíš, a vnese do něj světlo a jasnost, protože tento Duch útěchy a pravdy je Slovo 

samotného jediného Božského Ducha, proto je také "Duchem svatým". 

Jak vidíme z předchozích citátů, Nový zákon nám poskytuje množství odkazů a vysvětlení o "druhém 

Utěšiteli", "Duchu svatém", "Duchu pravdy", kterého Otec pošle svým dětem po Ježíšově návratu k Otci. 

Bible také uvádí, že se tak stalo, když byl na učedníky vylit Duch svatý. Mezi věřícími se často objevuje 

názor, že tím byla zaslíbení zcela naplněna a lze je považovat za dokončená. Je však tento názor správný? 

- Musíme si uvědomit, že všechna Ježíšova slova a zejména jeho zaslíbení se netýkala pouze přítomnosti 

nebo bezprostřední budoucnosti, ale že jejich duchovní význam je aktuální i pro pozdější dobu. Vylití 

Ducha svatého na Ježíšovy učedníky, na jejich pozdější spolupracovníky a spoluvěřící a následně na 

několik vyvolených bylo - navzdory svému velkému významu - jen skromným začátkem, jakoby předzvěstí 

toho, co mělo přijít. Při takzvané letniční události byl pokryt jen malý okruh, ale dokonalé naplnění se 

musí týkat celého izraelského národa, jak prorokoval už prorok Joel: "A potom vyliji svého Ducha na 

všechno tělo a vašim synům a dcerám se budou zdát sny a vaši mladíci budou vidět vidění." (Mt 26,12). 

(Joel 3,1) - Co bylo tehdy budoucností, je od roku 1866 přítomností. Duch pravdy je nyní mezi námi. Ale 

jak málo lidí je již vnitřně připraveno a schopno plně působit v moci Ducha svatého, i když do sebe tohoto 

Ducha pravdy přijali! "To jsem vám řekl v 'příslovích' (v obrazném jazyce). Ale přichází čas, kdy k vám už 

nebudu mluvit 'příslovími', ale budu vám svobodně zvěstovat o svém Otci" (Jan 16,25). Tím Pán 

potvrzuje, že jeho jazyk je obrazný jazyk plný symbolů a duchovních souvztažností pozemských hmotných 

věcí a procesů s věcmi a procesy duchovní povahy. Ale přijde čas - a to může být jen čas Jeho příchodu 

jako Ducha útěchy, pravdy a svatosti - kdy bude neomylně hlásat Svého Otce svým vlastním v jejich tehdy 

rozvinutějším světě jazyka a pojmů, takže hádání mysli o pravém významu jazyka obrazů jednou provždy 

skončí. Bojácní křesťané, kteří v každém duchovně pokrokovém zjevení vidí podvod, a křesťané se jmény, 

kteří nechtějí být rušeni ve své duchovní pomalosti, budou poukazovat na Ježíšova varování před 

falešnými Kristy, a tak se budou snažit lidi odradit od přijetí tohoto nového Božího slova. Měli by si však 

uvědomit, že právě v době falešných Kristů a falešných proroků, kterých bylo a je stále dost, je zaslíben i 

"skutečný" Kristus se svým novým Slovem. Nezkoumané nebo předpojaté odmítání všeho, co je nové a 

neodpovídá vlastním představám a zájmům, proto musí nevyhnutelně vést k odmítnutí Krista při jeho 

druhém příchodu! Proto vážné napomenutí: Všechno zkoušejte, ale co je dobré, to si ponechte. 

Na závěr této studie si připomeňme Kristův list v jeho duchovním zjevení apoštolu Janovi, který je 

podle svého znění adresován křesťanským církvím v Malé Asii, ale ve svém pravém významu je výzvou 

křesťanským církvím během sedmi po sobě jdoucích vývojových epoch. Poslední epochu symbolizuje sbor 

v Laodiceji, v němž můžeme rozpoznat současné církevní organizace křesťanského typu, které ustrnuly v 

kultu. Pán jí říká: "Znám tvé skutky, že nejsi ani studená, ani horká. Ó, že ti byla zima nebo teplo! Ale 

protože jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst." (Zj 3,15 + 16) - Jak výstižná 

charakteristika dnešního jména a zvykového křesťanství! "Říkáš: 'Jsem bohatý, mám dostatek a nic 

nepotřebuji,' a nevíš, že jsi ubohý, bídný, chudý, slepý a holý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato 

přečištěné ohněm, abys zbohatl, a bílé roucho, abys byl oblečen a nebyla zjevná hanba tvé nahoty, a 

pomaž si oči mastí, abys viděl." (Zj 3,17.18) - Křesťané si myslí, že mají všechno a nepotřebují žádné další 

zjevení Krista. V Jeho očích jsou však duchovně ubozí, bídní, slepí a nazí, a proto jim radí, aby si od Něho 

opatřili zlaté a bílé roucho nefalšovaných božských pravd spásy. 

Měli by si také potřít oči, které jsou slepé k pravdě, mastí. - Trestám a kárám ty, které miluji. Buďte 

tedy pilní a čiňte pokání" (Zj 3,19). Navzdory přísnému pokárání Pán své děti neodmítá. Miluje je, zvláště 

ve velkých zkouškách a návštěvách, které přišly a přijdou na lidstvo, protože nás mají vést k pokání a 

obnově. 

"Hle, stojím u dveří a klepu. Uslyší-li kdo můj hlas a otevře dveře, vejdu k němu a budu s ním obcovat 

a on se mnou. (Zj 3, 20) - On neotevírá dveře, ani své děti nenutí. Ale ti, kdo naslouchají Jeho hlasu, který 

je slyšet znovu, a otevírají dveře svého srdce, zažívají nejtěsnější spojení ducha s duchem se svým Pánem. 
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Snažili jsme se pomoci kritickým pochybovačům - ovšem dobré vůle - pochopit Kristův návrat. V 

předchozím textu jsme uvedli, že se nevrátí uprostřed velkolepé nebeské události, ani se nevrátí fyzicky 

viditelným způsobem. Také jsme si uvědomili, že velké zástupy si Jeho příchodu nevšimnou, protože 

přichází jako zloděj v noci: nečekaně a tiše duchovními prostředky. Z toho plyne jeho výzva: Bděte a 

modlete se, abyste tento významný a důležitý čas nepromarnili. Nebuďte jako pět pošetilých panen z 

podobenství, které nechaly vyschnout olej ve svých lampách - symbolu víry, lásky a naděje - a proto 

nemohly v duchovní půlnoční temnotě přivítat ženicha přicházejícího v radostném poznání a nakonec 

přišly na svatbu pozdě. 

II. Tři časy a sedm pečetí 
Velká část Božích dětí po svém duchovním stvoření odpadla od svého Stvořitele zneužitím své 

svobodné vůle a neposlušností. Tím se odsoudili k věčnému odloučení od Boha, tj. ke smrti. Bůh však ve 

své nezměrné lásce umožnil svým dětem návrat do jejich duchovního domova. Cesta k němu však byla 

velmi dlouhá, obtížná a bolestivá. Proto je nenechal samotné, ale zjevil jim mocné učení, s jehož pomocí 

mohli krok za krokem znovu získat ztracený duchovní ráj. Plán výuky a výchovy byl rozdělen do tří velkých 

období, která jsou zase rozdělena do sedmi vývojových stupňů, jež odpovídají sedmi pečetím Knihy života 

v Janově Zjevení. 

Třikrát 
Poprvé. 

Na počátku první éry mohl Bůh ještě duchovně komunikovat se svými dětmi prostřednictvím 

některých vyvolených. Slyšeli jeho duchovní hlas, který je vedl. Když se však toto spojení v důsledku 

rostoucího materialismu jeho dětí ztratilo, hledal Bůh prostředníka. Vybavil si člověka, skrze něhož se 

mohl sdělit svému lidu. Mojžíš byl vyvoleným nástrojem, jehož prostřednictvím vyhlásil Desatero, které 

mělo dát návod k životu nejprve izraelskému lidu a později celému světu. Mojžíš s Desaterem a 

podrobnými pokyny symbolizuje první čas, kdy se Bůh zjevil svým dětem jako Stvořitel, jediný Bůh, ve své 

neúprosné spravedlnosti (Bůh Otec Trojice). 

  

Podruhé. 
Když se naplnil čas, poslal Bůh svého jednorozeného Syna. Boží Duch se v Ježíši stal člověkem a 

přebýval mezi lidmi. Ve svém učení zjevil božskou lásku a svým životem a obětní smrtí dal lidstvu 

dokonalý příklad; byl tedy božským Mistrem, který naplnil Desatero přikázání první éry skrze lásku, jež 

našla své nejvyšší vyjádření na kříži, když se obětoval za lidstvo. Ježíš symbolizuje druhou éru (Bůh Syn 

Trojice). 

Potřetí. 
Ježíš nemohl během svého pobytu na zemi zjevit vše, protože lidstvo na to ještě nebylo připraveno. 

Oznámil však, že Otec pošle Utěšitele, Ducha svatého. Tento třetí čas uvedl Eliáš, jehož Duch osvítil 

nástroj určený Bohem. Byl to prostý muž jménem Roque Rojas; stejně jako Jan Křtitel byl předchůdcem, 

aby se Boží Duch svatý, Duch pravdy, mohl projevit mezi lidmi. V roce 1866 prohlásil Duch Eliášův 

prostřednictvím svého prostředníka Slova: "Já jsem Eliáš, prorok první éry, ten z proměnění na hoře 

Tábor; připravte se...". Posluchači, kteří měli dar duchovního vidění, tehdy viděli Ježíše, Mojžíše a Eliáše, 

jak to zažili učedníci při Ježíšově proměnění na hoře Tábor. To je potvrzením tří velkých epoch a Eliáš 

symbolizuje třetí dobu, v níž Duch pravdy komunikuje, neboli: návrat Krista v Duchu (Bůh Duch svatý 

Trojice). 
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Bůh dává svá zjevení v dokonalém pořadí: učení o lásce nám bylo dáno skrze Ježíše (podruhé) poté, co 

jsme již dostatečně poznali Boží spravedlnost (poprvé). A tak budeme schopni přijímat učení pravdy a 

moudrosti do té míry, do jaké budeme naplňovat učení lásky (Třetí čas). 

Sedm pečetí 
"Kniha života" se sedmi pečetěmi, známá ze Zjevení Janova, obsahuje dějiny lidstva, jak je předvídal 

Bůh. Je rozdělena do sedmi hlavních kapitol, z nichž každá má zvláštní pečeť. Tyto pečetě Kristus uvolnil, 

aby světlo obsažené v příslušné kapitole Knihy života, Boží vůle a vzdělávací plán, mohlo působit a 

uskutečnit se v lidském světě. Tím je hlavní učení příslušného duchovního stupně vývoje lidstva 

symbolizováno symbolickou událostí jednoho z Božích vyvolených jako vůdce a vzor této epochy i všech 

pozdějších dob. - Od počátku třetího věku byla "kniha života" otevřena u šesté pečeti. 

První pečeť: Oběť 
Pán nám ve svém novém Slově říká: "První z těchto stupňů duchovního vývoje ve světě symbolizuje 

Ábel, první Otcův služebník, který přinesl Bohu svou oběť smíření. Je symbolem oběti. Povstala proti 

němu závist." (U. 161, 54) 

Ze 4. kapitoly knihy Genesis víme, že Kain a Ábel přinesli Bohu zápalnou oběť. Na Ábelův dar pohlížel 

Bůh milostivě, protože byl dán s nevinným a čistým srdcem. Kainovo však Bůh odmítl, protože Kain neměl 

čisté srdce. To Kaina velmi rozzlobilo a ze závisti a nenávisti zabil svého bratra Ábela. Hluboký smysl 

tohoto biblického vyprávění však spočívá v tom, že Ábel - kromě hmotné zápalné oběti - přinesl Bohu 

také duchovní oběť svých pozemských lidských vášní. Proto bylo jeho srdce nevinné a čisté. Toto očištění 

jeho bytosti je tedy samotným symbolem oběti. Souhrnně můžeme říci: První pečeť znamená, že máme 

obětovat své hříšné vášně, že duch převládne nad hmotou a že tím dosáhneme duchovního spojení s 

naším nebeským Otcem. 

Druhá pečeť: Víra 
Symbolizuje ji Noe. Lidé nedbali na učení první pečeti, ale zneužitím své svobodné vůle se nechali 

ovládat zlými vášněmi materialismu. V Genesis 6,3 a násl. čteme: "Tehdy řekl Hospodin: Lidé už nebudou 

trestáni mým duchem, neboť jsou tělem. Dám jim ještě sto dvacet let. . Když však Hospodin viděl, že 

zloba lidí na zemi je veliká a že všechny myšlenky a skutky jejich srdcí jsou zlé až na věky, . ...řekl: 

"Vyhladím ze země lidi, které jsem stvořil." ... . Noe však nalezl milost v Hospodinových očích... . Noe byl 

zbožný a bezúhonný muž a ve své době žil zbožným životem. . . " 

Lidé pohrdli Božím varováním a nevěřili lhůtě, kterou jim Bůh stanovil, aby se napravili. Věřil jen 

jeden: Noe. Hospodin si ho vybral jako svůj nástroj, aby po potopě začal znovu s novým lidstvem. - Bylo 

zapotřebí silné víry, aby bylo možné splnit všechny Boží příkazy, které byly v té době také zcela 

mimořádné, a lidé se jim proto smáli. Noe však důvěřoval svému Bohu a jednal tak, jak mu bylo 

přikázáno. Víra byla pro Noema nejen doslova, ale i duchovně spásnou archou a dodnes je víra spásnou 

silou pro každého věřícího. Náhoda není ani to, že Abraham, další velký hrdina víry, žil právě v době druhé 

pečeti. 

Třetí pečeť: Duchovní síla 
Symbolizuje ji Jákob. Bůh dal Jákobovi duchovní jméno "Izrael", což znamená "silný". Jákob neboli 

Izrael se ve svém životě setkal s mnoha protivenstvími a nebezpečími, kterými ho Bůh zkoušel, ale které 

dokázal překonat díky duchovní síle, která v něm byla. Stal se pro lidi symbolem duchovní síly, kterou 

musíme získat, abychom dokázali trpělivě snášet a odevzdaně snášet zkoušky, které nám Bůh posílá. Díky 

výše zmíněným duchovním vlastnostem si ho Bůh vyvolil za praotce izraelského lidu, neboť z jeho 12 synů 

vzešlo 12 kmenů. Jehova skrze něj také mohl dát najevo velké duchovní zjevení.  

Ze Starého zákona známe příběh známý jako "žebřík do nebe" (Genesis 28,10 a násl.): Jákob viděl ve 

snu žebřík, který stál na zemi a sahal až do nebe, a Boží andělé po něm vystupovali a sestupovali. Na 
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vrcholu žebříku stál Pán. Bůh tak v symbolických obrazech ukazuje vývoj ducha. Náš duch musí být stále 

zralejší a čistší, abychom mohli postupně stoupat. Můžeme si uvědomit, že není možné, aby náš duch 

dosáhl čistoty potřebné k výstupu po žebříku, dokud nejsme s Bohem v jediném lidském životě, takříkajíc 

na první pokus. Je třeba mnoha pokusů, mnoha inkarnací, abychom pokaždé vystoupali o několik stupňů 

výš, podle toho, jak je náš duch vyspělý. Pán nás přitom nabádá, abychom se na žebříku nezastavovali, tj. 

abychom neustále postupovali ve svém duchovním rozvoji, protože jinak budeme bránit těm, kteří 

přijdou po nás, v jejich duchovním rozvoji. - Boží andělé sestupující po žebříku jsou vyspělí duchové 

světla, které Pán posílá dolů, aby pomáhali vystupujícím. Opět se zde vyjadřuje, že Bůh nás na cestě 

domů k němu nenechává samotné, ale nabízí nám svou pomoc.  

Cestou k dosažení kvality třetí pečeti je dbát na učení předchozích dvou: pouze skrze obětování 

nižších vášní a skrze neochvějnou víru může Bůh způsobit, že jiskra ducha, která v nás žije, se stane velkou 

silou. 

 

Čtvrtá pečeť Zákon 
Symbolizuje ji Mojžíš. Bůh si ho vyvolil, aby osvobodil izraelský lid z egyptského otroctví, a jeho 

prostřednictvím dal lidem Desatero a mnoho příkazů, které lidem zprostředkovaly Boží vůli. Desatero se 

stalo základem všech lidských zákonů, a kdyby bylo věrně dodržováno, lidstvo by se vydalo dobrou 

cestou: cestou pravého uctívání Boha, spravedlnosti, řádu a úcty k bližnímu. Ale nedodržování Božího 

zákona, tedy neposlušnost člověka vůči Boží vůli, přivedlo lidstvo na pokraj propasti. 

Pátá pečeť: Láska 
Představuje ji Ježíš. V něm se Bůh z lásky k nám stal člověkem. Jeho život byl dokonalým příkladem a 

jeho učení jediným oslavením lásky, která našla své nejvyšší naplnění, když za nás položil svůj život. Proto 

mohl své učení shrnout do slov: "Nové přikázání vám dávám, abyste se milovali navzájem, jako jsem já 

miloval vás, abyste se i vy milovali navzájem" (Jan 13,34). A v tomto novém přikázání lásky je skutečně 

obsažen celý zákon. Jeho dodržování do posledního důsledku přinese na tuto zemi duchovní Boží 

království. Na onom světě se tak již děje, protože láska je předpokladem a základem duchovního 

království. 

  

Šestá pečeť: Moudrost 
Šestá pečeť je symbolizována - jako předehra a přípravná fáze třetí éry - Eliášem, starozákonním 

prorokem a velkým bojovníkem, který po splnění svého poslání odjel do nebe na "ohnivém voze" (2 Kr 

2,11). Toto obrazové znázornění nám ukazuje, že Eliášův duch je světlem naplněný Boží bojovník. Tento 

cherubín 

Podle Ježíšova svědectví se Duch svatý vtělil také do Jana Křtitele (Mt 11, 7-14), který připravoval 

srdce, aby do nich Ježíš mohl vložit své učení. On také připravil cestu Pánu v naší době při Jeho 

duchovním návratu a jako mocný andělský kníže předává všem duchům a světům světlo Ducha svatého, 

Boží moudrost, která vychází z otevřené šesté pečeti neboli kapitoly Knihy života, jejíž učení a zjevení dal 

sám Pán prostřednictvím vybraných nástrojů poznat až do roku 1950. Čas šesté pečeti tím však neskončil. 

Světlo šesté pečeti bude na lidstvo svítit tak dlouho, dokud nepozná zjevení Krista při jeho druhém 

příchodu a neoduševní se. Navštívení, k nimž dochází ve stejnou dobu, podpoří tento vývoj, aby duchové 

mohli přijmout Boží pravdu a moudrost. Tímto způsobem bude lidstvo připraveno na sedmou pečeť. 

Sedmá pečeť: dokončení 
Sedmou pečetí je dokončeno dílo vykoupení, stejně jako bylo sedmého dne - obrazně řečeno - 

dokončeno stvoření. Duch prošel dlouhou a strastiplnou cestu a je opět v nejužším společenství se svým 

Otcem od Ducha k Duchu. Neposlušný syn se vrací domů do Otcova domu, přemohl sebe i svět. - 

Symbolem sedmé pečeti je sám Nebeský Otec, který bude konečně dosaženým cílem této obtížné cesty 
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rozvoje a očisty duchů. Sedmá pečeť ještě nebyla otevřena. Možná, že díky své duchovní vyspělosti je 

jednomu nebo dvěma duchům již dopřána malá předzvěst toho, co přinese sedmá pečeť. Pro celý Izrael a 

pro celé lidstvo však budou muset ještě přijít a odejít generace, ještě uplyne mnoho let zkoušek, ještě 

mnoho slz bude muset očistit srdce, dokud nenastane ten nejkrásnější čas pro všechny: čas stálého 

společenství s Otcem. 

  

III. izraelský lid 
  

V učeních Pán často mluví o "izraelském lidu", "mém lidu" nebo prostě o "lidu". To se v žádném 

případě netýká mexického národa, uprostřed kterého se shromáždění konala. Znamená to stát Izrael? - 

Ne. Abychom se vyhnuli omylům, podáváme zde stručné vysvětlení o původu jména "Izrael" a o tom, kdo 

je ve zjeveních oslovován "lid Izraele". 

Znalec Bible zná příběh ze Starého zákona, podle kterého Jákob v těžké životní situaci zápasil v noci s 

"mužem", dokud se nerozednilo. "Muž" ho nemohl přemoci a nakonec řekl: "Už se nebudeš jmenovat 

Jákob, ale Izrael, protože jsi bojoval s Bohem i s lidmi a podlehl jsi." Bůh obnovil Jákobovi svůj slib: "Tvé 

símě bude jako prach země a budeš rozprostřen k večeru a k jitru, na sever i na jih a skrze tebe a tvé símě 

budou požehnány všechny rody země." - Izrael je duchovní jméno a znamená "silný". Měla se stát silným 

duchovním společenstvím zahrnujícím celý národ, početným a silným izraelským národem. Bůh dal lidu 

zaslíbenou zemi, aby v ní mohl žít v míru a prohloubit duchovní spojení s ním. Podle smlouvy uzavřené s 

Bohem však bylo podmínkou, aby hlásal pravou bohoslužbu jediného Boha a pravdu jeho učení všem 

národům země, tedy aby byl kněžským lidem. 

Starý zákon barvitě líčí vývoj izraelského lidu v průběhu staletí. Brzy se v něm projevilo rozdělení: na 

jedné straně malá skupina, kterou chceme nazvat duchovním Izraelem, protože udržovala duchovní 

kontakt s Bohem a z jejího středu vzešli moudří vůdci lidu a velcí proroci. Na druhé straně většina, kterou 

budeme nazývat materialistickým Izraelem, protože využívala božského požehnání velké moudrosti, 

vytrvalosti a hnací síly výhradně k získání moci a bohatství. Tato neposlušnost vůči smlouvě uzavřené s 

Bohem často přinášela izraelskému lidu těžké zkoušky, které si sám zavinil, protože jeho bohatství, moc a 

pýcha prakticky vyzývaly sousední státy k válce proti němu. V soužení a tísni lidé volali ke svému Bohu, 

ale pokání trvalo jen do té doby, než získali svobodu a zbohatli. 

Během mnoha zkoušek žila menšina duchovního Izraele nepozorovaně, ale plná víry a naděje v 

Mesiáše. Proto se mohl v Ježíši stát člověkem uprostřed nich, aby znovu upozornil svůj lid na své 

duchovní poslání mezi národy a připravil je na něj. Duchovní Izrael ho následoval a rád naslouchal jeho 

slovu. Většina, materialistický Izrael, si Ho téměř nevšímala a oficiální církev Ho rozhodně odmítala. 

Očekávali silného muže, mocného bojovníka, který zlomí vládu Římanů a vzbudí pozemský, slavný a 

nepřemožitelný Izrael. Mesiáš však byl pokorný a prohlásil: "Mé království není z tohoto světa." Jejich 

zklamání bylo tak velké, že ho odsoudili jako agitátora a rouhače a nechali ho ukřižovat. - Tak došlo k 

události nesmírného významu: k viditelnému oddělení duchovního a materialistického Izraele.  

Duchovní Izrael se shromáždil kolem apoštolů a v malém zástupu brzy dozrálo poznání, které apoštol 

Petr vyjádřil slovy: "Nyní jsem se s pravdou naučil, že Bůh nehledí na člověka, ale na všechny druhy lidí, 

kdo se ho bojí a jedná správně, je mu milý." Apoštol Petr si uvědomil, že Bůh je milý. - Do duchovního 

Izraele tedy nepatří jen Židé, ale ze všech náboženství a národů ti, kdo věří Kristovým slovům a jednají 

podle nich, neboť jde o duchovní společenství, a proto není vázáno na národy. 

Materialistický Izrael ve své fanatické snaze setřást římskou nadvládu utrpěl těžkou válečnou porážku 

a po zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l. přestal být národem a Židé byli rozptýleni po celém světě. Na 

materialistický Izrael dopadl strašlivý soud kvůli jeho neposlušnosti vůči božským zákonům a odmítnutí 

Mesiáše. Ježíšovo proroctví se neúprosně naplnilo při pohledu na velkolepý jeruzalémský chrám: "Amen, 

pravím vám, nezůstane tu kámen na kameni, který by se nerozbil." A znovu: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, ty, 

který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako 

slepice shromažďuje svá kuřata pod svá křídla, a ty jsi nechtěl! Hle, tvůj dům ti zůstane opuštěný." - V 
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průběhu následujících staletí byli všude nevítanou menšinou, která musela snášet útlak, ponižování a 

strádání. 

Nyní, téměř 2000 let po těchto hrozných událostech a z nich vyplývajícím viditelném rozdělení na 

duchovní a materialistický Izrael, však opět dochází k nepředstavitelně významné změně. Duchovní Izrael, 

který byl jako sotva znatelná menšina mezi národy země slabou, málo vlivnou skupinou, se probouzí a 

shromažďuje. Kristus při svém duchovním návratu promlouvá k "Izraeli podle Ducha". Nyní sjednocuje 

všechny "rozptýlené kmeny Izraele", aby je vybavil svým Duchem a poslal je do boje, dokud nedosáhnou 

spásy a oduševnění lidského rodu. Návodem k tomu jsou nová Kristova zjevení, která jsou shromážděna 

ve 12 svazcích "Knihy pravého života". 

Na druhé straně máme materialistický Izrael. Její pouť byla dlouhá a strastiplná od chvíle, kdy ze 

svého lůna vyhnala Toho, který jí nabídl své království jako nové dědictví. Doba nejtěžšího útlaku je však 

pryč, zbohatla a díky penězům má velký vliv. Stala se silnou a hrdou, nacionalistická větev se opět usadila 

jako národ, probudily se staré náboženské tradice. Věří, že plní zákony Jehovy a Mojžíše, ale ve 

skutečnosti stále uctívá zlaté tele. Je daleko od pochopení a plnění svého duchovního poslání. To nelze 

chápat jako jednostranné obvinění Židů nebo izraelského národa; všechny národy země - snad s výjimkou 

malých menšin - jsou zhmotněny a "tančí kolem zlatého telete". - Pokud je v tomto výkladu zvlášť zmíněn 

materialistický Izrael, je to proto, že tento traktát pojednává o duchovním a materialistickém Izraeli a 

konstatuje, že tento Izrael - zatím - neplní úkol, který mu určil Bůh, být kněžským lidem mezi národy 

země. Nechtěně se ptáme sami sebe: co bude dál? - Nesmíme zapomínat, že Bůh dal izraelskému lidu 

velké sliby a nikdy je neporuší. Přitom si však musíme uvědomit, že zaslíbení požehnání, která Bůh dal 

Jákobovi ohledně jeho potomstva, se týkají ducha, stejně jako pozdější Jákobovo jméno Izrael je již 

duchovním jménem. Je omyl domnívat se, že zaslíbení se týkají hmoty, tj. kmene nebo současného stavu 

Izraele. Kdyby tomu tak bylo, pak by v něm stále vystupovali proroci a Boží poslové. - Přijde však čas, kdy 

se nyní ještě materialistický Izrael spojí s duchovním Izraelem a oba opět vytvoří jednotu, jeden izraelský 

lid. Kdy se tak ale stane? - Až se materialistický Izrael zřekne peněz, moci a pýchy a uzná nová zjevení 

Páně - což bude pravděpodobně možné až po dalším nejtěžším navštívení - a se slzami bolesti zvolá: Ježíš 

byl Mesiáš a Kristus je i pro nás "cesta, pravda a život".  
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Pokyn 1  
1 Na počátku času jsem jako Otec přikázal člověku, aby konal dobro. Lidé se však odvrátili od Božích 

přikázání, propadli modloslužbě a dopouštěli se proti Mně ohavných činů. Silní zvítězili, slabí byli 
poraženi a muž si vzal ženu za otrokyni. Proto bylo nutné dát Mojžíšovi na hoře Sinaj Desatero Zákona. 
Tento zákon obsahoval přikázání, kterými se měl řídit izraelský lid. S nimi mu bylo řečeno: Kdo zabije, 
odnese si stejný trest. Kdo krade, vrátí svému bratru. Kdo činí zlo, zaplatí oko za oko a zub za zub. 

2 Blížila se druhá éra a já jsem přišel, abych mezi vámi přebýval v Ježíši, a řekl jsem vám ve svém 
Slově: "Je-li někdo udeřen do pravé tváře, nastav i levou. Odpusťte svým nepřátelům." A ve Třetím 
čase, v němž se nacházíte, jsem vám přišel říci: Co byste dělali, kdyby vrah vašeho otce, 
pronásledovaný lidskou spravedlností, zaklepal na vaše dveře a prosil o pomoc? - Poskytněte mu 
ochranu. Budete-li takto jednat, dokážete, že jste dosáhli duchovního rozvoje, který vám umožní 
naplnit božský zákon vašeho nebeského Otce, který vám přikazuje: Milujte se navzájem, oživujte 
duchy, kteří zemřeli, pro život milosti, neboť každý duch bude uzdraven. 

3 Dnes přicházím, abych promluvil k vašemu duchu a zjevil vám obsah Sedmi pečetí, knihy vaší 
historie, proroctví, zjevení a spravedlnosti. 

4 To já jsem vám přišel říci, že nyní žijete v době, která patří šesté pečeti. 
5 Rok 1866 je počátkem této doby světla. Poslal jsem Eliáše, aby zvedl závoj tajemství a zahájil čas 

Mého zjevení jako Ducha Svatého mezi lidmi. Eliáš osvítil muže, kterého jsem vybral jako zvěstovatele. 
Byl to onen vyvolený, který se jmenoval Roque Rojas a který z ducha do ducha slyšel hlas proroka, jenž 
mu v Mém jménu přikazoval, aby svolal a shromáždil své bratry*, protože božské zjevení bylo 
připraveno osvítit osudy lidstva. Roque Rojas, mírný a pokorný jako beránek, poslechl duchovní hlas a 
odpověděl: "Staň se mi vůle mého Pána."  
Viz poznámka 1 v příloze 

6 Roque Rojas shromáždil skupinu mužů a žen plných víry a dobré vůle a tam, v lůně svých prvních 
shromáždění, se Eliáš zjevil skrze mysl posla a řekl: "Já jsem prorok Eliáš, ten z proměnění na hoře 
Tábor." A tak se stal prorokem. Svým prvním žákům předal první učení, zároveň jim oznámil věk 
oduševnění a prorokoval jim, že brzy přijde paprsek Božského Mistra, aby se sdělil svému lidu. 

7 Jednoho dne, když bylo skromné shromaždiště Roque Rojase plné stoupenců, kteří uvěřili slovům 
tohoto muže, sestoupil Eliáš, aby osvítil mysl svého mluvčího, a inspirován Mnou pomazal sedm z 
těchto věřících .kteří měli představovat nebo symbolizovat sedm pečetí. 

8 Později, když nadešel slíbený okamžik Mého zjevení, jsem zjistila, že z oněch sedmi vyvolených jen 
jedna bdí v očekávání příchodu čistého Manžela, a to srdce Damiany Oviedo, panny, jejíž mysl jako 
první přijala světlo Božského paprsku jako odměnu za svou vytrvalost a přípravu. 

9 Damiana Oviedo představovala šestou pečeť. To byl další důkaz, že světlo šesté pečeti je tím, 
které osvětluje tuto éru. 

10 Ve Druhé éře jsem našel ženské lůno, mateřské lůno, a v současné době jsem spočinul v čistém a 
cudném srdci Damiany Oviedo. Její panenské lůno bylo pro lid Izraele jako lůno matky a jejím 
prostřednictvím jsem připravil vůdce*, "hlasatele" a "dělníky "**. Přivedl jsem ji na práh stáří a řekl 
jsem jí: "Ty, která ses vztyčila jako pramen lásky a zapálila jsi v srdcích pochodeň víry, odpočívej. 
* Vedoucí komunit 

** Na základě Ježíšova podobenství o "dělnících na vinici". 
11 Požádala Mě, abych jí dovolil přijít v duchu pracovat, protože horlivě bdí nad Mým Zákonem a 

nechce, aby byl poskvrněn, a Já jsem jí to dovolil. 
12 Zároveň jsem jí dal další úkol tím, že jsem jí řekl: Damiano, není Mou vůlí, aby se kalné vody mísily 

s křišťálově čistými. Buďte po pravici vedoucích, aby v nich denně rostla pochodeň víry. Vychutnejte si 
a osvěžte se v těchto lidech z místa, kde se nacházíte. Pohleďte na zástupy, které vás milují a poznaly 
Mě. Sledují stopu, kterou jste jim zanechali. Hle, pochodeň stále hoří. Mistr řekl: Kdo rozsévá lásku, 
sklízí lásku, kdo rozsévá světlo, sklízí světlo. Snažili jste se připravit mysl nositelů hlasu* a očistit cesty 
Mých vyvolených; hle, toto je vaše sémě. 
jako zprostředkující orgán 
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13 Vpravdě vám říkám, lidé: Damiána je čistá panna, která přišla ve třetí éře jako zástupkyně Marie, 
aby vám poskytla něhu a pohlazení. Blahoslavené jsou panny, které následují tuto cestu, neboť je 
zahrnu svou milostí. Mým božským přáním je proměnit vás všechny, kteří jste Mými dětmi, v Mé 
učedníky, neboť se blíží okamžik Mého odchodu a Já vás chci zanechat jako mistry mezi lidmi. 

14 Kráčejte pevným krokem, abyste dosáhli cíle své cesty a stali se silnými na zemi díky své pokoře a 
vstřícnosti. 

15 Materialističtí lidé této doby mě také volali. Můj hlas v nich našel duchovní odezvu a Mistr jim dal 
hojnost pokoje; oni sami, ačkoli jsem s nimi, Mě nechtěli přijmout a chtěli zasít semena jiného druhu. 

16 V této chvíli vás přijímám a dávám vám Svou Bytost a Své Světlo, na které jste tolik čekali. 
Neodsuzujte své bratry, kteří sešli z cesty pravdy, protože nevíte, zda zítra také nesejdete na jiné 
cesty. Chráním vás před zblouděním a dávám vám mléko a med. 

17 Dnes vám přicházím znovu říci Své Slovo, abych vám připomněl učení z minulosti. Nepřišel jsem 
vám však připomínat svaté přijímání v podobě, v jaké ho Ježíš symbolizoval ve druhé době s chlebem a 
vínem ze země. Doba, kdy vám byl nabízen hmotný chléb jako náhrada za Mé slovo, je pryč. Mé Slovo 
je dnes chlebem a jeho božský význam je svatým vínem, které vám v každém okamžiku duchovně 
nabízím. 

18 Přibližte se, přibližte se, to je má vůle. Dejte pravdu tomu, kdo se živí troskami. Přiveďte ke Mně 
nevěřící a nechte zmizet neshody a rozkoly, aby se Chléb věčného života dostal ke všem Mým dětem, 
neboť Má Láska vás přišla zachránit, když jste byli na pokraji pádu. Jako záchranné lano v bouři tě 
zachraňuje můj Duch naplněný milosrdenstvím. 

19 Kdykoli jste si mysleli, že jste v hodině zkoušky opuštěni, dal jsem vám pocítit svou přítomnost, 
abych posílil vaši víru. 

20 Tehdy tvé rty zmlkly a už se chystaly rouhat a vyčítat mi: "Pane, proč dovoluješ, aby mi ubližovali 
moji vlastní bratři, když říkáš, že jsem tvůj vyvolený?" 

21 Ó děti, které jste se ještě nerozhodly stát se mými učedníky, ačkoli jsem řekl: Blahoslavený, kdo se 
trápí a ukazuje se silný ve zkoušce, odpouští svému bratru a žehná mému jménu, neboť z jeho bytosti 
vyjde světlo, které obrátí i toho, kdo zapřel mé učení. 

22 Každý dobrý skutek najde svou odměnu, kterou však nedostane na zemi, ale až na onom světě. 
Kolik lidí by si však chtělo užívat této blaženosti zde na zemi, aniž by věděli, že ten, kdo pro svůj 
duchovní život nic nedělá, bude bez zásluh, až do něj vstoupí, a jeho výčitky svědomí pak budou veliké. 

23 Mé učení postupně přiměje lidi, aby pochopili podstatu či smysl života, a pak bude tento krátký 
pozemský kurz využit ve prospěch ducha. K tomu je však třeba, abyste si navzájem odpouštěli, aby 
mezi lidmi vzešlo světlo a pokoj. 

24 Jestliže však ani vy, moji učedníci, nejste v této době příkladem těchto ctností, v koho může 
lidstvo ještě doufat? 

25 Uvědomte si, že vám to říká Ten, který za vás dal svou krev a svůj život a který miloval a odpustil 
davu, přestože ho soudili, odsoudili a zabili. 

26 Ale pravda, která je život, která je láska, je nesmrtelná, a hle, je tu znovu mezi vámi v projevu 
Mého Ducha skrze lidskou mysl. Moje Slovo tentokrát pro vás opakuje tuto lekci: "Milujte se 
navzájem, jako Mistr miluje své učedníky." Vysvětlím ji také, aby bylo osvětleno každé tajemství a aby 
se před vámi znovu otevřela kniha, kterou jsem vám zanechal jako závěť a kterou lidé později zatajili 
nebo uzavřeli.* 

27 Zjevení Janovo, které bylo často zpochybňováno a částečně odmítáno pro svůj těžko pochopitelný obsah, je 
Pánem plně potvrzeno a vysvětleno ve svém významu. 

28 Mnoho závojů se roztrhne. Mé slovo je meč světla, který ničí temnotu. 
29 Skryté poznání vyjde na světlo a budou vám zjeveny neznámé nauky. Mnohá tajemství budou 

odhalena, ale tato zjevení nenajdete v knihách světa, nýbrž v tomto Mém Slově. 
30 Kdo chce být dítětem světla v pravdě, ať s úctou nahlédne do hlubin Mého Slova a tam pozná 

svého Mistra, který čeká, aby ho učil. 
31 Vpravdě, vpravdě to nebude lidské učení, které přinese světu mír a zachrání lidstvo před propastí. 
32 Pohleďte na náboženství, která se navzájem popírají a tvrdí, že hlásají Mé učení. 
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33 Proto všichni, kdo jsou povoláni, aby se stali Mými posly, Mými novými učedníky v tomto čase, 
budou očištěni a očištěni, aby byli hodni přinášet tuto Dobrou zprávu svým bratřím. 

34 Ve druhé éře bylo dvanáct učedníků, kteří šířili Mé učení po celém světě. Ve třetí éře bude z 
každého "izraelského kmene" dvanáct tisíc lidí, kteří zveřejní Mé učení pravdy a lásky celému lidstvu. 

35 Kde je těch sto čtyřicet čtyři tisíc? - Eliáš je právě shromažďuje, ať už jsou někteří v duchovním a 
jiní ve vtěleném stavu. Všichni budou duchovně spojeni v tomto božském díle. 

36 Uvidíte velké události, z nichž mnohé vás ohromí, ale Já vám dám světlo svým učením, abyste 
nikdy nebyli ve zmatku. Studujte Mé Slovo, které vám vštípí lásku k vašemu Otci a k vašim bratřím. 
Není nutné patřit ke sto čtyřiceti čtyřem tisícům, abyste mohli sloužit Otci nebo se nazývat Mistrovými 
učedníky. Ti, kteří patří do tohoto počtu, jsou těmi, jejichž úkolem je být průkopníky a ochránci Mého 
díla. 

37 Dnes přicházím v Duchu. Ve druhé éře jsem byl viditelný lidským očím, protože jsem se stal 
člověkem. 

38 Mnozí se ptali, když mě viděli: "Kdo je ten, který mluví ve jménu Božím?" Jiní jim řekli: "Je to syn 
Marie a tesaře Josefa, je to Galilejský." Pak si z Ježíše dělali legraci. 

39 Syn Tesařův však způsobil, že ti, kdo byli od narození slepí, spatřili světlo a uprostřed něj tvář 
Ježíše, který je uzdravil. Když pocítili zázrak Mistrova pohlazení, padli mu k nohám a z plných plic 
vykřikli, že v něm poznali zaslíbeného Spasitele. 

40 Nevěřící se pak polekaně ptali sami sebe: Jak je možné, že tento prostý člověk, kterého znali jako 
jednoho z mnoha, mohl dělat tak velké zázraky? 

41 Dnes přicházím v Duchu a lidé mě už nemohou nazývat Synem tesaře, ale vpravdě vám říkám, že 
ani v oněch dnech neměli právo mě tak nazývat. Bylo napsáno, že panna počne a v jejím lůně se 
"Slovo" stane tělem. Josef, hlava rodiny, byl na životní cestě Panny a dítěte pouze andělem strážným, 
viditelným lidským očím; Maria byla naopak ztělesněním mateřské lásky Boha a matkou Ježíše, který 
byl lidskou částí Krista. 

42 Pomocí jednoduchého učení vás postupně přivedu k pochopení zjevení, která nazýváte 
tajemstvími a která jimi nejsou. Budu vás učit modlit se, abyste v hodinách zkoušek mohli pozvedat 
své myšlenky k Otci.  

43 Po celou dobu jste se učili modlitbě. 
44 Mojžíš tě nechal modlit se* během poslední noci, kterou jsi strávil v Egyptě, a během tvého 

putování pouští.  
To se týká všech, kdo byli vtělenými členy izraelského lidu v Mojžíšově době. 

45 Ve Druhém věku jsem vás naučil modlitbě Páně, abyste se jí inspirováni obraceli ve svých 
potřebách k Otci a měli vždy přítomné zaslíbení Jeho přicházejícího království; abyste k Němu 
přicházeli s prosbou o odpuštění a zpytovali své svědomí, zda jste již sami stejným způsobem odpustili 
svým dlužníkům. 

46 Nyní vás učím duchovní modlitbě, která nevychází ze rtů, ale z nejhlubšího nitra vašeho ducha, a 
která ke Mně promlouvá v pokoře a důvěře: "Pane, staň se v nás Tvá vůle." 

47 Učil jsem tě léčit. Ježíš byl balzámem, byl zdravím, jeho slovo uzdravovalo toho, kdo ho slyšel, 
jeho ruka přinášela zdraví tomu, koho se dotkla; jeho pohled přinášel nekonečnou útěchu tomu, kdo 
ho přijal; dokonce i jeho sukně, když se jí s vírou dotkl, navracela pokoj těm, kdo k němu přicházeli 
utlačováni hořkostí a utrpením; a dokonce i jeho krev, když stokanovi ukápla na tvář, navrátila jeho 
očím ztracený zrak. 

48 Jen láska a milosrdenství, které jsou dcerou této lásky, mohou konat takové zázraky. S nimi se 
můžete uzdravit.  

49 Cítíte Mě velmi blízko sebe; dávám vám to najevo v těžkých chvílích vašeho života. Přál jsem si, 
abyste ze svých srdcí připravili Můj příbytek, abyste v něm pocítili Mou přítomnost. 

50 Jak to, že Mě necítíte, ačkoli jsem ve vás? Někteří Mě vidí v přírodě, jiní Mě cítí jen mimo 
veškerou hmotu, ale vpravdě vám říkám, že jsem ve všem a všude. Proč Mě stále hledáte mimo sebe, 
když jsem také ve vás? 
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51 Když jsem vám řekl, kdo jsem, neslyšeli jste ani nerozuměli hlasu, který k vám mluvil, a když jste 
mě viděli, nevěděli jste, na koho se díváte. To byl důkaz tvé nedostatečné duchovní citlivosti. 

52 Nakonec však ke Mně přicházíte, abych vás učil, a ne jen poukazoval na vaše nedokonalosti. Ve 
svém duchu neseš svou minulost jako břemeno odčinění*. 
Viz poznámka 2 v příloze 

53 Pak z tebe sejmu břemeno a nechám tě odpočinout, odstraním tvůj smutek a nabídnu ti pokrm, 
který ve tvém srdci zažehne světlo naděje. 

54 Kolik srdcí zatvrzelých životními zkouškami se cítilo přemoženo jemností Mého Slova. Pociťují, že 
nacházejí útěchu, stávají se zdravými a probouzejí se k novému životu. Tak se stane, že ti, kdo Mě 
následují, přičítají Mé moci a lásce to, co obdrželi, a jejich duch se ode Mne již nemůže odloučit, 
protože jejich srdce je plné díků a lásky a nevyměnili by čistou běl svého duchovního roucha za 
královské roucho nejbohatšího panovníka. 

55 Jsou však i tací, kteří zůstávají se Mnou, a přestože přijímají Mé Slovo jako proud křišťálově čisté 
vody, zachovávají si své zlé sklony. Mezi nimi jsou i ti, kdo jednají jako závistivý Kain; když vidí, že jejich 
oběť je Hospodinu méně milá než oběť pokorného, který jedná jako spravedlivý Ábel, jejich srdce 
vzplane hněvem a závistí a oni vytasí dvousečný meč, který mají, s jazykem, aby bolestně zranili své 
bratry. Poté, co je nechali vzlykat bolestí nebo je (duševně) zabili, přicházejí do Mé Svatyně, vznášejí 
své myšlenky ke Mně a plni pokrytectví říkají, že Mě milují. 

56 Přesto tyto malé děti, jejichž mysl a srdce jsou zatvrzelé, neodháním; podrobuji je velkým 
zkouškám a dávám jim důkladně pocítit své Slovo. Pokud se skloní, mají vyhráno; pokud se vzbouří, 
musí znovu sejít z cesty a čekat na další příležitost. 

57 O tom všem k vám mluvím, abyste se stali Mými dobrými učedníky a dokázali si osvojit pravou 
moudrost. 

58 Nikdy by ses neměl chlubit svým poznáním, protože Otcovo tajemství je zjeveno jen těm, kdo 
pokorně klepou na jeho dveře. 

59 Kdyby byli lidé vědy, kteří řídí a mění váš svět, inspirováni láskou a dobrotou, už by zjistili, kolik 
toho mám pro vědu této doby připraveno, pokud jde o poznání, a ne jen tuto velmi malou část, na 
kterou se tolik spoléhají. 

60 Šalomoun byl nazýván moudrým, protože jeho úsudky, rady a výroky se vyznačovaly moudrostí; 
jeho sláva se rozšířila za hranice jeho království a dosáhla i do jiných zemí. 

61 Ale tento muž, ačkoli byl králem, pokorně poklekl před svým Pánem a prosil o moudrost, sílu a 
ochranu, protože si uvědomoval, že je pouze Mým služebníkem, a složil přede Mnou své žezlo a 
korunu. Kdyby všichni učenci, všichni vědci jednali stejně - jak velká by pak byla jejich moudrost, kolik 
dosud neznámých nauk by jim bylo ještě zjeveno z Mého tajného pokladu poznání! 

62 Vy, pokorní v hmotě, jste již obdrželi mnoho vědomostí, které vám učenci ani vědci neodhalili. 
63 Tajemství "vzkříšení těla" bylo objasněno zjevením o reinkarnaci ducha. Dnes víte, že smyslem 

tohoto zákona lásky a spravedlnosti je, že se duch zdokonaluje, že se nikdy neztratí, protože vždy 
najde otevřené dveře jako příležitost ke spáse, kterou mu Otec nabízí. 

64 Můj soud o každém duchu na základě tohoto zákona je dokonalý a neúprosný. 
65 Jen já vím, jak tě soudit, protože každý osud je lidem nepochopitelný. Proto není nikdo odhalen 

ani prozrazen ostatním. 
66 Poté, co se duchové ztratili ve svých hříších, po tolika zápasech a útrapách a po dlouhém 

putování, přijdou ke Mně plni moudrosti díky svým zkušenostem, očištěni bolestí, povzneseni svými 
zásluhami, unaveni dlouhou poutí, ale prostí a radostní jako děti. 

67 Lidé, zvažte čas, který je před vámi, a naslouchejte mému Slovu, neboť to je "Cesta". Poznejte a 
splňte svůj úkol a trpělivě snášejte své utrpení, neboť k dosažení vrcholu dokonalosti nevede žádná 
cesta bez trní. 

68 Světlo Mého Slova sjednotí lidi v této třetí éře. Má pravda zazáří v každé mysli a rozdíly mezi 
vírami a kulty zmizí. 

69 Zatímco dnes mě někteří milují v Jehovovi a popírají Krista, jiní mě milují v Kristu a Jehovu neznají; 
zatímco jedni uznávají mou existenci jako Ducha svatého, jiní se hádají a rozdělují o mou Trojici. 
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70 A nyní se ptám tohoto lidstva a těch, kteří ho duchovně vedou: Proč se od sebe navzájem 
vzdalujete, když všichni vyznáváte pravého Boha? Miluješ-li mě v Jehovovi, jsi v pravdě. Pokud mě 
milujete skrze Krista - On je Cesta, Pravda a Život. Miluješ-li Mě jako Duch Svatý, přibližuješ se ke 
Světlu. Máte jen jednoho Boha, jen jednoho Otce. V Bohu neexistují tři božské osoby, ale pouze jeden 
božský Duch, který se zjevil lidstvu ve třech různých fázích vývoje. Když pronikli do této hloubky, ve své 
dětinskosti se domnívali, že vidí tři osoby, zatímco existuje pouze jeden Boží Duch. Když tedy uslyšíte 
jméno Jehova, myslete na Boha jako na Otce a Soudce. Když myslíte na Krista, poznávejte v Něm Boha 
jako Mistra, jako Lásku; a když se snažíte pochopit původ Ducha svatého, vězte, že není nikým jiným 
než Bohem, když zjevuje svou nesmírnou moudrost těm učedníkům, kteří jsou pokročilejší. 

71 Kdybych našel lidstvo prvních dob duchovně rozvinuté jako dnes, zjevil bych se mu jako Otec, 
Mistr a Duch svatý; pak by lidé neviděli tři božstva tam, kde je jen jedno. Nebyli však schopni správně 
interpretovat Mé učení, byli by zmateni a zůstali by stranou od Mé cesty a nadále by vytvářeli 
dostupné a malé bohy podle svých představ. 

72 Jakmile si lidé tuto pravdu uvědomí a přijmou ji, budou litovat, že se navzájem špatně hodnotili 
kvůli chybě, které by se při troše lásky vyhnuli. 

73 Učte se zákonu, milujte to, co je dobré, ať se láska a milosrdenství stanou skutkem, dopřejte 
svému duchu posvátnou svobodu, aby se povznesl do svého domova, a budete Mě milovat. Chceš 
dokonalý příklad toho, jak se chovat a jak být, abys Mě dosáhl? - Vezměte si Ježíše za vzor, milujte Mě 
v Něm, hledejte Mě skrze Něj, přijďte ke Mně po Jeho božské cestě; ale nemilujte Mě v Jeho tělesné 
podobě nebo v Jeho obraze, ba ani nenahrazujte praktikování Jeho učení obřady nebo vnějšími 
formami, jinak zůstanete navždy ve svých rozdílech, ve svém nepřátelství a fanatismu. 

74 Milujte Mne v Ježíši, ale v Jeho Duchu, v Jeho učení, a naplníte věčný zákon, neboť v Kristu se 
spojila spravedlnost, láska a moudrost v jedno, čímž jsem dal lidstvu poznat existenci a 
všemohoucnost Svého Ducha. 

75 Je-li Kristus Láska, můžeš věřit, že je nezávislý na Jehovovi, protože já jsem Láska? 
76 Pokud je Duch svatý Moudrost, věříš, že tento Duch existuje nezávisle na Kristu, protože já jsem 

Moudrost? Myslíte si, že "Slovo" a Duch svatý jsou dvě různé věci? 
77 Stačí znát jen něco ze Slova, kterému Ježíš lidstvo učil, abychom pochopili, že jen jeden Bůh 

existoval a navždy bude jen jeden. Proto jsem skrze něj řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce, protože on je ve 
mně a já jsem v něm." Později, když oznámil, že se k člověku vrátí v jiném čase, nejenže řekl: přijdu 
znovu, ale slíbil, že pošle Ducha svatého, Ducha Utěšitele, Ducha pravdy. 

78 Proč by měl Kristus přijít bez Ducha svatého? Nemohl by s sebou přinést pravdu, světlo a útěchu 
ve svém Duchu? 

79 Jak málo lidé pronikli do Mé Pravdy a jak zmatení jsou v tom mále, které pronikli! Domnívají se, že 
dospěli k nejhlubším pravdám, ale dokud budou pravdu používat k tomu, aby klamali, zabíjeli, ničili 
mír a špatně se navzájem posuzovali, což je všechno opak toho, čemu učí Mé Slovo, nemohou lidé 
říkat, že kráčejí po cestě pravdy. 

80 Všem vám v tomto čase posílám své poselství, které bylo lidstvu zaslíbeno ústy Ježíše, když 
přebýval mezi lidmi. 

81 Vím, že toto učení bude zpočátku považováno za nevážené, protože bylo předáno 
prostřednictvím prostých tvorů a hříšníků, jakými jsou prostředníci Mého Slova. Pravda obsažená v 
tomto zjevení však převládne a toto učení bude vyslyšeno, neboť v jeho podstatě je přítomen Duch 
svatý, Utěšitel a zaslíbená pravda. 

82 Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 2  
1 Hle, jsem opět mezi vámi v této hodině, kdy Mi váš duch naslouchá a vzdává Mi díky. 

2 Pokaždé, když začíná nový rok, čerpá lidstvo novou naději, i když jsou i tací, kteří cítí strach. Proč 

se bojíte života a času? Zůstávají stále stejné, to vy procházíte kolem. Dnes jste děti a zítra jste dospělí; 

dnes jste na zemi a zítra už nebudete; dnes se narodíte a zítra zemřete. 

3 Žijete ve vrcholné době. Váš duch již nepodléhá hmotnému životu, vstoupil do věčnosti. Jste 

atomy Mého božství. Jsem věčný. Vždycky jsem byl. Božský Duch nikdy nestárne. Já jsem neměnný a 

nepomíjivý, počátek i konec, Alfa i Omega. Ode mne jste vyšli, a proto se ke mně vrátíte. 

4 Jistě, každý nový rok je pro lidi záhadou, ale opravdu vám říkám, že je to nový krok, který musíte 

udělat na cestě svého vývoje. 

5 Nebojte se budoucnosti, protože ji neznáte, nevidíte ji zahalenou v temnotě. Pamatuj, že jsem čas 

a věčnost, pamatuj, že jsem v budoucnosti. 

6 Vy, Můj lide, víte něco o tom, co vás čeká v budoucnosti, protože vám to zjevuji a máte mezi 

sebou proroky, kteří podle Mé vůle pronikají do budoucnosti a vydávají vám o ní svědectví. 

7 Nemáte právo pochybovat; nejste slepci, kteří se musí bát, že na cestě klopýtnou. 

8 Pro všechny lidi jsem vytvořil cesty, aby našli pokoj. Vyznačil jsem jim cesty, aby Mě mohli najít v 

celé Mé pravdě. 

9 Ó lidstvo, jsem ti tak blízko, a ty Mě necítíš! 

10 Dal jsem vám tajemství pokoje, kterým je vzájemná láska. 

11 Přijde hodina, kdy lidé budou toužit po míru natolik, že ho budou hledat všemi prostředky: v 

náboženstvích, ve vědě a v různých naukách. Věřící i ti, kdo si říkají ateisté a volnomyšlenkáři, budou při 

hledání tohoto míru směřovat ke stejnému bodu, a až ho dosáhnou, stanou Mi tváří v tvář. 

12 Dávejte pozor, vy, kteří v této chvíli nasloucháte Mému Slovu, ale brzy je již nebudete slyšet. Toto 

zjevení neskončí v tomto roce, ale až v době, kterou určila Má Vůle, tedy v roce 1950. 

13 Ti, kdo Mi dlouho naslouchají, ať si vzpomenou, že jsem vám řekl: Mé Slovo sestoupí z vrcholu 

hory a vy budete na jejím úpatí, abyste ho přijali. 

14 Od prvního "mluvčího", jehož mysl jsem použil pro tento projev, jsem vám říkal, že tento božský 

projev, který začal v roce 1866, skončí v roce 1950 a že po tomto roce nezůstanete sirotky, protože Mou 

Přítomnost budete pociťovat ještě silněji, budete-li vědět, jak se připravit. 

15 Dnes je první den roku 1941, takže budete slyšet Mé Slovo ještě deset let, což je dost času na to, 

aby mnozí z vašich bratří poznali toto učení, aby mnozí, kteří neuvěřili, uvěřili a aby mnozí, kteří nebyli 

poslušní, vyšli a plnili Mé příkazy. 

16 Mé pokorné a laskavé slovo bude potěšením pro trpícího a jako rosa a vůně pro každého ducha. 

Toto Slovo, které tolik lidí odmítlo a které tolik lidí znesvětilo pro své potěšení, bude všem připadat jako 

pohlazení. 

17 Nemyslete si, že vaše země bude jediná, které se dostane Mého duchovního dobrodiní. Ne, od 

počátku držím dědictví pro každý národ této země. 

18 Má pravda opět vstoupí do všech příbytků, jako kdysi Ježíš vstoupil do chrámů určených k uctívání 

Boha a svým slovem udivil kněze, starší a učitele Zákona. 

19 Kdo si mě v dnešní době vezme za příklad? Kdo jsou ti, kdo se nebojí lidskosti? - Ti, kdo svědčí o 

pravdě svými skutky. Vpravdě vám říkám: Ten, kdo mluví pravdu, se stejně jako jeho Mistr nebude bát 

smrti. 

20 Už dávno je na čase, aby toto slovo zaznělo v chrámech a kostelích a aby jeho ozvěna dolehla k 

mocným na zemi. Je však nutné, aby se její nositelé očistili a zdokonalili, aby byli jejími důstojnými posly. 

Podívejte se, jak čas uběhl, aniž byste tuto přípravu uskutečnili. 

21 Nechci po vás žádnou oběť, chci jen, aby vaše jednání bylo spontánní a vaše láska opravdová. 

Nezapomínejte však na příklad Abrahamovy poslušnosti a podřízenosti, když ho Otec požádal o život 
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milovaného syna Izáka. Kdo z lidí dnešní doby, z těch, kteří Mě milují, by Mi dal takový důkaz poslušnosti, 

lásky a víry? 

22 Moji apoštolové hlásali Mou pravdu, a když je lidé odsoudili, neutekli před smrtí. 

23 Kdo žije v pravdě, nesmí se ničeho bát. 

24 Vaše cesta, můj lide, je poseta krásnými příklady. 

25 Světlo šestého svícnu přináší světlo lidem této doby, ale pět pečetí, které již prošly, také 

zanechalo své světlo v duchu. 

26 Když jste přišli k tomuto zářivému světlu, někteří v duchu* a jiní v těle, ptali jste se, k čemu jste 

povoláni. Tehdy jste uslyšeli ten hlas, který k vám promlouval: Já jsem Beránek, který se obětoval z lásky 

k vám, a přišel jsem osvítit vašeho ducha, abyste se navzájem milovali a přišli ke mně. 
* jako duch bez hmotného těla. 

27 V této době přicházím v Duchu. Mé světlo sestupuje na lidi jako ohnivé jazyky, aby mohli mluvit o 

Mém zákoně ve všech jazycích. 

28 V této době bude cestu dláždit sto čtyřicet čtyři tisíc vtělených a vyvtělených duchů. Budou to 

předchůdci, proroci a poslové. To jsou ti, které jsem označil a kteří budou předcházet vojska. 

29 Těmto označeným bylo zjeveno jméno kmene, k němuž patřili v první éře, aby věděli, že tehdy 

uzavřeli smlouvu se svým Bohem a dlouho byli na cestě Hospodinově. V současné době však každé 

kmenové jméno zmizelo, protože to není Hospodin, kdo určuje hranice, které oddělují lidi. 

30 V roce 1950, kdy Můj paprsek sestoupí naposledy skrze nositele hlasu, budou všichni připraveni 

na budoucí časy. Než však tato doba nastane, budu vás učit i nadále. Ještě předtím však na Mne slož svůj 

zármutek a odpočiň si. Když pak tvá bolest ustoupí a tvé slzy vyschnou, pozvedni opět svého ducha, aby v 

něm bylo Mé učení. 

31 Nechci vidět nikoho ze svých učedníků hladového nebo žíznivého; chci vás vidět nasycené, 

protože jste jedli a pili chléb a víno mé lásky. Jen tak můžete mezi lidmi konat skutky, které jsou Mne 

hodny. Nezapomínejte, že s každým dnem se blíží okamžik Mého odchodu a že ten, kdo nevyužije tento 

čas poučení, se bude později cítit osiřelý. 

32 Na toto shromáždění jste se nedostali náhodou. Můj hlas vás zavolal na vaše cesty a přivedl vás 

na toto místo. Nyní víte, že jste sem přišli, abyste se dozvěděli o úkolu, který máte na zemi splnit. V Mém 

Slově jste se dozvěděli, jaký je váš původ a cíl. Bylo vám zjeveno, že patříte k lidu, který ve třech obdobích 

obdržel manu Ducha. 

33 Pokud duchovně prozkoumáte vše, co se odehrálo v izraelském lidu v prvních dvou dobách, 

zjistíte, že totéž se děje i s vámi v současnosti. 

34 Život tohoto lidu, jeho dějiny, jsou poučením, podobenstvím pro celé lidstvo. Je to učebnice, jejíž 

zákon jsem vám zjevil na hoře Sinaj. 

35 Dnes se tato kniha otevírá před vaším duchem a vy vidíte, jak z ní vyrůstají nové nauky, protože 

teprve nyní se učíte chápat to, čemu jste tehdy nerozuměli. 

36 Váš duch může pulzovat u bran záhrobí v touze po moudrosti, vaše duchovní schopnosti vám 

umožňují přiblížit se k Mistrovi, aby vám mohl dát nové učení, které skrývá Jeho tajná pokladnice. 

37 Můj lide, když vás vidím kráčet po cestách světa a vláčet s sebou řetězy dřiny a nedokonalosti, 

posílám vám svou lásku, abych vám pomohl na cestě vývoje. 

38 Putujete pouští a já jsem uprostřed ní nechal vyrůst palmy, abyste našli stín a osvěžení. 

39 Z vyprahlé skály tvého srdce jsem nechal vytrysknout nevyčerpatelný pramen, aby ses napil a už 

nikdy nežíznil. 

40 Dnes vám nedám pole na světě, abyste je obdělávali. Svá pole najdete v srdcích. Někteří právě 

začali s obděláváním, jiní dokončují setbu. 

41 Otcové by se neměli vymlouvat na to, že kvůli plnění rodinných povinností nemohou myslet také 

na to, aby konali dobro pro druhé. 

42 Ať mi lidé neříkají, že se necítí schopni učit Můj Zákon. Všem vám říkám, že na své životní cestě 

máte hojnost příležitostí, jak rozptýlit Mé sémě, aniž byste ztráceli čas a zanedbávali své povinnosti. 
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43 Sloužte Mi a Já budu sloužit vám. 

44 Nebuďte zklamaní, když budete rozsévat lásku do srdcí svých synů nebo bratrů a sklidíte nevděk. 

Víte, co Ježíš ve světě zasel a co sklidil. On vám však řekl, že sklizeň není na této zemi, ale až v nebi, až 

přijde ten správný čas. I vy, moji učedníci, si vezměte za vzor Mistrovu trpělivost. Nehledejte odměnu ani 

odplatu na této zemi, ale raději čekejte na hodinu své blaženosti na onom světě. 

45 Pamatujte, že jsem sestoupil, abych posoudil vaše skutky a odhalil vaše přednosti a nedostatky. 

Na každého ducha vylévám svou milost, podrobuji vás zkouškám a žádám vás: Proč mi dnes nemáte co 

ukázat, když jste se vrátili na zem v závěru časů, když jste měli Můj Zákon od počátku časů a Já jsem vám 

uložil, abyste bděli nad národy* a obrátili je k Mému učení? 
* To zahrnuje: duchovní připravenost pomáhat formou přímluvy, příkladu a hlásání Boží pravdy. 

46 V tomto věku jsem přišel v duchu a žádám od vás plnění přikázání, která jsem vám zanechal ve 

Druhém věku, když jsem mezi vámi přebýval. Hledám ve tvém duchu ozvěnu Mých slov a na tvé cestě 

stopu Mých kroků, ale nenacházím je. Cvičili jste a učili lásce? - Navzdory všemu můžeš napravit své 

prohřešky a dohnat zmeškaný čas, protože ti dávám novou příležitost. Musíte pracovat nejen pro sebe, 

ale také pro své bratry, kteří se v nadcházejících dnech míru musí spojit se Mnou dokonalejším 

způsobem. 

47 Máte ve Mně neúnavného Mistra a dokonalého Otce, který vás miluje a kárá. Co byste dělali, 

kdybych vám poskytoval výhody jen za přísné plnění Mého zákona? 

48 Když k vám takto mluvím, vnitřně pláčete nad svými přestupky a hledáte příjemnou oběť: 

předkládáte mi blahoslavené děti a prosíte mě, abych vám odpustil hříchy pro jejich nevinnost. Na to vám 

odpovídám: Pokud víte, jak pečovat o jejich srdce a udržet je v ctnosti, přijmu vaši nabídku. 

49 Nebudu vás soudit přísně; předtím vás v pravý čas připravím na povznesení vašeho ducha, abyste 

mohli pracovat a živit se Mým Slovem. Mezitím budete svědky velkých navštívení, při nichž se uvolní 

živly; mnoho národů bude bičováno silnými vichřicemi a odpuštění se jim dostane pouze na přímluvu 

mateřské lásky Boha v podobě Marie. 

50 Při hledání božských znamení a důkazů uvidíte zástupy přicházet do tohoto národa a Já je přijmu, 

vymažu z jejich mysli každý falešný výklad Mého Slova a ukážu jim pravdu. Pak se skloní před Mou láskou. 

51 Máte Marii, svou něžnou Matku, která očekává vaši poslušnost. Ona ví, že Mého Ducha 

zarmucuje lidská nedokonalost, a přibližuje se k vám, aby vám vnukla dobrotu a snažila se vás dovést k 

dosažení dokonalého pokoje. 

52 Zatímco se lidstvo v této době očišťuje a pláče, vy budete připraveni Mým Slovem přinášet útěchu 

a pokoj srdcím. Utrpení bude jako tyglík, v němž se duch očistí, aby byl hoden přijít ke Mně. Všichni 

obdrželi Mou sílu a v největších zkouškách postoupí. 

53 Přijímám tvé plnění (úkolů) za jeden rok, jako jsem přijal plnění všech svých stvoření. Žehnám 

tvým dobrým úmyslům a zanechávám v tobě každé nedostatečně ošetřené semínko, abys ho i nadále 

činil plodným až k dokonalosti. Poznejte, co se Mi líbí, abyste vždy žili v souladu s Mým Zákonem. 

54 Neporušujte zákon, nevyslovujte mé jméno, pokud nejste připraveni. Učiňte se hodnými, abyste 

byli uznáváni a váš příklad mohl pozvat vaše bratry, aby mě následovali, a já jim mohl říci: Vítejte, 

učedníci, vy, kteří pokorně přicházíte na tato místa setkání, jako ovce přicházející do svého ovčince, 

vedeni hlasem svého pastýře. 

55 Kdo kráčí po této cestě oděn dobrou vůlí, nikdy se nebude cítit unavený. 

56 Kdyby na této cestě došlo k následkům, dal jsem vám zbraně na vaši obranu: ne vražedné zbraně, 

kterými byste ubližovali svým bratrům, ale modlitbu, díky níž jste silní a nepřemožitelní. 

57 Já jsem váš cíl, a proto se ke Mně všichni vrátíte, až splníte Můj zákon. Musíte se však podílet na 

pokroku na cestě svého rozvoje. 

58 Učiňte mé slovo svým vlastnictvím, neboť je vaším dědictvím. Poznejte sílu, která v něm spočívá. 

Ten, kdo ji vlastní, bude schopen zachránit zemi uprostřed navštívení. 

59 Je psáno: "Země se bude třást od jednoho konce k druhému." Je třeba, aby v těchto temných 

dnech byli lidé plní víry, aby byli jako pochodně, které osvětlují cestu ostatním. 
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60 Nechci, aby tento lid, který jsem probudil v přítomnosti, znovu upadl do spánku, protože jinak jím 

otřesou bolestivé bolesti lidstva. A když pak stoupá vzhůru, aby přinesla útěchu svým sousedům, zjistí, že 

už nejsou na zemi, ale na onom světě. 

61 Kdo z vás, když uslyší hlasy zmatku, strachu a bolesti lidí, se k nim bude chtít obrátit zády a sejít z 

cesty, aniž by důvěřoval 

moc, kterou vám dává praktikování Mého učení, abyste pro ně něco udělali? Nevěříte Mému slovu, když 

jsem vám řekl, že v hodině zkoušky to budu Já, kdo promluví vašimi rty a zjeví svou moc ve vašich 

skutcích? 

62 Ten, kdo pochybuje, bude stejně bezmocný a bude potřebovat pomoc jako ten, kdo nemá co dát 

tomu, kdo prosí. 

63 Toto je Třetí čas, kdy váš duch tuší, že musí od Otce obdržet nezbytné dary a síly, aby se povznesl 

nad nadvládu materialismu a zkaženosti. Vpravdě vám však říkám, že tyto dary spočívají ve vašem duchu 

od počátku. 

64 Někteří ke Mně přišli oslabeni nemocí a jiní ode Mne požadovali důkaz, aby mohli uvěřit v Mou 

přítomnost. Ti první si uvědomili, že jejich očištění je nezbytné, aby ke Mně přišli očištění. Ti jsou na cestě 

za Mnou. 

65 Ti zase odešli, když dostali, co hledali, aniž by přikládali význam Mému Slovu a aniž by tušili, kde a 

s kým byli. 

66 Jiní, kteří přišli s jistotou, že takto naleznou pouze hmotné statky, se tváří v tvář této hostině 

duchovního pokrmu cítili zklamáni a znovu odešli hledat lepší cesty. Těm bude trvat dlouho, než si 

uvědomí, že království ducha není z tohoto světa. 

67 Ale já dostávám všechno. Nebylo nikoho, kdo by zaklepal na Mé dveře, aniž by mu byly otevřeny. 

Říkám vám to proto, že i u vašich dveří bude někdo hledat vstup a budu to já, kdo bude pokorně klepat, 

jak to má potřebný člověk ve zvyku. 

68 Říkáte mi: "Mistře, jak je možné, že se objevuješ u našich dveří jako ten, kdo je v nouzi?" Já vám 

však říkám: Nediv se a nepovažuj to za nemožné, přijdu skryt v srdci chudých, nemocných, poražených a 

truchlících, abych zaklepal na dveře tvého milosrdenství. Hle, říkám vám: Buďte ve své mysli a duchu 

tvrdohlaví, abyste mohli těžit z učení, které jsem vám přinesl. 

69 V této době se naučíte praktikovat, vysvětlovat a žít Mé učení, které dnes přijímáte v těchto 

sálech, a zítra se vydáte šířit je mezi lidstvo. 

70 Ve svém Slově mluvím ke všem svým dětem bez ohledu na to, zda jsou přítomny tomuto projevu, 

nebo ne, zda již byly na zemi, nebo zda teprve přijdou. Každý by měl přijmout to, co se ho týká. 

71 V této době bude toto učení světlem, které přivede lidstvo na cestu pravdy, neboť lidé před tímto 

světlem zavřeli oči. Ale vpravdě vám říkám, že slepý nemůže vést slepého, aniž by klopýtl nebo nespadl 

do propasti. 

72 Duch pravdy je v každém mém učení. Využijte tento čas Mých projevů, žárlivě bděte nad Mým 

Slovem a nikdy se o toto dědictví nepřipravujte. 

73 Má láska přemůže tvrdost tvého srdce. Stejně jako v oné druhé éře je brána ke spáse otevřená. 

Pojď a projdi jím po cestě, která tvého ducha dovede do zaslíbené země. 

74 Žádný list stromu se nepohne bez Mé vůle. - Jestliže jsem se vám dal poznat, bylo to proto, že to 

byla Má Vůle, a v jejím nitru spočívají velmi velké záměry s každým z vás i s celým vesmírem. 

75 Lidé se v této době očišťují velkým utrpením, ale z tohoto lidstva, dnes tak hříšného, zítra vzejdou 

generace, které budou ve spojení s Mým Božstvím od ducha k duchu. 

76 Ti, kdo prožijí tuto dobu, budou žasnout nad velikostí Mého díla a nad naplněním Mého Slova. 

Pak uvidí, jak děti budou učit, poučovat a vydávat o Mně svědectví s pravou duchovností, jak mladí a 

dospělí opustí radosti a zábavy světa, aby se věnovali praktikování Mého učení a prohlásili, že doba, ve 

které žijí, je dobou, kterou ohlásili proroci. 

77 Ale ti, kdo dnes slyší Mé slovo a jsou pomalí nebo nevěřící, se budou tváří v tvář těmto příkladům 

stydět. 
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78 Ti nebudou slyšet Mé slovo prostřednictvím lidského hlasatele, který je hříšný a nedokonalý, ale 

uslyší hlas svého Pána ve svém svědomí. 

79 Vy, Moji posluchači, jste byli předurčeni, abyste Mě slyšeli na této cestě porozumění, která je sice 

velmi vysoká, ale není nejdokonalejší. Deset let máte stále k dispozici. Použijte je, abyste zítra nemuseli 

naříkat nad ztraceným časem, protože pro vás, můj lide, později nastane doba většího duchovního 

rozvoje. 

80 Pokud nyní nebudete zachovávat Mé Slovo, později, až tento projev již nebude existovat, budete 

s bolestí v srdci přicházet na tato modlitební místa, abyste požádali svého Otce, aby k vám promluvil a že 

by se vám chtěl znovu zprostředkovat skrze lidskou mysl; ale už Ho neuslyšíte. Pak se obrátíte na Mé 

dřívější Prostředníky Slova, kteří budou o tomto projevu mlčet a pouze vám řeknou, abyste duchovně 

povstali. 

81 Mou vůlí je, abyste neznesvěcovali Mé uspořádání. Nechci, abych ti musel říci, až ke Mně přijdeš: 

"Odejdi ode Mne, neznám tě", a aby pak ve tvém duchu zůstalo těžké břemeno nápravy. 

82 Mluvím k vám o duchovních naukách, které jsou ve sféře vašeho poznání, a přesto se stále najde 

někdo, kdo o Mých slovech pochybuje. Co kdybych vám vyprávěl o Božských projevech nebo vám 

popisoval věčnost? Pak byste mi řekli: "O čem to k nám mluvíš, Otče, vždyť ničemu nerozumíme? 

83 Svěřuji vám své nové proroky, kteří mají určitý vhled do záhrobí. Budou svědčit o těchto 

duchovních naukách a oznamovat vám události, které teprve přijdou. 

84 Zde je Mé učení, učedníci, neprodlužuji ho, abyste se neunavili a já ho nemusel opakovat při jiné 

příležitosti. Chcete-li však mít prospěch z Mého učení, obnovte se a skoncujte s každou špatností a 

neřestí. 

85 Pak zažijete, jak sobectví, pokrytectví, marnivost a materialismus nepozorovaně opustí vaše srdce 

a místo toho začnete praktikovat pravou lásku k bližnímu, která neočekává žádnou odměnu. 

86 Budete uraženi a budete se divit, že jste neoplatili facku, jak jste to dělali v minulosti. Pak, 

naplněni vděčností svému Mistru, vstanete a řeknete mi: "Pane, jen Ty nás učíš těmto lekcím a posiluješ 

nás v těchto zkouškách." 

87 Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti, proto přinášejte stejné ovoce, jaké jsem vám přinesl já. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 3  
1 Hle, zde je chléb věčného života; už dlouho jste ho nejedli. 

2 Dlouho jsi na Mě čekal, a když jsi na to sotva pomyslel, zazářilo na obloze světlo. Když jste se ptali, 

odkud pochází a co znamená, bylo vám řečeno: "Je to Eliáš, který přichází, aby připravil lidstvo a učinil je 

hodným spojení s Mistrem. 

3 Jako pastýř, který shromažďuje své ovce, počítá je a spěšně hledá ty zbloudilé, aby ukázal svému 

pánovi plný počet, tak i Eliáš tě miloval, vedl tě a dal ti pocítit teplo stáje. 

4 Když jsem tě viděl takto připraveného, nabídl jsem ti svůj chléb, kterým se budeš živit navěky. 

5 Kdo jedl tento chléb v pravdě, požíval a hodoval v mém pokoji. 

6 Tato potrava, která je mým božským Slovem, vychází z úst lidské bytosti jako další projev toho, že 

Bůh přebývá v pravdě ve svědomí člověka. 

7 Proč bych vám měl upírat blaženost cítit Mě v sobě? 

8 Kdo ve svém srdci chová pokoj a čistotu, cítí mě v sobě, ačkoli jsem ve všech duchovních 

bytostech, ať už zhřešily sebevíc. Kdo byl, nikdy nezahyne, a kdo žije, nosí mě v sobě, protože já jsem 

život. 

9 Mezi Bohem a jeho stvořením existují pouta, která nelze nikdy přerušit. Pokud se však lidé cítí 

odděleni od svého nebeského Otce, je to kvůli jejich nedostatečnému zduchovnění nebo nedostatku víry. 

10 Ani smrt, ani nedostatek lásky nemohou zničit pouto, které vás se Mnou spojuje. 

11 Nikdo nemůže uniknout Mé přítomnosti. Neexistuje žádný příbytek nebo místo, kde by ses přede 

Mnou mohl skrýt, protože Já jsem s tebou, ať jdeš kamkoli, a ty jsi ve Mně, ať jsi kdekoli. 

12 Nespokojte se s tím, že to víte. Musíte Mě cítit, abych se mohl projevit ve vašich skutcích. 

13 Uvažuj: Jsem-li v tobě, kam jsi mě přivedl, když hřešíš? 

14 Říkám ti to, protože musím odstranit popel, který leží ve tvém srdci, dokud v něm nenajdu jiskru 

světla. 

15 Dávám vám sílu, abyste obstáli ve zkoušce. 

16 Vidím vaše příbuzné, jak vám trhají srdce a vystavují vás zkouškám. Některým z nich v následování 

Mne nejvíce bránili jejich otcové a jiným jejich synové. 

17 Mnozí přišli na toto shromáždění s pláčem, protože věděli, že budou muset opustit své 

nepřátelské domovy, aby Mě mohli slyšet, a přesto trvali na tom, že Mě chtějí slyšet. 

18 Kolik slz, kolik modliteb, kolik trpělivosti v naději, že tito lidé poznají tuto pravdu! 

19 Jsou lidé, kteří se ve snaze získat svobodu naslouchat Mým Slovům museli rozloučit se svými 

domovy; ti, kteří museli opustit své bližší domovy, aby je rodiče a přátelé neoznačili; ti, kteří přišli o práci, 

byli zesměšňováni a nazýváni čaroději; a jsou i tací, kterým byl odepřen chléb. 

20 Jak bych tě neměl přijmout s něhou, jak bych ti neměl vlévat do ran Svůj hojivý balzám, když tak 

trpíš, abys Mě následovala! 

Nikdy si však na nikoho nestěžujte, neobviňujte žádného ze svých bratrů. Svěřte svou věc Mně, který 

vám pravdivě říká: ti, kdo vám nejvíce ublížili, ke Mně přijdou nejpokornější a nejpokornější v touze po 

uzdravení a odpuštění. Ti mi pak řeknou: "Pane, odpusť mi, jak jsem zranil srdce svého dítěte." Jiný řekne: 

"Pane, odmítal jsem svého manžela, protože tě následoval. Potrestal jsem ho tím, že jsem se oddělil od 

jeho postele a spal v jiné místnosti, protože jsem ho odsoudil temným srdcem." 

Budou mě prosit o odpuštění, vyznávat své chyby a uvědomí si, že mnohokrát získali výhody 

prostřednictvím těch, které špatně posoudili. Pak jim řeknu: Zatímco jste přemýšleli, jak těmto Mým 

pracovníkům co nejvíce ztížit život, oni vás "pozorovali" v tichosti a samotě. 

Ale vpravdě vám říkám, učedníci, že jste dosáhli mého odpuštění. Ale odpouštíte jim také ze srdce? 

21 Ježíš vás od té doby učil dokonalému odpuštění, které se rodí z lásky. Dnes přicházím v duchu, ale 

mé učení je stejné. 

22 Radujte se, že skrze Mistra máte dokonalý příklad. Vpravdě vám říkám, že jste před Ježíšem ani po 

něm neměli takový příklad, jaký vám dal On. 
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23 Byl by Mistr dokonalý, kdyby ho žák předčil v moudrosti? - Ne. 

24 Tvůj duch se stane velmi velkým, ale nikdy ne větším než duch tvého Pána. Čím větší je váš 

duchovní vzestup, tím výše a lépe uvidíte svého Boha. 

25 Arogantní člověk nakonec vždycky padne a je sražen k zemi vlastními skutky, protože v domnění, 

že bojuje sám za sebe, ve skutečnosti bojuje sám proti sobě. 

26 Pýcha je příčinou mnoha zlých věcí a utrpení Božích tvorů. 

27 Kolik bídy a kolik temnoty za sebou zanechal první neposlušný, když se vzbouřil proti Mému 

Zákonu! Od té doby existuje zlo jako neviditelná síla. Dovolil jsem, aby tato síla přetrvávala, jen abych vás 

podrobil zkoušce, a chci ji skrze vás vymýtit. 

28 Neobviňujte proto ze svých chyb a pádů konkrétní bytost, která tuto moc zosobňuje. Pamatujte, 

že proti každému pokušení je ve vašem duchu ctnost, která bojuje proti zlu. 

29 Poznejte a pečlivě studujte dobu, ve které žijete. Ve druhé éře jsem vám oznámil, že se vrátím, a 

řekl jsem vám, jaká budou znamení mého příchodu. Chci, aby si lidstvo uvědomilo, že tato znamení se již 

objevila. 

30 Když jsem vám řekl, že přijdu znovu, bylo to proto, že jsem vám chtěl říct mnohem víc a nemohl 

jsem vám to tehdy prozradit, protože byste tomu nerozuměli. 

31 Dnes přicházím v Duchu a vpravdě vám říkám: Někteří si myslí, že jsem vám byl v prvních dobách 

blíž než dnes. Mýlí se, protože s každým dalším příchodem jsem se ti stále více přibližoval. 

Vzpomeňte si, že v Prvním věku jsem se usadil na hoře a odtud jsem vám seslal Svůj Zákon vytesaný 

do kamene. Ve Druhém věku jsem opustil výšiny hor a sestoupil do vašich údolí, stal jsem se člověkem, 

abych žil mezi vámi. A v současné době, abych ti byl ještě blíž, učinil jsem tvé srdce svým příbytkem, 

abych se v něm dal poznat a promlouval k lidem z jeho nitra. 

32 Někteří pochybují, i když slyší toto učení, a z těchto pochybovačů někteří uvěří a jiní setrvají ve 

své nedůvěře. Ale přijde rok 1950 a jaký chlad pak pocítí ve svých duších, jak se budou bičovat bouřemi 

podobnými hurikánům, protože tehdy nastane mezi lidmi velké utrpení a navštívení! 

33 Po mém odchodu v roce 1950 se bude třást země a nářek lidí bude stoupat k nebi.* To vše se 

bude podobat temnotě a hurikánu, které zatemnily Jeruzalém v den smrti Božího Syna. 
* Viz poznámka 3 v dodatku 

34 Pro mnohé to bude čas vzkříšení. Duchové, kteří upadli do temnoty, povstanou k životu ve světle. 

35 Tato doba byla předpovězena. Je napsáno, že bych přišel znovu. Ale hle, když slyšeli Mé učení z 

lidských úst, mnozí pochybovali a zapřeli Mě. Ostatní nepřikládali Mému projevu sebemenší význam. 

36 Tváří v tvář necitlivosti a zatvrzelosti lidí vůči Mému Slovu jsem musel konat skutky, které 

nazýváte zázraky, abych některé probudil k víře a u jiných vzbudil pozornost. 

37 Dnes jeden a zítra druhý, postupně se shromáždili kolem Mého Slova, které jsem jim symbolicky 

vyznačil na čele. Je to božské znamení, které nesou ve svém duchu, a později jsem je nazval "dělníky na 

mých polích". 

38 Ti nebudou potřebovat vědecké knihy, ani filozofie a nauky víry, aby je učili. Světlo Mého Svatého 

Ducha osvítí jejich mysl a jejich jedinou knihou bude Mé Slovo. 

39 Blahoslavení jsou ti, kdo Mi důvěřovali a zůstali se Mnou, neboť zakusili velké osvěžení díky 

božskému koncertu Mého učení. 

40 To, že jste Božími dětmi, vás činí hodnými této milosti, protože vaše zásluhy jsou stále ještě 

mizivé. Nedíval jsem se na tvé skvrny hanby, protože je zakrýval plášť. Komu však patří tento milosrdný 

plášť? - Maria, vaše milující Matka, která neúnavně bdí nad každým ze svých dětí. 

41 Bylo vám dopřáno žít v tomto třetím čase na zemi, který bude časem dokonalosti a který zahájil 

Eliáš tím, že projevil svého Ducha zprostředkovaně lidskou myslí, čímž vám naznačil, že Mé projevy se 

odehrávají ve stejné podobě. 

42 Doba přípravy lidskými prostředníky však končí. Brzy už Mé Slovo nebude v těchto 

shromažďovacích místnostech slyšet a ti, kdo ho neuměli uchovávat ve svých srdcích, se budou cítit 

osiřelí. Někteří v domnění, že jejich Pán je daleko, se později rozběhnou za náboženstvími, aby Mě našli. 
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43 Na druhou stranu ti, kdo přijali Mé božské zásady, budou silní ve Třetí éře, protože před sebou 

jasně uvidí svou cestu. 

44 Nazval jsem tento věk věkem světla, ale nyní se podívejte, Mé děti, jak národy touží vést kruté a 

bratrovražedné války. 

45 Vy, kteří jste Mnou povoláni za děti světla, modlete se za své bratry, aby "bděli" nad národy, aby 

toto světlo dosáhlo jejich ducha a oni se zítra vydali cestou Mého Zákona. 
46 Kdy se lidé stanou skutečnými Kristovými učedníky? Vždy jsem vás skrze Ježíše učil poslušnosti, 

pokoře a laskavosti. Toto je cesta. 

47 Oznámil jsem vám příchod velkých zástupů, které přijdou z jiných zemí země. Zdánlivě je k 

vašemu národu přivedou materiální důvody, ale v podstatě to bude proto, aby mohli přijmout radostnou 

zvěst Slova, kterou jsem vám v této době dal. 

48 Ale vážně se nad tímto úkolem zamyslete: co budete předávat, učit nebo o čem budete svědčit, 

když nepřipravíte sebe nebo své děti? 

49 Pamatujte na svou odpovědnost, abyste zvýšili svou horlivost v pronikání do Mého Slova a abyste, 

až přijde hodina, kdy zaklepou na vaše dveře, byli připraveni nabídnout božský pokrm svými myšlenkami, 

slovy a skutky. 

50 Mějte víru, odevzdejte se Mi a Já budu mluvit vašimi ústy. 

51 Vězte také, že otcům rodin, kteří se umějí povznést a zduchovnit svůj život, se rodí takové děti, 

které přinášejí zdraví a sílu v těle a poselství moudrosti v duchu. 

52 V tomto domě modlitby, kde se shromažďujete, abyste Mi naslouchali, naleznete útěchu pro své 

utrpení a odvahu obstát při návštěvách, které musí přijít. Ale i tvůj duch mi ve svém povznesení ukazuje 

zrno, které postupně přináší svou prací. 

53 Vpravdě vám říkám, že duch se nikdy necítí unavený, když pracuje na Mých polích, a proto pro něj 

nebude odpočinku ani v hrobě. I po rozpadu své hmoty bude nadále pracovat na svém vyšším rozvoji a 

zdokonalení. 

54 Pokud vám Mé Slovo osvětlilo cestu vašeho duchovního boje na zemi, setkáte se na onom světě s 

ještě jasnějším světlem, až budete pokračovat ve své cestě ke Stvořiteli. 

55 Mé božské světlo září v celém vesmíru. 

56 Poslouchejte Můj Zákon, ale ať vaše poslušnost pramení z pochopení Otcovy bezmezné lásky k 

vám. Naslouchejte Mi a modlete se, ale nevycházejte do světa, dokud se nebudete cítit silní, jinak 

nebudete schopni odolat hurikánům a vichřicím. 

57 Ukazuji ti a připravuji cestu, abys ji nikdy neopustil. Vpravdě vám říkám: Kdo rozsévá dobro v 

mém jménu, které je milosrdenství, láska a pokoj, kráčí po mé cestě a nalezne spásu. 

58 Jediné pokání, které od vás žádám, je překonat sobectví, abyste mohli upřímně a s dobrou vůlí 

sloužit bližnímu. 

59 Pozorně studujte toto Slovo, které vám předávám prostřednictvím mnoha hlasatelů, neboť každý 

z nich má svůj vlastní dar. Nepohrdejte tím, kdo se vám zdá neumělý, neboť kolik lidí po skončení tohoto 

zjevení na konci roku 1950 bude toužit znovu Mě slyšet, a to i prostřednictvím toho, kdo je neuspokojil. 

60 Já vám však uděluji milost, že Mé Slovo bude zachováno v písemné podobě prostřednictvím těch, 

které jsem k tomu určil a připravil, abyste se zítra necítili jako sirotek, který ztratil své dědictví. 

Až k vám přijdou zástupy a "poslední", předložíte jim Knihu mého učení jako nejvěrnější a 

nejpravdivější svědectví toho, co jsem k vám promluvil. Stále ti totiž chybí mnoho k tomu, abys byl ve 

svém životě a ve svých slovech jako pravá kniha a příklad. 

61 Tato kniha probudí mnoho spících duchů a odhalí jejich skryté dary. Její četba bude inspirovat a 

vybavovat budoucí generace a povede je krok za krokem k duchovnímu spojení s Mým Božstvím. 

62 Moji dělníci, osvěžte se myšlenkou, že jsem si vás, hříšníky, vyvolil, abych vás proměnil ve své 

nástroje a zachránil ostatní ztracené. 

Může vás někdy unavit nebo omrzet přinášet pokoj, úlevu nebo radost těm, kteří trpí nedostatkem 

těchto statků? 
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Nikdy nevyhledávej pustinu nebo samotu své komnaty, aby k tobě nářek nedolehl. Uvědomte si, že 

toto je pro každého ducha klíčové období a že musíte čelit bolesti. 

Brzy budete podle Mé vůle sázet "stromy" v různých oblastech - tak jsem ve Svém Slově nazval místa 

setkávání a modlitebny. Připravte se na to a dovolte duchovnímu světu, aby se mezi vámi komplexně 

projevil, abyste si mohli správně vyložit Mé učení. 

63 Čas, který vám zbývá na naslouchání těmto poslům Mého Božství, je krátký. Rok 1950 již není 

daleko a jaký pokrok v Mém díle Mi chcete ukázat? uvědomte si, že jsem vás probudil z nejhlubší letargie, 

abyste nebyli jako panny v podobenství, které nechaly zhasnout své lampy. Pokud spíte, když slyšíte 

poslední slovo svého Pána, čeká vás kruté probuzení. 

64 Věnujte pozornost těm z vás, kteří přijíždějí unavení z pěší turistiky. Někteří přicházejí s čistým 

svědomím, jiní s výčitkami svědomí. 

65 Všichni jste sem přišli, protože vás přilákala zvěst, že právě promlouvám k lidstvu, a když 

nasloucháte tomuto slovu, slyšíte, jak vám Otec říká: Zde jsem mezi lidmi, abych jim dal zaznít svému 

učení a splnil slib. 

66 Zde je nová příležitost vyslechnout Mistra a přijmout jeho učení. Každému připomínám jeho dary 

a nechávám ho poznat jeho úkol. Kdo se na Mé cestě ukáže jako vytrvalý a silný, brzy pozná Mé 

království. 

67 Nikdo nebude moci vzít světlo tomu, kdo na něj horlivě dohlíží a dává mu zářit svou ctností. 

68 V této pozemské existenci jste přechodní a jako studenti tohoto duchovního učení to musíte 

pochopit. Všechny vás přijímám s dokonalou láskou a s touto láskou vás soudím. Jak odlišný je soud 

tvého Pána od soudu lidí! 

69 Ze sto čtyřiceti čtyř tisíc Mnou označených lidí část uslyší Mé Slovo prostřednictvím těchto 

hlasatelů pro splnění duchovního úkolu, jiná část přijme Mé příkazy duchovně, podporována darem 

intuice, a další, která je v záhrobí, bude plnit své poslání pro lidstvo duchovními prostředky. 

70 Mé světlo musí svítit všude na zemi. 

71 Někteří se Mistra ptají, kdy tyto události nastanou. Vpravdě vám říkám, že mnohé závisí také na 

vaší vůli a vytrvalosti. 

72 Ti, kdo se neprobudí, dokud jsou v těle, jsou vzati ze země, aby se jejich duch mohl zbavit všeho, 

co ho svazuje nebo mu brání poznat Mé Dílo. 

73 Mnohokrát jsem vám říkal: nečekejte na lepší časy, protože nevíte, zda ty nadcházející nebudou 

ještě těžší. 

74 Splňte svůj úkol, abych vás později nemusel volat k odpovědnosti za mnohé chyby, kterých se 

lidstvo dopouští. 

75 Někteří mi říkají: "Otče, počkej na mě ještě chvíli." 

Dbejte na to, co vám k tomu říkám: mohu dlouho čekat na návrat Syna, neboť jsem Věčnost; ale 

pamatujte, že jsem vás poslal, abyste si to vydobyli. 

76 Jiní mi říkají: "Pane, raději mě odveď z tohoto světa, protože já už víc nevydržím." 

77 Kdy budete žít v souladu se svým osudem, kdy pochopíte, že mnohá vaše utrpení jsou odčiněním, 

jímž se zbavujete těžkého břemene nedokonalostí? Pokoj vám může přinést pouze porozumění a 

odevzdání se. 

78 Jak pomalu jsi putoval po cestě poznání ducha! 

79 Prožili jste mnoho staletí zjevení a zkušeností, a přesto se s vámi setkávám jako s křehkými 

nemluvňaty, když vidím, že nedokážete odpovědět na otázku nebo když se ukáže, že nejste schopni 

pokročit ve zkouškách, které vám stojí na cestě životem. 

80 Chci, abyste se všichni stali mými učedníky, abyste se všichni dokázali vzdát toho, co vám bránilo 

čelit pravdě. 

81 Vždy přemýšlejte duchovním způsobem, abyste neměli potíže s pochopením Mého Slova. 

Zapomeňte, že jste to byli vy, kdo si nedokázal představit, že Bůh je neviditelný, a že když jste na Mne 
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pomysleli, okamžitě jste si v mysli vytvořili postavu člověka gigantických rozměrů, Bytosti, která měla 

podobu, ale nebylo ji vidět a vždy byla skryta za hustým závojem tajemství. 

82 Když jsem se v Ježíši stal člověkem, nebylo to proto, abych vás přesvědčil, že Bůh má lidskou 

podobu, ale abych se stal viditelným a slyšitelným pro ty, kdo byli slepí a hluší ke všemu božskému. 

Amen, říkám vám, že kdyby Ježíšovo tělo mělo podobu Jehovy, nekrvácelo by a nezemřelo by. Bylo to 

dokonalé tělo, ale lidské a křehké, aby ho lidstvo mohlo vidět a slyšet skrze něj hlas svého nebeského 

Otce. 

83 Kdykoli se vaše představa o Božském vzdalovala realitě, přišel jsem vám na pomoc, abych zničil 

fantazie a nereálnost a přiměl vás vydat se pravou cestou. 

84 Já jsem cesta, pravda a život. Moje učení není o smrti. Když k vám často mluvím o existenci 

duchovního království, je to proto, že je zde život a věčné štěstí jako příslib pro vašeho ducha, a ne proto, 

abyste toužili po smrti a nenáviděli tento život. 

85 Mé Slovo k vám nyní mluví o duchovním životě, a to proto, že jste ve svém vývoji již dospěli k té 

kapitole knihy života, která ukazuje duchu nezjevená tajemství. 

86 Protože člověk vlastní ducha, je přirozené, že mu odhaluje některé vlastnosti jeho bytosti; ale už 

jsem vám řekl: Dokud se vliv hmoty nepodřídí vládě a podnětům ducha, bude člověk schopen jen velmi 

málo proniknout do svého nitra, aby spatřil své vnitřní světlo a uslyšel svůj duchovní hlas. 

87 Když se vám podaří prožít chvíli shromažďování a rozjímání, nevědomky vstoupíte do spojení s 

duchovnem a pocítíte věčnost a skutečnost, že něco z této věčnosti žije a hýbe vaší bytostí. Stejně tomu 

bylo, když člověk v prvních dobách zjistil, že v sobě nosí bytost, která není z tohoto světa, ale patří do jiné 

roviny. To ho vůbec nevyděsilo, ale naopak naplnilo nadějí, protože viděl, že jeho život není omezen na 

krátkou existenci na této zemi. Tušil, že až se odpoutá od těla, jeho duch se vznese do světa, kde zažije 

blaženost, jakou na tomto světě nenašel, spravedlivé uspokojení svého vysokého ideálu. 

88 Přišel jsem na zem, abych svým učením potvrdil všechna tato vnuknutí, a těm, kdo sní o světě 

moudrosti, lásky a spravedlnosti, kde není slz, bídy a svárů, jsem věnoval své horské kázání, aby vytrvali 

ve své naději. 

89 S jakou laskavostí a láskou učili první mistři křesťanství lidstvo. Síla jejich slova spočívala v 

pravdivosti jejich skutků, jimiž obraceli a vybízeli k oduševnění. 

90 Nazývám je mistry, protože učili podle mého příkladu. Kdyby někdo později chtěl učit pod 

nátlakem víry, aniž by chápal smysl Mého učení, nebyl by mistrem. Pokud používal moc, aby zbavil své 

bratry svobody myšlení, víry a úsudku, neměl Mne za vzor, ale prakticky bránil duchům, aby se snažili 

proniknout do smyslu Mých zjevení. 

91 Říkám vám: Kdykoli bylo Mé jméno a Mé učení použito k podmanění národů nebo k vyvolání 

strachu a lidé byli tímto strachem donuceni uvěřit, nešlo o duchovní cíl, ale o pozemskou moc. Jak odlišný 

byl záměr Mistra, když vám dal své slovo a příklad, který můžete shrnout do této věty: "Mé království 

není z tohoto světa." 

92 Pojďte na mou loď, protože se nikdy nepřevrhne. Ale nepochybujte jako Petr, když si myslel, že 

Mistr spí, protože jinak by to už nebyl můj hlas, ale bolest, která k vám mluví: Ó vy malověrní! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 4  
1 Pokaždé, když slyšíte Mé Slovo, cítíte, že svou bolest zanecháváte u Mne. Ale proč pokaždé, když 

se ke Mně vrátíš, je tvé srdce naplněno hořkostí? 

2 Je čas, abyste se naučili zachovávat Můj mír. 

3 Tento čas je určen k přípravě a všude ve vesnicích, městech a okresech vyrůstají "stromy", které 

poskytují poutníkům duchovní stín. 

4 Těmito poutníky jsou zástupy lidí, kteří přicházejí na tento projev jen tak mimochodem; když slyší 

Mé Slovo, které jim říká, že jindy již našli stín pod listím Stromu života, hluboce si uvědomují, že nevěděli, 

jak využít čas, aby se přiblížili k zaslíbené zemi. 

5 Kdo z vás mě znovu odmítne jako kdysi, když cítí, že se mu naskýtá nová příležitost ke spáse? Kdo 

se bude vyhýbat svému úkolu a ignorovat hlas svého svědomí? Kdo se bude dál oddávat svým 

materialistickým snům poté, co ho tento hlas probudí? 

6 Tvůj duch se zachvěl, když jsi navzdory svému neklidu slyšel Otce říkat, že tě miluje, že ti odpouští 

a pomáhá ti obnovit se, abys k němu mohl přijít. 

7 Sklonili jste se před božskou láskou a s radostí jste se vydali hledat nemocné, aby mohli spěchat 

do Mistrovy přítomnosti a najít u Něho uzdravení svých trápení. 

8 Zde je strom, který lidem nabízí své duchovní plody. 

9 Já jsem strom věčného života. Vzpomeňte si na Krista na kříži. Byl jako strom, jehož paže jako 

větve se láskyplně rozprostírají, aby lidstvu poskytly stín. Jeho slova, která se pomalu snášela na dav, a 

Jeho krev, která padala po kapkách, byly jako ovoce, které spadlo z božského stromu. 

10 Blíží se rok 1950, kdy uslyšíte toto slovo naposledy, což je pro vás nebeské ovoce. Pak bude strom, 

ovoce a stín ve vašem duchu. 

11 Ti, kteří jsou v té době ještě materialisticky smýšlející a zfanatizovaní Mým Slovem, se Mě budou 

snažit zadržet a žádat Mě, abych k nim ještě nějakou dobu mluvil v této podobě, ale to nebude možné, 

protože jsem vám oznámil Svou vůli a ta je zapsána. 

12 "Slavíci", kteří se podřídili Mému Slovu, pro tento projev umlknou a Já jejich poslušnost odměním 

darem Slova a inspirací. 

13 Ještě nevíte, co jsem pro tyto časy připravil ve svých vznešených radách. Již dnes vám říkám, že v 

těchto požehnaných časech od vás všech očekávám plnění své vůle a že budete poslušní a mírní jako 

ovce. 

14 Není však Mou vůlí, abyste se navzájem soudili. Každé z Mých dětí bude soudit Má dokonalá 

spravedlnost. 

15 Slyš mě, můj lide, nenechávej mě mluvit jen tak do prázdna. Stále máte čas přemýšlet a učit se. 

16 Ať nikdo netvrdí, že jedná podle své vůle, i když k tomu bude mít člověk dočasně příležitost, neboť 

spravedlnost Páně ho zasáhne a pak se stane jen to, co je mu určeno. 

17 Připravte se, proroci třetího věku, abyste varovali zástupy a nenechali se oklamat falešnými Kristy 

a falešnými hlásáními. 

18 Nepochybujte o těchto Mých slovech jen proto, že vám je předávám prostřednictvím 

nevzdělaného a prostého hlasatele. 

19 Povstaňte a hlásejte toto učení všem, neboť zbývá velmi málo času. 

20 Jediné světelné slovo stačí k tomu, aby vaši bratři neusnuli. 

21 Nahradit chyby dobrými vlastnostmi bude ušlechtilou snahou duchovních lidí budoucnosti, těch, 

kteří mají na troskách lidského života vybudovat vyšší království. 

22 Budoucí generace budou budovat svět vyšší morálky, hlubšího poznání a větší duchovnosti. Ale i 

vy, lidé současnosti, můžete udělat mnoho. S trochou dobré vůle odstraníte trosky, pozůstatky minulosti 

plné úchylek a hanebností a zanecháte jen světlo dlouhé a bolestné zkušenosti. Požehnám vám a dám 

vám spatřit záblesk světla onoho království míru, které budete společně budovat, pokud se budete snažit 



U 4 

31 

vést dobrý způsob života, aby vaše mysl byla zaměstnána ctnostmi a vaše rty byly spolehlivým nástrojem 

pravdy a inspirace klíčící ve vašem duchu. 

23 I když se vaše nohy dotýkají země, neměli byste dovolit, aby vaše touhy byly zemí zadržovány. 

Dávejte si stále vyšší cíle a nezapomínejte dávat Bohu, co je Boží, a světu, co je jeho. 

24 Mé slovo je určeno všem, ale ne každý ho přijímá stejným způsobem. Mnozí ji poslouchají 

lhostejně, ale jsou i tací, kteří by už nemohli žít bez potěšení z toho, že mě slyší. Mezi nimi jsem viděl i 

toho, kdo přišel, aniž by přijal jakoukoli hmotnou potravu, a když slyšel Mé slovo, zapomněl na své 

potřeby a nouzi, a když opustil místnost setkání, cítil se tak naplněn silou a nadějí, pokojem a útěchou, že 

začal mumlat: "Věru, nejen chlebem je člověk živ, ale každým slovem, které pochází od Boha." 

25 Jen já vidím, co každé srdce skrývá, aniž by o tom kdokoli věděl. Nacházím smutné, žíznivé, 

nemocné nebo unavené ovce; tvory bez lásky a bez domova, kteří však, když Mě slyší, říkají: "Jsem 

šťastný, když naslouchám Božskému Mistru, protože pak se všechny mé starosti vypaří a mé srdce se 

rozzáří a rozveselí." 

26 Jiní však upadají do letargie a nedovolí, aby se jejich srdce obměkčilo jako v prvních dnech, kdy 

slyšeli hlas svého Pána. 

Ale jak pokračovat v učení, dokud jedni poslouchají a druzí ne, dokud mě jedni cítí a druzí zůstávají 

otupělí? 

27 Učedníci, jděte do svého nitra, slyšte a vnímejte Mě jako dříve. Vzpomeňte si, jak jste vyznali, že 

toto Slovo je vaším životem a světlem vašeho osudu. Nezapomeňte, že vám dnes říkám: Co potřebujete, 

bude vám dáno v pravý čas. 

28 Nalijte znovu olej do svých lamp, aby plamen víry a poznání opět zazářil. 

29 Nespěte, probuďte se a modlete se, protože Mistr vás může překvapit, až vstoupí do vašeho 

domu, jako to dělával v dobách duchovního nadšení, kdy jste Mou přítomnost cítili na každém kroku. 

Pak uvidíte, jak váš život znovu osvítí světlo, které vás přestalo ozařovat, aniž byste si toho byli 

vědomi, a vrátí vám důvěru v budoucnost plnou hojnosti a moudrosti. 

30 Svěřte Mi všechny své myšlenky, nabídněte Mi své srdce, každá hořkost a utrpení budou jako 

květy, které přijímám; květy bolesti, hořkosti a zklamání, ale nakonec květy, protože svědčí o očištění a 

vydávají vůni, která stoupá ke Mně. 

31 Ponořte se do ticha, ó duchové, kteří přijímáte Mé světlo, zatímco vaše srdce Mi oplakává svůj 

smutek. Zanechte své slzy u Mne a vezměte si na ně Můj hojivý balzám. 

32 Otec, Nejvyšší bytost, na vás upřel svůj zrak. Neukazujte se před ním jako poražení nebo 

bezmocní, neboť když vás stvořil, dal vám svou sílu. 

33 Je-li vaše utrpení těžké, Jeho milosrdenství je větší. Zasloužte si víru a lásku a nepochybujte, že 

vás navždy uvede do království své dobroty a moudrosti. 

34 Lidé, důvěřujte Mi, a když vám dojdou síly, dejte Mi břemeno svého kříže, zatímco budete čerpat 

novou sílu. 

35 Pochopte, že tento svět je očistným zdrojem a že váš duch bude zářit jako světlo ve vesmíru, až jej 

opustí, aby se vrátil do svého pravého domova. Pamatujte, že jsem vám řekl: "Kdo mě hledá, najde mě, 

kdo hledá, najde." - Hledali jste Mě a nyní stojíte přede Mnou. 

36 Jsou však i tací, kteří Mě hledají, a přesto Mě nenacházejí, protože tak činí tam, kde Já nemohu 

být. Ti pak dokonce začínají pochybovat o Mé existenci, aniž by věděli, že jsou Mi velmi blízko, že jsem v 

nich samých. 

37 Nenalézají Mě ve svých srdcích, protože jsou jako uzavřené chrámy. Mír a světlo, které je v nich, 

zůstaly skryty. 

Ale tam je pravá svatyně, kde přebývám a čekám, až do ní vstoupíte, abych k vám promluvil o 

hlubokých zjeveních a vysvětlil vám "proč" mnoha tajemství. Když vstoupíš, víš, odkud jsi přišel a kam tě 

osud vede, a žasneš, že jsi Mě našel tam, kde jsi předtím nic neviděl. 

Kdo však tuto svatyni nezná, staví si v ní svůj chrám, vztyčuje v ní oltář a staví na něj boha, kterého si 

vyrobil vlastníma rukama. Teprve časem, když se přesvědčí o nedokonalosti svého kultu, procitne a vydá 
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se hledat duchovního Boha, Boha pravdy, jediného Boha, protože ten, kterého si vymyslel, mu nemohl 

nic dát, protože neměl život. 

38 Je to Bůh, kdo dal člověku život, kdo ho stvořil, a není to člověk, kdo může stvořit bohy a dát jim 

život. 

39 Když toto slovo postupně slyšíte, přibližujete se k jeho pochopení. Až toto osvícení zcela naplní 

tvého ducha, řekneš Mi: "Pane, stal se zázrak. 

40 Pochopíte tedy, jaké skutky v duchu v této době konám. 

41 Vaše duchovnost nebude potřebovat zázraky a důkazy První a Druhé doby, aby ve Mne uvěřila. 

42 Dnes uvidíte, jak nebeská mana sestoupí v duchovní podobě. Uvidíte, jak ze skal, které jsou srdci 

velkých hříšníků, vyvěrají vody pokání. Uvidíš, jak ti, kdo jsou mrtví ve víře a ctnosti, povstanou k životu, 

jak se očistí ti, kdo jsou nemocní mravními neduhy, a jak ti, kdo jsou slepí k pravdě, otevřou oči, aby 

spatřili Mou nádheru. 

43 Jestliže ve Druhém věku bylo Mé narození jako lidské bytosti zázrakem a Mé duchovní vzkříšení 

po Mé fyzické smrti dalším zázrakem - vpravdě vám říkám - pak Mé zjevení v tomto věku prostřednictvím 

lidské mysli je duchovním zázrakem. 

44 Má proroctví se budou naplňovat v tomto čase až do konce. Zanechávám vám své tři závěti, které 

tvoří jeden celek. 

45 Ti, kdo dříve poznávali Otce jako lásku, oběť a odpuštění, by ho měli v této době dokonale poznat, 

aby ho milovali a uctívali, místo aby se báli jeho spravedlnosti. 

46 Pokud jste se v první éře drželi zákona, bylo to ze strachu, že vás Boží spravedlnost potrestá; 

proto jsem vám poslal Své Slovo, abyste si uvědomili, že Bůh je láska. 

47 Dnes k vám přichází Mé světlo, abyste nezabloudili a mohli dojít na konec cesty ve věrnosti Mému 

zákonu. 

48 Dlouho jsi sloužil světu a ten se ti odměnil špatně. Kdy vám však bylo řečeno, že člověk má být 

služebníkem světa? Nevíte nebo si nepamatujete, že vám bylo řečeno: "Podmaňte si zemi"? Jak často jsi 

musel přede Mne předstoupit jako marnotratný syn! 

49 Přeji si, abys ke Mně přišel plný zásluh, ctností a pokory. 

50 Našel jsem tě pokrytého duchovním malomocenstvím a uzdravil jsem tě z vlastní vůle. Chci, 

abyste uzdravovali své bratry stejným způsobem, aniž byste cítili odpor k jejich hříchům. Pak to budou 

vaše skutky, které dosvědčí, že Mě milujete, a ne vaše rty, které to hlásají, aniž by to srdce cítilo. 

51 Nesmíte se chovat jako farizeové, kteří se v synagoze chlubili, jak jsou hodni před Bohem, a na 

ulicích předváděli dobročinnost. 

52 Uchovávejte Moje učení, abyste je důkladně studovali, neboť se blíží den, kdy už nebudete slyšet 

toto Slovo skrze mysl nositele hlasu, a tehdy ti, kdo se učili a pochopili, budou silní jako nepřemožitelní 

vojáci. 

53 Jste-li připraveni, budete mluvit inspirováni Mnou a učit lidstvo tímto jednoduchým způsobem. 

Zatímco někteří z Mých nových učedníků budou muset vyhledávat lidi, jiní budou muset čekat, až přijdou 

jejich bratři a vyslechnou si od nich Mé učení. 

54 Lidé, vysvětlujte Mé slovo a Mé učení také dětem. Pamatujte, že Mé učení se nezastavuje u věku 

ani pohlaví, neboť je určeno pro ducha. 

55 Předávej dětem Mé učení, zjednodušuj je a přibližuj je jejich mysli. Nikdy však nezapomeňte, že 

nejlepší způsob, jak vysvětlit Mé učení, je prostřednictvím ctností vašeho života, v nichž uvidí vaše skutky 

lásky, trpělivosti, pokory a oduševnění. To bude nejlepší forma výuky. 

56 Vyprávějte jim o Ježíši, o Marii a o všech těch mužích a ženách, kteří přinesli světu poselství 

světla. Tímto způsobem jim ukážete cestu ke Mně. 

57 Řekni jim, že v den odpočinku tvůj duch vstoupí do mé svatyně, aby mě oslavil. Šest dní se věnujte 

svým lidským povinnostem a sklonům, pak jeden den odpočívejte a věnujte svému Pánu několik chvil 

rozjímání a klanění. 
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58 Tam na tebe budu čekat a vždycky budu očekávat tvou modlitbu, která je jazykem, jímž Mi 

sděluješ své starosti, lásku nebo poděkování. 

59 vstoupili jste do Mé svatyně, kterou tvoří zástupy dychtící slyšet Mé Božské Slovo. Vpravdě vám 

říkám, že jsem vás zasypal záplavou učení. Toto Slovo se stane úrodným semenem ve vašem duchu, 

abyste se mohli proměnit v Mé pracovníky. 

60 Přicházíte s vděčným srdcem, protože než jsem vám řekl, abyste šířili aktivní dobročinnost, udělil 

jsem vám zázrak a vrátil vám buď zdraví, nebo mír, nebo jiné ztracené dobro. 

61 Dnes Mi ve své vděčnosti říkáš: "Mistře, čím se ti mohu odvděčit za tolik lásky?" Pak vám ukážu 

rozsáhlá "pole", abyste je mohli vyčistit od kopřiv a balvanů a zasít semena lásky, míru a milosrdenství. 

62 Než vás vyšlu, naplním vás silou a vírou, abyste v boji neochabovali a neztráceli odvahu. Často 

uvidíte svou pšenici vyrůstat a růst mezi bodláčím a trním, a tam se o ni budete starat až do doby žně a 

pak oddělíte pšenici od plevele. 

63 Čím více utrpení vás bude stát obdělávání polí, tím větší bude vaše láska k nim a vaše uspokojení, 

když je uvidíte kvést. 

64 Po pravdě vám říkám: Tato duchovní pšenice, kterou budete pěstovat pod Mým vedením, bude 

chlebem věčného života pro vaše potomky po sedmém pokolení. 

65 Neunavujte se posloucháním, ó učedníci, vy, kteří jste spojeni v radosti. Mluvím k tvému duchu 

skrze tyto nečisté lidské rty, jimiž se zjevuji. Vpravdě vám však říkám, že mé slovo není poskvrněno touto 

nečistotou, ale že se dostává k vašemu duchu čisté. 

66 Studujte Mé učení, abyste pochopili, co je pole, osivo, voda a polní nářadí, a abyste věděli, jaký je 

dokonalý způsob přípravy, setí, zalévání a péče o půdu. 

67 Zemědělec, který takto pracuje, bude umět rozlišit dobré ovoce od špatného. 

68 Podívejte se, jak mnozí v domnění, že už mohou zasít, vyrazili a místo pšenice zaseli cizí semeno, 

které jim po dozrání dalo trní. 

69 Chci, aby dělník třetí éry byl na svém místě. Proto posílám výzvu velkým zástupům, aby se mezi ně 

vydali ti, kdo Mě mají v této době následovat. 

70 Tak se postupně, jak vám dávám jednu lekci za druhou, blíží čas, kdy se plně ujmete svého úkolu. 

71 Při svých toulkách narazíte na pole, která byla oseta jindy a která čekají jen na zavlažování a péči. 

To jsou duchové, v nichž je sémě víry, které přijali od dob proroků a Mých apoštolů. 

72 Někteří nesou sémě První éry, jiní sémě První a Druhé éry a vy do nich vložíte sémě, které jsem 

vám dal v této Třetí éře, neboť vlastníte sémě Třetí éry, a proto vás nazývám trinitáři. 

73 To je život a práce, která vás čeká. Proč se bojíš boje, když ti dávám všechno? Proč vidím v očích 

některých svých pracovníků slzy, když nejtěžší část boje ještě nezačala? 

Chci, abyste věřili, že jsem vám nablízku, že vaše duchovní dary jsou skutečností, že vám dopřeji vše, o 

co mě požádáte ve chvílích zkoušek, v kritických okamžicích pro vaši duchovní dokonalost. Už si nepřeji, 

abys byl slabý. 

74 Většina z nich přichází, zapomínajíc na svého ducha, aby prosila o chléb, uzdravení nebo práci pro 

tělo, a ve všech z nich působím zázrak, protože i oni budou svědectvím, které zítra zažehne víru a naději v 

srdcích vašich bratří. 

Ale nežádej ode Mne tak málo. To, co se vám zdá tak moc, brzy skončí. Spíše mě žádejte o věčné 

výhody, duchovní dobra. Pak vám dám to, co patří světu jako přídavek. 

75 Mám ti dát víc, než ode Mne můžeš žádat. Proto nerezignujte na tak málo. 

76 Mohu proměnit srdce v prameny nevyčerpatelné lásky, mohu naplnit mysl inspirací a rty slovem. 

Mohu vám dát dar uzdravení a moc rozpustit temnotu a porazit zlo. 

77 Kdo o něco takového usiluje, zakusí, jak z něj vycházejí síly, které byly nevědomky v jeho duchu. 

Kdo zavře dveře tomu, kdo klepe, ačkoli má tak velké dary? Jaké cesty se mohou zdát hrbolaté a dlouhé 

tomu, kdo se těší Mé síle? Jaké počasí by mu mohlo připadat nemilosrdné, když může mít moc i nad 

živly? 



U 4 

34 

78 Ó učedníci, vaším nejvyšším úkolem bude činnost lásky! Často to uděláte tajně, aniž byste se 

chlubili, aniž byste dali levé ruce vědět, co udělala pravá. Budou však příležitosti, kdy vaši činnost lásky 

uvidí vaši bližní, aby se na ní naučili podílet. 

79 Nedělejte si starosti s odměnou! Já jsem Otec, který spravedlivě odměňuje skutky svých dětí a 

nezapomíná ani na jeden. 

80 Řekl jsem vám, že když dáte sklenici vody s opravdovou láskou, nezůstane to bez odměny. 

81 Blahoslavení ti, kdo mi při příchodu ke Mně říkají: "Pane, neočekávám nic jako odměnu za své 

skutky; stačí mi existence a vědomí, že jsem Tvé dítě, a můj duch je již naplněn štěstím." 

Říkám vám: Přicházíte s pláčem, protože jste ztratili cestu, zdraví i klíče od své práce. Teprve pak si 

vzpomenete na svého nebeského Otce. 

82 Tak jsem tady mezi vámi. Jsi s Mistrem a důvod, který tě sem přivedl, není důležitý. 

83 Naslouchejte Mému učení! Některé z nich jsou určeny učedníkům, ale jiné jsou určeny "malým 

dětem". 

84 Nestyďte se být mezi bratry a sestrami, kteří jsou v Mém učení pokročilí a před nimiž se snažíte 

skrýt svou nevědomost. Přišli stejně jako vy. 

85 Vy, kteří sem přicházíte, se postupně učte božské lekci, abyste měli co nabídnout těm, kteří 

přijdou po vás. 

86 Nikoho nepřekvapí, že jsem hledal své nové učedníky mezi odpadem a obnovoval je svým Slovem, 

abych je později poslal lidstvu s poselstvím obnovy, života a světla pro jejich bratry. 

87 Pod hříchy, nedokonalostmi a poskvrnami tohoto lidu se v této době zjevilo světlo Mého Ducha. 

Proto jsem přišel a bojoval, abych tyto temnoty přemohl, dokud nepřinesu světlo, které zazáří. 

88 Blahoslavení jsou všichni, kdo zavřeli oči před tak velkou lidskou nedokonalostí a povznesli se nad 

tak velkou bídu, kdo uměli najít Mou Přítomnost v Mém novém projevu. 

89 Tento nevzdělaný a hříšný lid se bude stále více a více tříbit a očišťovat, protože jeho úkolem je, 

aby se Mé duchovní dílo zjevovalo z generace na generaci stále dokonaleji. 

90 Už nebuďte tím, kým jste byli včera. Opusťte zastaralé kulty, špatné návyky a usilujte o zlepšení 

svého ducha. 

91 Překvapil jsem vás právě v době, kterou Ježíš a proroci ohlásili jako můj nový příchod. 

Nyní, když se naplňuje Můj slib, vidíte hřích na největším vrcholu zkaženosti, vidíte lidské ambice a 

nenávist, které se projevují ve válkách jako důsledek temnoty, která v této době obklopuje lidského 

ducha. 

92 Ale hle, když byla temnota nejneproniknutelnější, sestoupil božský paprsek, aby ji roztrhl a stal se 

lidským slovem, aby lidem řekl: "Milujte se navzájem". 

93 Bděte a modlete se a nesuďte sami sebe, abych vám nemusel znovu říkat: "Kdo z vás je bez 

hříchu, ať první hodí kamenem." 

Můj pokoj s vámi! 



U 5 

35 

Pokyn 5  
1 Pro Božího Ducha je to okamžik radosti, protože lid Izraele se shromáždil před archou nové 

smlouvy. 

2 Přišel jsem znovu, abych vám zanechal svou stopu, a vy jste ji následovali. Živil jsem tě a ozdobil 

svou milostí. 

3 Je to den, na který se Eliáš připravoval a v který dychtivě doufal; nastal okamžik, kdy se jeho duch 

raduje. Čistý Eliáš ukazuje své ovce, protože je předtím vykoupal v prameni milosti, kterým je pokání, 

obnova a povznesení. Počet těch, které Mi dnes Pastýř ukazuje, je malý, je to sotva začátek formování 

Mého lidu, ale chci, aby "první" byli jednotní, aby dávali dobrý příklad "posledním". 

4 Nechci, abys ke Mně přišel se skloněnou hlavou a plný hanby jako marnotratný syn. Chci, abyste 

se na dům svého Otce dívali jako na svůj vlastní domov. 

5 Zvoní zvonek, přišla hodina, blíží se davy. Spící ovce se probudí, protože Eliáš se blíží, aby připravil 

ducha dětí, mladých mužů a dospělých na přijetí světla Mého Slova a připravil je na spojení s Mým 

Duchem. 

6 Zástupy naslouchají Mému volání a přicházejí s touhou po Mém slově, které je pro ně jako 

dosažení zaslíbené země. Touží slyšet můj hlas, který je pokojem a útěchou, a přicházejí, protože trápení, 

obavy a bolesti jim ztrpčují cestu. Jsou to ti, kdo místo oběti přinášejí prosby. Někteří mi předkládají své 

nemoci, jiní svou nezaměstnanost a další chudobu a slzy. Dám jim všechny další dary a dám jim pochopit, 

že duch má přednost před tělem. Dnes jsou ještě Mými malými dětmi, ale díky těmto výhodám Mě 

budou následovat, až se nakonec stanou Mými učedníky. 

7 Dávám vám svou sílu, abyste se nenechali porazit pokušeními, která na vás budou na této cestě 

číhat. Chci, aby mezi vámi vládla láska, vstřícnost a harmonie. Mou vůlí je, aby Mne lidstvo v době šesté 

pečeti hledalo svým duchem. 

8 Chci tě pozvednout ke Mně. Jestliže jsem se ve Druhé éře stal člověkem a dal jsem za vás Svůj 

Život, nyní, když komunikuji skrze lidskou mysl, vám dám Svou Božskou Bytost. Nenechám tě však spát ve 

tvém naplnění, zatímco nesu kříž na svých zádech. Nařídím vám, abyste na svých ramenou nesli část, 

která každému z vás náleží. Cestu poznáte, je poznamenaná stopami krve a obětí. Pokud toužíte po cestě 

plné rozkoší poseté květinami, nepovede vás na vrchol hory, kde vaše životní cesta nalezne svůj vrchol. 

9 Nazvala jsem vás "mariánským lidem", protože umíte milovat a uznávat Božskou Matku a 

přicházet k ní jako dítě, které prosí o něhu, nebo jako hříšník, který hledá přímluvu. 

10 Mariina přítomnost ve světě je důkazem Mé lásky k lidstvu. Její čistota je nebeský zázrak, který se 

vám zjevil. Ode mne sestoupila na zem, aby se stala ženou a aby v jejím lůně vyklíčilo božské sémě, 

Ježíšovo tělo, skrze které bude promlouvat "Slovo". V této době se znovu zjevuje. 

11 Mariina láska pro vás bude jako nebeská archa. Shromáždíte se kolem ní, jako se děti shromažďují 

kolem své matky. Naslouchejte jejímu sladkému slovu a nedovolte jí, aby našla vaše srdce zatvrzelá; jděte 

do svého nitra a pociťujte pokání, aby vás proniklo její světlo a vy jste pocítili její něhu. Až budete takto 

připraveni, slibte před svým Bohem, před Marií a před Eliášem, že budete tvořit jedno tělo a jednu vůli; 

slibte u archy Nové smlouvy, že budete neúnavně bojovat, abyste ze svých srdcí vykořenili sobectví, 

nenávist a fanatismus. Vpravdě ti říkám, že pokud splníš svůj slib, doba očišťování, kterou prožíváš v 

bolestech, pomine. 

12 Můj lide, když i skály cítí soud mého slova, jak bys ho neměl cítit ty? Jestliže se země chvěje a 

vody se pohybují mým hlasem, jak by se nemohl chvět tvůj duch, když je nejvyšším stvořením tvorstva? 

13 Mistr vás bude neúnavně učit a předávat vám svou dobrotu prostřednictvím nejkrásnějších učení. 

14 Snažte se rozpoznat význam archy nové smlouvy, neboť se blíží čas boje. Jestliže Ježíš z kříže řekl: 

"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí", a vám byla odpuštěna vaše nevědomost, dnes je Mou vůlí, 

abyste rozjímali o Mém Světle, abyste už neporušovali Zákon. 

15 Blíží se čas, kdy ti, které nazýváte cizinci, přijdou hledat Mé Slovo a kdy nové generace budou růst 

ve větší duchovnosti. Brzy mezi sebou uvidíte lidi různých barev pleti a jazyků, kteří Mi budou s láskou 
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naslouchat a promění se v Mé učedníky, neboť Mé Slovo se bude muset ozývat až do končin země. Až se 

poučí, vrátí se do své vlasti a odnesou si toto poselství s sebou. 

16 učedníci, vy, kteří nadšeně nasloucháte mému slovu, protože váš duch dokázal povstat: tam, kam 

jste duchovně vstoupili, je svatyně, chrám Ducha svatého. Připravili jste se v pokoře, považujete se za 

bratry a sestry, milujete se v Mém Božství a získali jste tuto milost. 

17 Buďte apoštoly této Věci, abyste pracovali na obnově všeho, co jsem založil a co jste znesvětili. 

Nebuďte slabí, protože každý, kdo má božské znamení, bude neporazitelný. Chceš-li si tuto milost 

uchovat navždy, nezabloudi na stezky bahna. Nevstupujte už do temných lesů, protože jinak vás Božský 

Pastýř najde naříkat jako ztracené ovce. 

18 Pracujte všichni na stavbě této svatyně, neboť žádná zásluha nezůstane přede Mnou neznámá. 

Mé Slovo tě bude učit, tvé svědomí tě povede a tvá intuice ti napoví, v jakém okamžiku a na jakém místě 

máš dát najevo Mé Slovo a konat dobro. 

19 Vyhledejte "pole", která chcete osít, a zkultivujte je odstraněním balvanů. Zúrodněte neúrodná 

pole, neboť od vaší práce očekávám velké plody. Radost tak bude mít jak ten, kdo dává, tak ten, kdo 

přijímá. Volám vás svými vojáky a žehnám vám. 

20 Zazněla polnice, kterou držel anděl šesté pečeti, a tvůj slib, který jsi přede Mnou duchovně složil, 

zůstává zapsán v knize života. 

21 Pracujte, protože až svou práci dokončíte, čeká vás odměna. 

22 Vy jste dělníci, kteří přijali Mé semeno ve Třech časech. Ale jste také ti, kdo upadli do letargie, 

když viděli svá pole pozlacená pšenicí, a kdo dovolili červu, aby ohlodal kořeny rostlin a ohlušil jejich 

plody. 

23 Vzpomeňte si na své sváry v prvních časech, na své nevěry, na své pády. Proto vás nyní shledávám 

rozptýlenými a oslabenými. Vzpomeňte si, že jsem vám oznámil, že se vrátím, abych vás znovu 

shromáždil, a hle, jsem zde. Jako Mistr jsem se nepřišel dívat na vaše skvrny nebo urážky. Přišel jsem ti 

odpustit, zasvětit tě a znovu ti dát svou moudrost. 

24 To je nová smlouva, kterou uzavíráte s Mým Božstvím. Toto zjevení je archou nové smlouvy. 

Chceš-li jít svou cestou, aniž bys znovu zabloudil, jdi a potěšuj zarmoucené, "pomazávej" nemocné,* 

zachraňuj ztracené, veď slepé a dávej pokrm tomu, kdo touží po spravedlnosti, porozumění a pokoji. 

Udělejte cestu těm, kdo jsou nemocní na těle nebo na duchu, ať přijdou ke mně a já jim dám hojivý 

balzám, ale neřeknu jim, že příčinou jejich bolesti je jejich hřích. 
* Neznamená to jen aplikaci léku, ale především vkládání rukou s modlitbou. 

25 Až přijdu do příbytku chudých, přijdu i do příbytku mocných. Vpravdě vám říkám, že na obou 

polích jsem se setkal s bratrovražedným nepřátelstvím a na těchto polích zaseji sémě míru. 

26 Dávám vám tento návod, který zahrnuje zákon a spravedlnost, abyste následováním svého Mistra 

vnesli mír tam, kde panuje nepřátelství, a lásku tam, kde vládne sobectví. Buďte v životě svých bratří jako 

hvězdy, které jim svítí na cestu. 

27 Nikdy nefalšujte Mé učení. Představte Mé Dílo jako knihu obsahující pouze čistotu, a až dokončíte 

svou cestu, přijmu vás. Nebudu se dívat na skvrny ve vašem duchu a dám vám Svůj Božský polibek, který 

bude největší odměnou, až dorazíte do Zaslíbené země. Vždyť jsem vám v tomto čase dal hrst semene, 

abyste se naučili sít na úrodná pole a tam ho rozmnožili. 

28 Učil jsem vás, že nemáte sklízet ovoce předčasně, ale nechat je na rostlině, dokud nedozraje. 

29 Nevíte, kolik století trvalo, než jsem vás znovu povolal a než jste se stali dělníky na Mých polích. 

Bloudila jsi ulicemi světa, dokud tě Má láska nevyhledala z velkého množství lidí. 

30 Dnes jsem tě ozdobil a dal ti poznat tvé dědictví. 

31 Nikdo netouží být znovu jako marnotratný syn, protože každý návrat bude bolestnější. 

32 Nedovolte, aby do vašeho srdce znovu vstoupilo sobectví, a nechte si toto dědictví jen pro sebe. 

33 Nežijte duchovně odloučeni a sjednoceni jen zdánlivě, neboť lidi můžete oklamat, ale Mně lhát 

nemůžete. 
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34 Pokud se umíte modlit, nezbloudíte, protože kromě Eliáše, duchovního pastýře, který se o vás 

stará a vede vás, jsou tu také vaši bratři, ti, které jsem před vás postavil na zemi, aby vám radili a 

napravovali vás. 

35 Usilujte o sjednocení všech komunit, aby se staly praporem míru, jednoty a dobré vůle. Nikdy 

nebudou ve vašich rukou bratrovražedné zbraně. Zbraně, které jsem vám dal, jsou vyrobeny z lásky. 

36 V současné době se učíte, jak "pomazat" nemocného a oživit mrtvého pro život milosti. Postupně 

se také učíte bojovat a šířit Mé učení, ale jsou tací, kteří i na této cestě stále hledají bohatství, vnější lesk 

a pocty, protože nevědí, s jakou bolestí se tyto skvrny očišťují. 

37 Jak velký dar je svěřen Prostředníkovi Slova! Jaký proud moudrosti, lásky a útěchy proudí jeho 

myslí a přes jeho rty! On je "prostředníkem" mezi Bohem a lidmi, aby mě vyslyšeli. Nesmí se v nich 

uhnízdit marnivost nebo pýcha, protože kdyby tomu tak bylo, upadli by do pokušení. Jejich příkladem 

musí být mírnost, prostota a vstřícnost, aby se mohli těšit z plnosti božské inspirace. Najdou se však mezi 

nimi i tací, kteří se cítí být králi, hledají si své služebníky a obklopují se lichotníky. Budou jim však lidé 

schopni uvěřit? Budou schopni vzkřísit "mrtvé" k životu v milosti a poskytnout útěchu zarmouceným 

srdcím? - Ne, budou jen vyvolávat posměch, který nebude pro ně, ale pro mé učení. 

38 Vaším úkolem je učit. Ale když se ode Mne neučíte, co můžete učit? 

39 Miluji vás všechny stejně: jak toho, kdo mě miluje a pilně dodržuje můj Zákon, tak toho, kdo ho 

zpronevěřuje nebo porušuje. Ty druhé budu trápit, napravovat a nakonec budou Mými dobrými 

pracovníky. 

40 Pomůžu ti splnit slib, který jsi dal před archou Nové smlouvy, a to až dokončíš úkol, který jsi s 

sebou přinesl na svět. 

41 Vždy se v tobě cítím, abys žil bděle a tvá mysl a srdce byly vždy vnímavé k duchovním pokynům. 

42 Zástupy se budou přibližovat podle toho, jak bude plynout čas, a pohled "posledních" bude stále 

pronikavější, aby posoudil povahu Mého Slova a tvého vybavení. 

43 Očistěte se! Bez obnovy nemůžete nést dobré ovoce. Světlo Mého Svatého Ducha je ve vašem 

svědomí, aby vaše skutky byly svědectvím Mé Pravdy. 

44 Využijte roky, staletí, věky, abyste se ke Mně přiblížili. 

45 Říkám vám to, protože vidím, že jste lhostejní k mému učení; na druhé straně, když cítíte, že se 

blíží smrt, pláčete, protože chcete naplnit a znovu získat ztracený čas. 

46 Nebojte se vylézt na horu. Víš, že tě očekávám na jeho výšinách. 

47 Vystoupil jsem v Ježíši na Kalvárii s vědomím, že mě na jejím vrcholu čeká kříž, a zůstal jsem 

statečný; nezapomeň na toto mé učení! 

48 Používám tě, abych se zjevil lidstvu; tvými ústy promlouvám své nebeské Slovo. Pokud by však o 

ní lidé pochybovali, až ji uslyší, nebude to kvůli jejímu obsahu, ale kvůli vašim nedokonalostem. 

49 Učím vás, abyste se pomocí modlitby a myšlenek přenesli v duchu na jakékoli místo, kam chcete 

poslat pomoc. Musíte se také fyzicky vydat do různých oblastí, abyste přinesli Mé učení. 

50 Musím využít celou tvou bytost. 

51 Abych tento lid zformoval, musel jsem obměkčit kamenná srdce, za nimiž skrýváte svého ducha, a 

bylo to Mé Slovo lásky, které vás přemohlo. Později jsem vám dal zbraně - to jsou Mé nauky -, abyste ve 

svém boji překonávali překážky, a dal jsem vám pochopit, že je třeba čistě praktikovat Mé učení a učit 

Můj Zákon beze změny, abyste se mohli nazývat syny Izraele. 

52 To, na co se Mě ptáš a co Mi odpovídáš, se děje v tichu, v nejhlubším nitru tvého srdce. Skončila 

léta, kdy jsem každému ze Svých učedníků dovolil, aby fyzicky předstoupil před své bratry a diskutoval o 

Mém Slově a odpovídal na Mé otázky. 

53 Jak můžeš dovolit času, aby vymazal vzpomínky a odstranil Mé Slovo z tvé paměti. 

54 Mé pokyny tě uhlazují jako jemné dláto, jak tě připravuje život se svými úskalími a zkouškami. 

55 V hořkých a těžkých chvílích svého života se utěšujte myšlenkou, že Můj moudrý a dokonalý 

zákon všechno soudí. 
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56 Byl jsem ve tvé bolesti, abys mě skrze ni hledala. Sužoval jsem vás chudobou, abyste se naučili 

prosit, být pokorní a chápat druhé. 

57 Dokonce jsem vám odepřel i chléb vezdejší, abych vám ukázal, že kdo zůstává v důvěře, je jako 

ptáci, kteří si nedělají starosti o zítřek; vidí vycházející svítání jako symbol Mé Přítomnosti a po probuzení 

nejprve vyšlou své trylky jako děkovnou modlitbu a důkaz své důvěry. 

58 Dal jsem se pocítit ve vašich nejmilejších milovaných, abych vás vyzkoušel, aby se duch stal silným 

a touto silou podpořil své tělo ve velkých zkouškách tohoto života. 

59 Lidstvo je velmi neukázněné a každý člověk nosí ve svém srdci kámen, ale ke všem přijdu s 

duchovním pohlazením svého Slova. 

60 Mezi obrovským množstvím lidí jsou i tací, kteří se nechtějí otřást, když vidí Ježíše přibitého na 

dřevo a znovu vykrvácet. Ještě méně je dojímají výkřiky bolesti a potoky krve, které v těchto hodinách 

zkoušky lidskosti tryskají z jejich sousedů. 

61 Lidí se už nic nedotkne. Všechno vidí povrchně a o ničem nepřemýšlí. 

62 Je nutné, aby světlo Mého Slova dosáhlo duchů, aby se probudili k pravdě, lásce a milosrdenství. 

Pak pochopí příčinu tolika utrpení. 

63 Všichni musíte pochopit, že jsem pro každého z vás připravil místo na věčnosti a že toto místo 

není na tomto světě. 

64 Na své životní cestě plníte Otcovo přikázání, které říká: "Rosťte a množte se". Nyní je však čas, aby 

se tvůj duch připravil na návrat ke Mně. 

65 Dám vám mnoho učení a nechám je v této chvíli zapsané, neboť brzy Mě již v této podobě 

neuslyšíte. Poté se vybavíte a Mé světlo přijde přímo k vašemu duchu. To bude čas, kdy se vydáte na 

cestu jako praví učedníci Ducha svatého. 

66 Mysleli jste si, že dar proroctví, slova a vnuknutí byl výsadou spravedlivých a svatých; v této době 

jsem vás tohoto omylu zbavil tím, že jsem vyvrhelům řekl: I vy můžete být Mými proroky, Mými vyslanci a 

Mými učedníky. 

67 Když vámi lidstvo pohrdá kvůli vaší hmotné chudobě, zvu vás ke svému stolu, abyste se cítili 

Mnou milováni. - Čím mi oplatíte lásku, kterou k vám chovám, můj lide? Svou věrností, nebo 

nevděčností? 

68 Nespokojte se s prvním úspěchem, usilujte o další a další, neboť čekám na vlak, který je vybaven, 

abych je mohl poslat do širé země s touto dobrou zprávou. 

69 Bojíte se opustit svého otce, manželku nebo děti? Bojíte se, že na zemi zanecháte to, co vám 

patří? Kdo chce být Mým učedníkem, musí si vzpomenout na Mé apoštoly druhé éry a vzít si z nich 

příklad. 

70 Blaze tomu, koho tělesná smrt překvapí při hlásání mého učení, neboť světlo v jeho duchu bude 

velmi veliké. 

71 Buďte vždy připraveni, protože ani andělé neznají tuto hodinu. 

72 Tato božská kniha, která je Mým Slovem, zdokonalí duchy. Před ním nebude ani stařec, ani 

dospělý, ani dítě, ale jen učedníci. 

73 Přečtěte si tuto knihu a pochopte ji, protože vám dá velké poučení. Vy jste ti, kdo se neunavili 

nasloucháním Mému Slovu, které jsem vám dal zprostředkovaně od těch, které jsem nazval "slavíky". 

74 Jak často jste se na své cestě cítili slabí a pouhou vzpomínkou na některá Má slova jste znovu 

získali sílu. 

75 Dnes, když čelíte zkoušce, hledejte přímý kontakt s Mým Božstvím prostřednictvím duchovní 

modlitby a bojujte v sobě, abyste očistili svou mysl a mohli přijmout milost, o kterou prosíte Otce. 

76 Co mi vyznáte, vím jen Já. A důvěrník, kterého máš ve Mně, nikdy nedá najevo tvé přestupky, 

natož aby tě obvinil. Učím vás znovu odpouštět. 

77 Berte tato navštívení jako poučení a využijte Mé učení. Čas plyne rychle. Ti, kteří sem přišli jako 

děti, jsou nyní mladíci; ti, kteří začali tento kurz v mládí, dosáhli dospělosti, a ti, kteří ho začali ve 

středním věku, se změnili ve starce. 
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78 Kdo se dokázal vnitřně shromáždit, aby naslouchal Mému slovu, ten ho vstřebal. Kdo by však při 

naslouchání nechal své myšlenky zabloudit k věcem, které nepatří k mému dílu, jeho duch by byl bez 

poučení a jeho srdce by bylo prázdné, když by odcházel. 

79 Uvědomte si, že jsem vás povolal nejen k tomu, abych vás obdařil milostí, ale že byste tímto 

způsobem měli spolu se svým Mistrem a svými bratry a sestrami převzít závazek předat něco z toho, co 

jste obdrželi. 

80 Nedám ti poznat své dílo, dokud jsi poskvrněný. Co byste mohli takto dát svým bratrům? 

81 Připravte se, protože společně budete muset chránit to, co jsem vám svěřil. Necítíš vděčnost vůči 

svému Otci, který ti jako nejvyšší Soudce dává možnost smýt své skvrny tím, že se cvičíš v lásce, místo 

abys to dělal skrze bolest? 

82 Pokud to nazýváte pokáním, říkám vám, že je to jediné pokání, které od vás přijímám. Přijde pro 

vás den, kdy odmítnutí zbytečného a zlého, abyste místo oběti dělali to, co je dobré a dovolené, bude pro 

vás skutečným potěšením, a to nejen duchovním, ale i lidským. 

83 Právě dláždím cesty, aby po nich mohli cestovat Moji vyslanci do různých provincií a národů. 

84 Mé slovo v této době přineslo v posledních letech ovoce, protože se rozmnožila místa setkávání a 

vzrostl počet lidí. 

85 Cítíte se příliš trapně na to, abyste přistupovali k plnění tak delikátního úkolu. Ale po pravdě vám 

říkám, že Má nesčetná učení a inspirace vám vloží na rty dar Slova. Abyste však mohli tento slib splnit, je 

nutné, abyste měli důvěru ve Mne i v sebe. Kdo má tuto důvěru a plní Můj Zákon, nechlub se svými dary, 

protože jinak by jeho slovo postrádalo to podstatné. 

86 Proč se Mé Slovo dostalo do srdcí lidí všeho druhu? - Pro svou pokoru, čistotu a jednoduchost. 

87 Můj lide, nauč děti modlit se za lidstvo; jejich nevinná a čistá modlitba se ke Mně bude vznášet 

jako vůně květů a najde si cestu i k srdcím, která trpí. 

88 Připravte děti, ukažte jim, jak zvládnout léčky, a zítra budou o krok před vámi. Neboť kdybys 

rozuměl Mému Slovu, kdybys již poznal podstatu každé myšlenky, která se utváří skrze různé slovní 

prostředníky, skrze něž se dávám poznat, a kdybys věděl, jakou cenu má jedno Mé učení, nemusel by ses 

tak ostýchat mluvit o tomto díle. Cítili byste se schopni dostat se na bojiště, aby tito lidé mohli slyšet 

obsah jednoho z Mých učení. 

89 Vpravdě vám říkám, že byste je viděli plakat, jedny z lítosti a druhé plné naděje. Proč jsi někdy tak 

nedotčený? - Ó zatvrzelá srdce, vy, která jste si zvykla na laskání Mého Slova! Usnuli jste, spokojeni, že 

jste dosáhli pokoje a útěchy, aniž byste pomysleli na to, že je mnoho lidí, kteří nemají ani drobeček 

tohoto chleba, kterým vy plýtváte. 

90 Neradoval by ses z účinku, který by Mistrovo slovo útěchy vyvolalo v mnoha srdcích. 

91 Ó děti! Kdy konečně dospěješ v duchu? Kdy budete připraveni zvládnout slabiny svého těla? Já 

jsem ten, kdo prochází pouští, hlásá Mé Božské Slovo a hledá ztracené poutníky. Chci však, aby se lidé 

naučili předávat to, co ode Mne dostanou. Proto vám říkám, Můj lide, abyste se připravili na šíření 

dobročinnosti a způsobili, že tato učení dosáhnou až na konec země. Pracujte na tom, aby se dostaly ke 

všem národům tím, že budete vyhledávat lidi různými způsoby. 

92 To je ta nejlepší voda, kterou můžete nabídnout těm, kdo žízní po lásce a pravdě. 

93 Ještě jste se nedali do práce, protože skrýváte duchovní poklady, které jsem vám svěřil, zatímco 

lidé v jiných národech hynou, protože nemohli přijmout toto poselství. Jsou to zástupy lidí, kteří kráčejí 

bez směru, poutníci, kterým chybí voda a světlo. 

94 Když se nevydáte na cestu, můj lide, k čemu vám bude vaše poznání? Co užitečného a dobrého 

hodláš udělat pro svůj budoucí život, který tě čeká v duchovním světě? 

95 Smilujte se nad sebou! Nikdo neví, kdy nastane okamžik, kdy se jeho duch oddělí od hmoty. Nikdo 

neví, jestli se mu následujícího dne ještě otevřou oči pro světlo. Všichni patříte jedinému Vlastníkovi 

všeho stvořeného a nevíte, kdy budete povoláni. 

96 Uvědomte si, že vám nepatří ani vlasy na hlavě, ani prach, po němž šlapete, že vám nepatří ani vy 

sami, že nepotřebujete pomíjivý majetek, neboť ani vaše království není z tohoto světa. 
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97 Zduchovněte se a budete mít vše spravedlivě a s mírou, dokud to budete potřebovat. Když pak 

nastane okamžik zřeknutí se tohoto života, povstanete naplněni světlem, abyste se ujali toho, co vám 

patří na onom světě. 

98 Cílem celého Mého duchovního díla v průběhu věků bylo vytvořit království blaženosti a světla 

pro všechny Mé děti na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 6  
1 Blaze vám, kteří nasloucháte Mistrovu učení, neboť Mé učení je semenem, které předáte 

budoucím generacím. Jsi prvorozený syn, který svým příkladem připravuje cestu svým mladším bratrům a 

sestrám. 

2 Toto je Třetí čas, kdy se Můj Božský Duch vylévá na každé tělo a na každého ducha, aby se 

naplnilo proroctví, které jsem vám dal, že Mě spatří každé oko. 

3 Vpravdě vám říkám: spojíte-li se s Mým Božstvím z ducha do ducha, uvidíte Mě, neboť rozvíjím 

váš duchovní zrak. 

4 Jste dědici mého království. Otec vám dal ovoce stromu života, abyste se nasytili a později 

pěstovali jeho semeno. 

5 Pán vlastnil půdu a dal ji svým dětem, kterými jste vy, a nazval vás "dělníky na svém panství". 

6 Ti, kdo rozuměli svému úkolu a uměli obdělávat pole, se občerstvili a ukazují mi svou spokojenost; 

ti, kdo si představovali cestu ozdobenou vonnými květy a věřili, že strom nepotřebuje péči a pozornost, 

aby nesl ovoce, se dnes ukazují vyčerpaní. Na své cestě životem našli tolik bídy, hříchu a bolesti, že se 

cítili neschopni ulehčit kříž svým bratřím. Sotva začali pracovat, cítili se vyčerpaní. Věnovali se 

uzdravování nemocných a sami onemocněli. 

7 Mistr je však stále mezi svými učedníky, aby jim předával nová učení a pomáhal jim povznést se. 

Říkám vám: Žádejte mě a já vám dám, neboť já jsem váš Otec. 

8 Mé učení plné lásky a trpělivosti vás promění v mírné ovce, které ochotně následují hlas svého 

pastýře. 

9 Nezapomeňte, že jste u archy Nové smlouvy přísahali plnit přikázání Mého zákona. 

10 Ano, učedníci, vaším úkolem je mír a sjednocení; budete muset obnovit Můj Chrám, protože skrze 

vás mám lidstvu odkázat Své Slovo, Svá proroctví a přikázání. 

11 Také vám říkám: Proč se odvažujete jednat proti Mé vůli nebo ji překrucovat, když jste dědici 

Otce? Nemyslíte si, že tím zvyšujete své břemeno pokání? - Tady máte příčinu svých nemocí a úderů 

osudu! 

12 Jestliže jsem tě učinil "prvním", nestaň se "posledním". Zaujmi své místo a zachovej si tuto milost 

až do konce cesty. 

13 Nerozdělujte se, tvořte jednu rodinu, jen tak můžete být silní. 

14 Nebuďte pyšní, pamatujte, že vaše pole jsou malá a vaše osivo je stále omezené. Buďte vždy 

pokorní a budete před Otcem velcí. 

15 Ti, kdo byli včera slabí, budou zítra silní, ten zítřek, po kterém byste měli toužit, který bude jako 

úsvit nového dne, jehož slunce ozáří vašeho ducha. Pak budete jeden druhému pomocníky, kteří vám 

pomohou nést břemeno kříže. 

16 Nepovažuj Mou práci za břemeno a neříkej, že plnění krásného úkolu milovat Otce a své bližní je 

pro tvého ducha obtížné. To, co je skutečně těžké, je kříž tvé vlastní špatnosti i špatnosti druhých, pro 

který musíš plakat, krvácet a dokonce zemřít. Nevděk, nepochopení, sobectví a pomluvy na vás dolehnou 

jako břemeno, pokud jim poskytnete útočiště. 

17 Neukázněnému člověku se může zdát plnění Mého zákona těžké a obtížné, protože je dokonalý a 

nepřeje ani špatnosti, ani lži. Pro poslušného člověka je však zákon jeho obranou, oporou a spásou. 

18 Před vším vás varuji a připravuji vás, abyste věděli, jak Mé učení šířit s opravdovou upřímností. 

19 Osvěcuji Své Nositele hlasu, aby na ně sestoupil Můj Paprsek, proměněný v lidské Slovo, avšak 

plný nebeské esence, a vyživoval, očišťoval a uzdravoval zástupy. Brzy se počet Mých nositelů hlasu zvýší; 

muži a ženy budou hojně promlouvat a Já vám skrze ně zjevím velká učení. 

20 Mluvím k vám a bdím nad vámi. Nespěte jako učedníci druhé doby, když se Ježíš modlil v olivové 

zahradě, protože jinak vás nepřátelé překvapí. 

21 Modlete se společně se svým Mistrem, aby vám vaše modlitba dodala odvahu a abyste si při 

poplašných signálech nezoufali. 



U 6 

42 

22 Někteří pochybují o Mé přítomnosti, i když přijímají Můj projev prostřednictvím svého intelektu. 

Je to proto, že posuzuje svůj život, svá slova a dokonce i své myšlenky, považuje se za nehodného a 

nečistého a věří, že Moje přítomnost v něm je nemožná. Vpravdě vám říkám, že všichni jsou nečistí a 

hříšní, skrze něž se sděluji, ale vidím jejich vytrvalou snahu, aby byli stále více hodni předávat Mé Božské 

Slovo, a Moje moc a světlo jsou s nimi. 

23 Tento lid, který by měl v současnosti vypadat jako člověk v plném mládí, přišel jako stařec do 

přítomnosti svého Otce. Přichází duchovně unavená ze své dlouhé pouti, skloněná pod tíhou svého 

břemene, seschlá a zklamaná. Ale abych mu pomohl na jeho cestě, otevřel jsem knihu, Knihu života, v níž 

objeví tajemství věčného míru, věčného mládí, zdraví a radosti. 

24 Na Mých pozemcích získáte zpět sílu, kterou jste ztratili, ó Moji dělníci! 

25 Mé Slovo vám vždy radí dobro a ctnost: abyste nemluvili špatně o svých bližních a tím je 

neznevažovali; abyste se nedívali s opovržením na ty, kdo trpí nemocemi, které nazýváte nakažlivými; 

abyste nepropagovali války; abyste neměli hanebné zaměstnání, které ničí mravy a podporuje neřesti; 

abyste neproklínali nic stvořeného, neodnášeli nic cizího bez svolení majitele a nešířili pověry. 

Navštěvujte nemocné, odpouštějte těm, kdo vás urážejí, chraňte ctnost a buďte dobrým příkladem; a 

milujte mne i své bližní, neboť v těchto dvou přikázáních je shrnut celý zákon. 

26 Učte se mou lekci a předávejte ji svými činy. Když se neučíte, jak budete hlásat Mé učení? A 

pokud necítíte, co jste se naučili, jak budete učit jako dobří apoštolové? 

27 Řekněte mi, lidé: Co jste doposud opravdu důkladně prozkoumali a uvedli do praxe? Mé Slovo je 

jasné a jednoduché, ale vy jste dosud nepochopili, jak je vykládat. Já vás však osvěcuji a vedu vás po cestě 

světla. Neopouštějte tuto cestu, ani se nevracejte zpět; nechoďte také příliš spěšně. 

28 Z lásky k vám jsem vás přišel učit a toužím po tom, abyste ke mně přišli a jako andělé ke mně 

vysílali svou píseň: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." 

29 Chci od tebe také slyšet slovo pokání, tvé upřímné vyznání, chci tě utěšit a poradit ti jako otec a 

být tvým nejlepším přítelem. 

30 Dnes ještě nevíte, co všechno vám v tomto období zjevím. Krok za krokem vás to naučím. Mé 

učení, které je známo jen části lidstva, se rozvine ve své nádheře, až nastane správný čas. 

31 Nevyzval jsem učence ani filozofy, aby používali svůj intelekt. Vyvolil jsem si pokorné, abych je 

učinil nositeli svého Slova, skrze které vám můj Duch dává toto hlásání, a raduje se, když vidí, že mě 

poznáváte. 

32 Pramen Mé lásky přetéká: přijmeš Mě? Jsem v podstatě svého Slova. Spojte svůj zpěv s anděly a 

chvalte Mě. Vše, o co požádáte ve prospěch svého duchovního pokroku, vám splním. 

33 slyšíte Otcovo slovo, Můj pohled proniká do vašich srdcí a v některých vidím tvrdost skály a chlad 

mramoru, ale Já dávám vyvěrat vodě ze skal a Moje láska a něha vám dá teplo, které váš duch potřebuje. 

34 Vytvořil jsem tvé tělo z hmoty a dal ti svůj božský dech. Obdařil jsem vás svědomím, abyste žili v 

poznání Mé Bytosti, a čas od času vám dávám učení plné moudrosti, které povznáší vašeho ducha. Ve 

Druhé éře jsem do vás zasel Své sémě lásky a dnes ho přicházím pěstovat. Na konci času budete všichni 

se Mnou, jako jsem Já byl s vámi. 

35 "Uhlazoval" jsem vás na cestě, protože toužím po tom, abyste byli čistí a ctnostní, abyste se stali 

Mými dobrými učedníky. 

36 Žijte bděle a modlitebně, a každé utrpení bude snesitelné; neupadnete do pokušení a budete cítit, 

že vás můj Duch jako Otec chrání. Buďte silní ve zkouškách. Vzpomeňte si, že když Ježíš ve Druhém věku 

dostal kalich hořkosti a předvídal bolest, která ho čeká, řekl: "Je-li to možné, vezmi ode mne tento kalich, 

ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." A tak se stalo. Vy, kteří také trpíte a snášíte na zemi - nechcete si 

počínat jako On? Nebudeš ho následovat? 

37 Proč dnes, když k vám mluvím jako Duch Utěšitel, máte méně strachu, než když jsem k vám 

poprvé mluvil jako Soudce a podruhé jako Mistr, i když jsem k vám ve třech případech mluvil jako tentýž 

Duch? Možná proto, že s vámi mluvím laskavě? 
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38 Učil jsem vás ve Druhé éře a dnes vám nabízím stejný pokrm Svého Slova, neboť jste Mými 

učedníky a chci, abyste se Mnou živili. Vraťte se k životu milosti a využijte tento čas, ve kterém vás učím. 

Později, až obdržíte vše, co jsem pro vás připravil, budu od vás požadovat výkaz vašich skutků v tomto 

čase i ve všech dobách. Když jsem totiž přišel na zem, abych se stal člověkem, mluvili jste se Mnou a 

přijímali Mé učení stejně jako dnes. Ale zatímco někteří z vás v té době věřili, jiní pochybovali a tento čas 

milosti, tato příležitost k pokroku vašeho ducha pominula. Otec však dává svým dětem nová učení a 

zkoušky pro jejich duchovní pokrok; a v té době vám dávám další učení, abyste se mohli blíže podívat na 

zaslíbenou zemi. 

39 Mluvil jsem k vám prostřednictvím různých hlasatelů, a protože jsou jako lidé nedokonalí, 

pochybovali jste. Vpravdě vám však říkám, že je využívám, neboť je znám a připravoval jsem je po staletí, 

abych vám je v této době předložil jako vykladače svého Slova. 

40 Vyhledal jsem tě, protože má láska k tobě je velmi velká. Pro každé stvoření jsem navrhl osud 

smíření, v němž se odráží Otcova milující spravedlnost. Navzdory vašim úchylkám vám odhaluji váš úkol 

mezi lidmi; je však nutné, abyste se důkladně zamysleli a prokázali, že jste toho hodni. Pamatujte, že se 

vám zjevuji nejen slovy, ale také inspirací a zjevením prostřednictvím snů a vizí. 

41 Můj lide: Ještě jste se nezdokonalili, ale budete se Mnou, až se svými zásluhami očistíte. Pokud si 

dnes myslíš, že jsi nevědomý, osvítím tě a budeš mluvit k lidem a udivovat je. Až budete připraveni, 

budete chtít spolupracovat se Mnou na díle spásy lidstva. 

42 Učím vás pravdě a ukazuji vám cestu, abyste se mohli připravit a napodobovat Mě svými 

modlitbami a skutky, připomínajíce si Můj příklad ve Druhé éře. Všechny skutky vašeho života by měly 

obsahovat lásku a pravdu, abyste jimi vydávali svědectví o Mně. Pamatujte, že ne každý, kdo vyslovuje 

Mé jméno, Mě miluje, ani každý, kdo vyslovuje Mé jméno, Mě neuctívá. Svědectví o Mně vydávají jen ti, 

kdo plní Můj Zákon. 

43 Nyní vám dávám další příležitost, abyste vystoupili po žebříku své dokonalosti, a víte, v čem 

spočívá tajemství vzestupu? - Láska, upřímnost, čistota srdce a dobré skutky. Proto jsem vám řekl: 

Vyčistěte nádobu zvenku i zevnitř. Bděte jako moudré panny z mého podobenství, udržujte své lampy 

hořící, mluvte s přesvědčením o mém učení a nebojte se ani se nestyďte být mými učedníky. Neboť když 

Mě dnes zapřete, zítra pocítíte bolest, až se přesvědčíte o Mé pravdě. 

44 Jestliže mě nepoznáváte podle mého slova, poznávejte mě podle zázraků, které jsem mezi vámi 

učinil. To, co jsem ti slíbil zprostředkováním Hlasatele, jsem splnil na tvé životní cestě. Proč mnozí popírají 

Mé projevy jako Božského Ducha, ačkoli žijete v době Ducha Svatého? 

45 Kdybyste Mě požádali o důkaz těchto zjevení, dal bych vám ho. Ale kdybych vás měl podrobit 

zkoušce, co byste udělali? - Cítili byste se slabí a malí. 

46 Chci ve vás vidět víru, kterou vyznávali nemocní, kteří ke mně přišli ve druhé době; víru 

ochrnutého, slepého a nevyléčitelné ženy. Chci se cítit milován jako Otec, žádoucí jako Doktor a vyslyšen 

jako Mistr. 

47 Tentokrát jsem nepřišel, abych byl obětován jako ve Druhé éře. Můj Duch se v podstatě vylije 

pouze ve světle na všechny Mé děti, aby je zachránil. Jakmile se na cestě svého vývoje dostanete výš, 

vytvoříte jediného Ducha dobra a míru, který se bude přimlouvat za všechny své bratry. 

48 Spojte svou lásku s přímluvou své duchovní Matky, neboť žezlo spravedlnosti se již velmi přiblížilo 

k lidem. 

49 Konejte skutky lásky a dávejte svým bratřím, jako jsem já dal vám. 

50 Přemýšlejte o Mých slovech a ciťte se zodpovědní za své úkoly. - Proč někdy zapomínáte, že jsem 

přišel plný lásky, abych vám odpustil vaše přestupky a dal vám příležitost začít nový život? Proč upadáš 

do každodenní rutiny, ačkoli na tobě pracuji, abys postupoval po cestě rozvoje, na níž objevuješ nové a 

široké obzory a nekonečné podněty pro ducha? 

51 Nenechte se pohnout jen v okamžiku, kdy uslyšíte Mé slovo. Neplačte nad svými prohřešky, aniž 

byste je hluboce prožívali, a nedávejte si falešná předsevzetí k nápravě, která velmi brzy porušíte. Bděte a 

buďte silní, abyste zůstali pevní ve svých předsevzetích, a když slíbíte, že napravíte své cesty, učiňte tak s 
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pevností a pak ke mně přijďte plni radosti říci: "Otče, splnil jsem tvá přikázání, poslechl jsem tě a přinesl 

jsem čest tvému jménu."" 

52 Toto je ohlášený čas, kdy jsem měl promluvit k lidstvu, a chci, abys v souladu s Mými proroctvími 

sestavila svazky knih s tímto slovem, které jsem ti dal, a později z nich pořizovala výpisky a rozbory a 

upozorňovala na ně své bratry. Chcete se tohoto úkolu ujmout? Dávám vám čas, abyste splnili úkoly, 

které jsem vám dal ve svém díle i mimo něj. Práce, pokoj a radost budou ve vašem duchu. Jednejte, aniž 

byste se stali arogantními, aniž byste se izolovali v kruhu sobectví. Buďte oporou a příkladem pro své 

hmotné i duchovní bratry a sestry. Vaše poslání se neomezuje pouze na práci pro vtělenou bytost, ale 

musíte pomáhat i těm, kteří již nejsou vtělenými bytostmi, bytostem, které potřebují lásku a pomoc a na 

které jen málokdo myslí. Nespokojte se s tím, že v tuto chvíli věříte a uznáváte Můj projev; je nutné, 

abyste uplatňovali učení, které vám dávám. 

53 Nedovolte, aby děti sešly z cesty kvůli nedostatku poučení. Uvažujte o tom, že jejich rozvinutá 

mysl může klopýtnout o kameny špatné cesty, i když byli připraveni splnit velké úkoly. 

54 Podobenství 

Uprostřed rozkvetlé zahrady seděl úctyhodný stařec a s radostí se díval na svou práci. Pramen, z 

něhož tryskala křišťálově čistá voda, zaléval udržovanou zahradu. Stařec se chtěl o své plody podělit s 

ostatními, a proto pozval kolemjdoucí, aby si pochutnali na jeho zboží. 

55 Přišel k němu nemocný člověk, malomocný. Stařec se na něj láskyplně podíval, přivítal ho a zeptal 

se ho, co si přeje. Poutník mu řekl: "Nepřibližuj se ke mně, protože jsem malomocný. Stařec ho však bez 

odporu přiměl, aby vstoupil, poskytl mu přístřeší ve svém domě a dal mu najíst, aniž by se ho zeptal na 

příčinu jeho zla. Malomocný si v péči starce očistil tělo a s vděčností mu řekl: "Zůstanu u tebe, protože jsi 

mi vrátil zdraví. Pomůžu vám obdělávat vaše pole." 

56 Poté tam přišla žena, která měla ve tváři vepsáno zoufalství, a stařec se jí zeptal: "Co je s vámi?" A 

ona s pláčem odpověděla: "Nemohu skrýt svůj chybný krok. Rozbila jsem své manželství a byla vyhnána z 

domova; mé malé děti zůstaly opuštěné." Stařec jí řekl: "Už nesesmilňuj, miluj a cti svého manžela, a než 

se vrátíš domů, napij se této křišťálově čisté vody a očisti se." Žena však odpověděla: "Nemohu se vrátit, 

ale ať se tvé volání dostane i do mého domu a já zůstanu ve tvých službách." 

57 Dny plynuly a ti malí, kteří zůstali sami, hledali dobrého starce, protože věděli, že rozdává 

dobrodiní, a on se jich zeptal: "Co hledáte?" Odpověděli: "Zůstali jsme doma sami, naši rodiče nás 

opustili, a tak jsme přišli k vám hledat chléb a přístřeší, protože víme, že u vás je najdeme." Stařec jim 

řekl: "Pojďte dál, vaši rodiče jsou u mě, odpočiňte si a spojte se s nimi." 

58 Všichni v této požehnané společnosti znovu získali pokoj, zavládlo odpuštění a smíření a vrátili se 

do každodenního života. Obnovený otec, očištěný od malomocenství, opět přikryl svou ženu pod střechu 

a poskytl teplo svým malým dětem. Ona, kajícná a čistá, byla lůnem pro manžela a kolébkou pro jejich 

děti. Děti, které si myslely, že navždy ztratily své rodiče, děkovaly starému muži za to, že jim je vrátil a 

umožnil obnovu jejich domova.  

(konec podobenství) 

59 Popravdě řečeno, říkám vám: Pokud Mě budete hledat ve svých největších těžkostech, vždy 

najdete jejich řešení. 

60 Já jsem ten stařec z podobenství. Pojď ke mně. Nikoho neodvracím, spíše používám vaše zkoušky, 

abych vás očistil a přivedl blíž ke Mně. Pojďte všichni, získejte klid a zdraví. Napijte se z křišťálově čistého 

pramene a buďte zdraví. Já jsem totiž Kniha života a představil jsem vám další stránku, abyste ji mohli 

studovat a posilovat se v Mém učení. Chcete pokračovat v této cestě? - Učte se Mému zákonu a plňte 

každé z Mých přikázání. Nepřivolávej na svého Otce hořkost, nedopusť, abych trpěl. Pamatujte, že Moje 

oběť trvá; svými pochybnostmi a nepochopením Mě každou chvíli křižujete. 

61 Vám, mužům, jsem dal dědictví, majetek, ženu, která vám byla svěřena, abyste ji milovali a starali 

se o ni. A přece ke Mně přišel tvůj společník a naříkal a plakal přede Mnou kvůli tvému nepochopení. Řekl 

jsem vám, že jste silní, že jste byli stvořeni k mému obrazu a podobě. Neřekl jsem ti však, abys tu ženu 
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ponižoval a udělal z ní svého otroka. Učinil jsem tě silnou, abys Mě reprezentovala ve svém domově: 

silnou ve ctnosti, v talentu, a dal jsem ti ženu jako doplněk ve tvém pozemském životě, jako společnici, 

abys ve vzájemné lásce našla sílu čelit zkouškám a proměnlivým osudům. 

62 Dnes tě volám do Svého Království, abych tě zachránil, ale musíš pracovat a zasloužit si, abys mohl 

stoupat výš po cestě světla, kterou jsem ti vytyčil. Dychtivě vás očekávám; přijďte a budete přijati jako 

poslušné děti a na nebi bude hostina. 

63 Proč cítíš únavu na duchu, ačkoli ti v každém okamžiku dávám sílu? Nevzdalujte se ode Mne, i 

kdyby ve vás zůstala únava nebo chlad. Já jsem Vzkříšení a Život, a pokud mi důvěřujete, získáte sílu a 

radost. Pokud potřebuješ oporu, opři se o Eliáše, svého Pastýře, a on ti ji poskytne. Pokud toužíte po 

útěše a něze, uchylte se k Marii, své nebeské Matce, a pociťujte její pohlazení a uzdravující moc. 

Pochopte její lásku; cítí vaši bolest a stojí při vás ve vašem utrpení. Jak velké je její utrpení, když zbloudíte 

a chodíte jako slepci poté, co jste spatřili toto světlo. 

64 Bolest zaplavila srdce lidstva. Dnes se naplňuje proroctví, které říká: "Otcové se zřeknou svých 

synů a synové svých otců. Mezi bratry se budou vyznávat a nenávidět." Vidíte také, že domovy jsou 

místem sváru a sváru. Já vás však na této cestě zadržuji a říkám vám, abyste odhodili zbraně zkázy a 

nezabíjeli se navzájem, abyste utekli před chaosem, přišli ke Mně a následovali Mě v díle obnovy. 

65 Ptám se vás: Copak jste v Mém Slově neobdrželi útěchu a sílu? Nebyli jste v Mé přítomnosti 

hluboce dojati? - Ano, učedníci, i když to "tělo" nevyznává, duch Mě poznává, děkuje Mi a objevuje 

podstatu Mé lásky na dně tohoto Slova. Neslíbil jsem vám snad ve Druhé éře, že se vrátím jako Duch 

pravdy? Podívejte se, jak jsem splnil vše, co jsem vám nabídl. 

66 Učte se, učedníci, abyste učili ty, kteří přijdou po vás. Filozofové a vědci tě budou vyhledávat a já 

k nim budu mluvit tvým prostřednictvím a znovu jim dokážu, že jsem použil chudé a prosté. Vstaňte, 

dělníci, a zasejte pole, které jsem vám připravil, neboť velmi brzy přijdu jako správce a soudce, abych od 

vás požadoval sklizeň semene, které jsem vám dal. 

67 Odívám vás svou milostí, abyste se stali pokornými učiteli svých bratří a uzdravovali nemocné. 

Přijměte ty, kdo sem přicházejí hledat světlo, a buďte světlem pro všechny. Radte hříšníkům a obracejte 

je, ale nechlubte se, že jste moji učedníci. Jestliže cítíte bolest svých bratří a umíte je potěšit, jestliže 

milujete v pravdě a poskytujete nezištnou pomoc, aniž byste to dávali najevo, pak se můžete nazývat 

Mými učedníky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 7  
1 Těm, kteří ještě nechápou Můj projev, říkám: Tento muž, skrze něhož se projevuji, je člověk jako 

vy a tato židle, kterou vidíte v rohu shromažďovací místnosti a na níž spočívá hlasatel Mého Slova, není 

trůn Páně. 

2 Trůn, který u tebe hledám, je tvé srdce a v něm se usadím, pokud mě bude umět uctívat bez 

modlářství a fanatismu. 

3 Jste tak slabí a tak náchylní k modlářství, že aniž byste si to uvědomovali, uctíváte Mě v tělech, 

skrze která komunikuji, a díváte se na tato místa, jako by byla posvátná. Až Mne však již nebudete mít v 

této podobě, pochopíte, že tyto ústa nebyly nejvznešenějším prostředkem Mého projevu. Až se Božský 

paprsek, místo aby sestoupil na lidskou mysl, usadí ve vašem řádně připraveném duchu, pak skutečně 

dosáhnete dokonalého sjednocení, neboť v něm nebude žádný omyl ani nejasnost, které by se mísily se 

světlem vašeho Mistra. 

4 Člověk byl od věčnosti předurčen k tomu, aby se spojil s Mým Duchem v mnoha podobách, a tato 

podoba, kterou nyní máte prostřednictvím lidské mysli, je jednou z nich. 

5 Pokud v tomto slově shledáváte nedokonalost, přičítejte ji mysli, skrze kterou se sděluji, a mějte 

na paměti, že jsem si tyto mluvčí vybral z prostých, nevědomých a nevzdělaných lidí, aby vás Mé hlásání 

skrze ně ohromilo. Proniknete-li však do hlubšího smyslu Mého učení, nestaňte se soudci Mých hlasatelů, 

neboť za jejich posuzování jsem zodpovědný pouze Já, který k nim v každém okamžiku promlouvám skrze 

svědomí. Neměřte tedy svým metrem, neboť právě tímto metrem budete měřeni. 

6 Ti, kteří byli povoláni, aby byli Mými pracovníky, cítí, že je jejich srdce pohání, aby Mi naslouchali 

a pokračovali v těchto místech modlitby a aktivní charity. 

7 Těm, kteří tuší, že patří k vyvoleným této třetí éry, a těm, kteří již jsou v řadách Mých pracovníků, 

říkám: Zachovávejte Má přikázání, přemýšlejte o Mých napomenutích a ujasněte si Má slova, abyste byli 

silnými vojáky, které zkoušky neporazí. 

8 Všichni musíte vědět, že s koncem roku 1950 k vám přestanu promlouvat v této podobě a že je to 

nutné, abyste Mě mohli pocítit v plnosti mezi sebou, když Mi budete vzdávat dokonalé klanění z ducha 

do ducha. 

9 Tímto učením, které vám dávám, vás přibližuji době, kterou vám oznamuji, abyste postupně 

pochopili změnu, která ve vás nastane po roce 1950. 

10 V té době musíte být silní a připravení, chcete-li se podřídit Mé vůli a pokročit ve svém duchovním 

rozvoji. 

11 Musíte být bdělí, protože vás každou chvíli přepadne pokušení, abyste jedny pokoušeli 

donekonečna pokračovat v etapě vývoje, jejíž konec jsem naznačil, a druhé, aby kvůli nedostatečné 

přípravě a v důsledku přílišné ješitnosti tvrdili, že slyší Mé Božské Slovo v duchovním. Ale už dnes vás 

varuji a chci, abyste věděli, že pak nemluvím lidskými slovy, ale inspirací, nápady a myšlenkami. 

12 Abych vám předal své učení lidskými slovy, sdělil jsem se skrze lidskou mysl, ale ve spojení ducha 

s duchem nebudete mluvit ani vy se Mnou, ani váš Otec s vámi hmotnými slovy. 

13 Pokud se nepřipravíte, nezřetelné hlasy se dostanou k vašim uším a zmatou vás a později s nimi 

zmatete i své bratry. Činím vás ostražitými, abyste se po skončení těchto proklamací nepokoušeli je 

znovu přijmout, protože to nebudou duchové světla, kteří se dávají poznat, ale zmatené bytosti, které 

chtějí zničit to, co jste předtím vybudovali. 

14 Na druhé straně ten, kdo se umí připravit, kdo se snaží být užitečný, místo aby chtěl vyniknout, 

kdo trpělivě vyčkává, místo aby události uspěchával, jasně uslyší Mé učení, které se dostane k jeho duchu 

prostřednictvím darů, které jsou v něm, a to jsou dary inspirace, intuice, předvídání, prostřednictvím 

modlitby, duchovního vidění a prorockých snů. 

15 Připravuji vás, můj lide, abyste neznesvěcovali můj Zákon z nevědomosti. Otevírám vám oči pro 

světlo pravdy, abyste pochopili nesmírnou odpovědnost, která na vás spočívá, a zároveň abyste 

pochopili, jak nekonečně delikátní je úkol, který jsem vám v rámci tohoto Díla svěřil. 
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16 Chci, abyste byli poslušní, abyste byli hodni Mé ochrany a nevystavovali se svými chybami, 

nepochopením a neposlušností nebezpečí, že vaše kroky na zemi zastaví lidská spravedlnost. 

17 Vpravdě vám říkám, že kdo neplní Můj Zákon, který je v jeho svědomí, nepřijde ke Mně; ale také 

vám říkám, že by bylo smutné, kdybyste vynaložili velké úsilí na setbu, a když přijde čas sklizně, byli byste 

zklamáni svou úrodou, protože byste si uvědomili, že všechny vaše činy byly pro vaše tělo a nic 

nesměřovalo k dokonalosti vašeho ducha. 

18 Můj lide, neplač, když mě slyšíš takto mluvit; nemysli si, že jsem nespravedlivý, když na tebe kladu 

požadavky, a nepřipisuj tato slova tvrdému srdci hlasatele. Vím, že mám důvod vás varovat a udržovat ve 

střehu. 

19 Nechám tě mezi lidmi, abys zachránil mnohé, kteří chodí ve tmě, protože nevidí světlo pravdy. Ale 

věříte, že slepec může vést jiné slepce, když si neosvojíte vybavení, které musíte mít, abyste byli hodni 

nazývat se Mými učedníky? 

20 Po pravdě vám říkám, že o ctnosti může mluvit jen ten, kdo ji svým způsobem uplatnil a je 

schopen ji pocítit. 

21 Bděte a modlete se, Můj lide, aby se ve vás probudil smysl pro odpovědnost a abyste na každém 

kroku slyšeli hlas svědomí, abyste cítili, že jste vstoupili do doby světla, kdy se váš duch musí probudit a 

být pozorný k Mým přikázáním. Budoucí generace vás budou považovat za šťastné, až se dozvědí, že jste 

byli vybráni, abyste tvořili základní zdi nového lidstva, abyste byli předzvěstí Mého učení třetí éry. 

22 Všichni jste během této doby pocítili bolest a vaše srdce, zasažené na svých nejcitlivějších 

strunách, se ke Mně po odeznění bolesti vrátilo a rozhodlo se Mě následovat. Stačilo jediné Mé slovo, 

abyste si uvědomili, že jsem to Já, kdo k vám promlouvá v této podobě. Hlad po něze a lásce, který jsi Mi 

projevovala, se zmenšil a ty si přeješ jen zachovat Mou milost. Mnozí však nebudou vědět, jak si vykládat 

Mé projevy, které v současnosti dávám lidstvu v různých podobách, ani nebudou rozumět Mému Slovu, a 

tato nevědomost bude jako páska přes oči, která jim brání spatřit Mou pravdu. 

23 Chceš-li Mě najít, hledej Mě v tichu, v pokoře svého vnitřního chrámu, a tam budeš ve 

společenství s Mým Duchem a Já se budu cítit tebou milován a zbožňován. 

24 Nevytvářejte si Můj obraz a nesnažte se Mě vidět v žádném předmětu. Místo setkání, které 

zasvěcuješ Mému uctívání, nestavěj okázale; ať jsi kdekoli, můžeš pozvednout svého ducha. Chcete-li se 

sejít, postačí vám ke shromáždění prostá místnost, a jestliže jste Mi ve svém srdci postavili pravou 

svatyni, naučte své bratry, aby ji také postavili. 

25 Ukazujete mi svou chudobu a říkáte mi, že nemáte žádné statky na zemi, ale pamatujte, že jsem 

vám dal pokoj, lásku, duchovní povznesení, které jsou větším pokladem. Buď silným, moudrým Izraelem, 

a pokud se cítíš inspirován Mým Duchem, mluv o Mně se svými bratry, uzdravuj nemocné, posiluj slabé, 

ochraňuj bezbranné; při těchto činnostech zakusíš bohatství, které spočívá ve tvém duchu, a budeš se 

cítit šťastný. 

26 Ti "poslední" udělají na této cestě velké kroky vpřed a vy jim dnes musíte připravit cestu. Až ten 

čas přijde, poděkujte Mi a dosvědčte svým bratrům, že se Mé slovo naplnilo. Nikoho nezastavujte v jeho 

duchovním pokroku, neboť Mou vůlí je, aby se toto lidstvo v krátké době rozvinulo. 

27 Přijímám vaše velké či malé plnění. Dávám vám svou sílu a utěšuji vás ve vašem utrpení; vaše slzy 

jsou tou nejlepší závlahou, kterou dáváte svým semenům. jako se matka trápí a mlčky prolévá slzy pro 

nepochopení svých dětí, tak budeš bdít a trpět za ty, které jsem ti svěřil do péče, abych ti mohl říci: 

Blahoslavení moji služebníci. Blahoslavení rozsévači dokonalého semene. 

28 Přijímám vás, poutníci. Přijímám vás, rozsévači. Postupně se odkláníte od zbytečných zvyků a 

následujete svého Pána, protože víte, že odměna za váš boj není na zemi. Odevzdáváte se proměnlivosti 

života. Buďte požehnáni. - Nechtěli jste ode Mne chutné jídlo, spokojili jste se s tvrdým kusem suchého 

chleba. Buďte blahoslavení, neboť jste dali důkaz, že vám nejde o pozemské věci, ale že stále více 

následujete stopu Ježíše z Nazareta. 
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29 Zkoušky vás nevyděsily a po pravdě vám říkám: Na každého z vás jsem vložil kříž; všechny vaše 

bolesti, všechno, co vám lidé vzali, váš nedostatek, utrpení, které všichni a každý z vás nosí ve svém srdci, 

to je váš kříž. Snášeli jste to trpělivě a vaše mírnost je hodna odměny.  

30 Kdo hledá jen to, co patří světu, neuchovává si to u Mne. Pozemských statků dosáhnete hmotnou 

prací, ale statků ducha dosáhnete pouze přípravou a duchovním naplněním. 

31 Já jsem tvůj Pán a říkám ti: Když už trpělivě nesete svůj kříž, nenechávejte ho na půli cesty. Kdo 

chce být celý, ponese svůj kříž až do konce životní cesty. Kdo se mu nepodřídí, bude mít svůj kříž ještě 

těžší a bude se mu zdát nesnesitelný. 

32 Chceš-li, aby tvé naplnění Mého učení bylo záslužné, snášej trpělivě svá utrpení; a v případě toho, 

kdo Mi říká: "Mistře, nenesu s sebou žádný kříž", vidím, že nese pouze břemeno nedostatku 

odevzdanosti; to však není Má Vůle. 

33 Co mi chceš ukázat? Jaké semínko jste vypěstovali? Jaká pole jste obdělávali a učinili plodnými 

díky svému naplnění? Čas, kdy budou semena dokonalá, ještě nenastal, ale já vás od toho neodradím. 

Učím vás, abyste dosáhli největšího povznesení. Nezapomeňte, že podle vaší setby bude i sklizeň. Pokud 

je pšenice, kterou zasejete, hluchá, nesklidíte nic. Když málo zaseješ, málo sklidíš. Věnujte se tedy setbě a 

získáte odměnu do budoucna. Zralé ovoce bude v Mé sýpce. "Sedm klasů" nechávám na vás, abyste je 

pěstovali. Budu vyžadovat ovoce prvního, ovoce druhého a tak až do posledního, a až budou všechny 

dobré chuti, bude úroda dokonalá. Ale co jsou to ty klasy, o kterých vám mluvím, milovaní učedníci? - 

Jedná se o sedm ctností ducha. 

34 Posilněte se! Balzám byl s tebou a dal jsem svému duchu své světlo. Lidé tě přijdou hledat, ale já 

jim dám důkaz tvým prostřednictvím. Běda tomu, kdo není připraven, neboť bude pochybovat o něm i o 

Mistrovi. Připravuji tě na chvíli zkoušky, ale proč jsi překvapený, když přijde? Nebylo mé slovo prorocké? 

Proto vám říkám: Připravte se, můj lide, neboť na cestě potkáte hladového vlka, který vás chce 

přepadnout v rouše beránčím. Pokud však budete bdělí, odhalíte ho a porazíte ho svými zbraněmi lásky. 

35 Lidé budou hledat vaše chyby, aby vás zkazili. Stejně jako zkoušeli Mistra ve Druhé éře, budou 

totéž dělat i vám. Ale já vás probudím, připravím a dám vám intuici. 

36 V blízkých i vzdálených krajích budete předávat mé slovo. Vybavím nové pracovníky, aby strom 

nezůstal po roce 1950 osamocen. 

37 Nebojte se lidí, neboť vpravdě vám říkám: Budu mluvit tvými ústy, budu skrze tebe svědčit o svém 

Slově a jeho ozvěna se dostane až na konec země, k velkým, malým, vládcům, vědcům i teologům. 

38 Lidstvo ve vás uvidí posly Ducha svatého. Proměníš nedokonalost v dokonalost. Tvé slovo by mělo 

být láskyplné, plné něhy, pak skrze něj nemocný získá zdraví a ten, kdo sešel z cesty, bude litovat svých 

chyb a vrátí se ke Mně. 

39 Dnes jste Mými učedníky, zítra se proměníte v mistry, abyste byli lidstvu dobrým příkladem. 

Uvidím vás, jak se srdcem plným radosti přicházíte k Prameni lásky a moudrosti, a řeknu vám: "Pojďte a 

uhaste svou žízeň!" A pak, až se napijete a pozvednete se ke Mně, uvidíte, jak vám ukazuji cesty světa, 

kde na váš příchod čekají žíznivé zástupy. 

40 Otec vás nazývá dětmi světla a pokoje, ale toto jméno musíte ospravedlnit svými skutky. Jen tak o 

Mně budete moci mluvit. Běda tomu, kdo je plný marnivosti, protože má pocit, že je zahrnován dary, 

nebo kdo dovolí sobectví, aby ovládlo jeho srdce, neboť jeho pád na sebe nenechá dlouho čekat a bude 

velmi bolestný. 

41 Ovoce, které jsem vám dal, abyste se o ně dělili se svými bratry a sestrami, má příchuť, kterou 

nemůžete zaměnit ani změnit, nechcete-li, aby vaše práce byla neplodná. Není Mou vůlí, abyste 

prohlašovali, že Mě milujete. Chci, abyste svými skutky postupně zanechávali stopu lásky, milosrdenství a 

víry. 

42 Kdykoli povstanete a prohlásíte, že jste Moji vyvolení, ti, kteří jsou Mi blíž a lépe Mi slouží, 

podrobím vás zkoušce, jako jsem to udělal se svými apoštoly u Galilejského jezera. Pak poznáte, zda mě 

milujete v pravdě a zda je vaše víra pevná. Kdo mě chce následovat, musí být pokorný. 
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43 Poslušnost Mému Zákonu znamená pokoru ve vašem duchu; kdo je poslušný, je zahalen Mou 

milostí, zatímco ten, kdo chodí podle své vůle a myslí si, že má u sebe své dědictví, se ve skutečnosti 

připravil o své dary. 

44 Den za dnem vás učím, připravuji vás na boj, protože brzy k vám již nebudu mluvit v této podobě 

a je třeba, abyste byli silní, abyste prošli zkouškami. Zůstaňte se Mnou, naučte se nosit Mě ve svých 

srdcích a v hodinách zkoušky uvidíte, jak skrze vaše prostřednictví činím zázraky. 

45 Pochopte všichni, co jsem vám chtěl říci, abyste si nemysleli, že je nemožné nést v sobě Mé učení. 

46 Správně si vykládejte Má slova, abyste mohli učinit další krok na cestě k duchovní dokonalosti. 

47 Byli byste schopni opustit všechno a následovat Mne jako ti, kteří Mne v druhé éře těsně 

následovali? Nebo se budeš snažit napodobit marnotratného syna z mého podobenství, který opustil 

otcovský domov, aby odešel do cizích zemí a promrhal dědictví, které dostal? 

48 Zůstáváš zamyšlená a neodvažuješ se mi odpovědět, ale neboj se, protože když jsem tě povolal, je 

to proto, že vím, že mě miluješ a budeš mě následovat až do konce cesty. 

49 Pokud se obáváte ztráty života nebo utrpení v podobě krvavých obětí, už dnes vám říkám, že se s 

těmito zkouškami ve svém duchovním boji nesetkáte. Země je již od druhé éry zúrodněna krví Mistra a 

jeho učedníků. 

50 Vaší zásluhou bude, že budete plnit duchovní zákon, aniž byste zanedbávali své povinnosti vůči 

hmotnému životu. 

51 Nevyžaduji od všech stejné odříkání, ani nejsou všichni schopni stejné oběti. V té době se Moji 

učedníci museli zcela věnovat dílu, které jsem jim svěřil, a proto museli opustit rodiče, děti, manžela či 

manželku a všechno, co na světě měli. Na druhou stranu, když jsem učil davy, ukazoval jsem jim, že je 

nezbytné "dávat Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo", abychom naplnili život, který nám dal Stvořitel. 

52 To lidství bylo zhmotněné a zároveň málo rozvinuté; proto jsem zástupům řekl: "Nejen chlebem 

živ je člověk, ale každým slovem, které pochází od Boha." A tak jsem se rozhodl, že budu žít z toho, co 

jsem řekl. 

53 Jste také materialistické lidstvo, ale zároveň vyspělé, schopné dát svému duchu to, co potřebuje, 

a svému lidskému životu to, co vyžaduje. 

54 Nejste nováčky v Mém učení, neboť kdybyste jimi byli, dal bych vám Zákon vytesaný do kamene, 

jak jsem to učinil v první éře. Protože však k vám mluvím o zduchovnění a zjevuji vám tajemství, která 

nebyla lidem v oněch dobách ukázána, je to znamení, že jste byli Mými učedníky již v minulých dobách. 

Proto vám někdy říkám, že oni a vy jsme stejní. 

55 Podobenství 

V jedné vzdálené zemi žil otec s jedním ze svých synů, kterého velmi miloval. 

56 Syn onemocněl, a když otec viděl, že je jeho život v nebezpečí, vzal ho na kopec, kde byl stařec, 

který řídil osudy té země, a když přišel k jeho nohám, promluvil ke starci takto: "Můj syn je nemocný a 

mým největším přáním je, aby se uzdravil, protože kdyby zemřel, zemřel bych i já bolestí." 

57 "Tvůj syn se uzdraví a vrátí se domů plný života a síly," odpověděl mu stařec, a zatímco to říkal, 

dotkl se nemocného a ten se uzdravil. 

58 Po návratu domů viděl otec svého syna čilého a zdravého. Čas plynul a onen syn se cítil silný a stal 

se opovážlivým; zbloudil a vzal si jedovaté ovoce, z něhož onemocnělo jeho tělo i mysl. Špatně odhadl 

svého otce a v jeho srdci se skrývaly jen pocity nenávisti a zkázy. 

59 Když ho otec viděl, jak se ztratil v této propasti hříšnosti, šel na kopec a řekl starci: "Ctihodný 

starče, můj syn sešel na scestí, které ho zavedlo do propasti." 

60 "Proč pláčeš?" zeptal se ho stařec. 

61 "Pláču při pohledu na zkaženost svého syna. Doufal jsem, že jeho duch bude z tohoto světa 

odveden, ale ten okamžik nepřichází a já už nemohu snášet jeho špatnost." 

Stařec mu odpověděl: "Žádal jsi, aby žil, a on zůstal naživu. Bylo načase, aby jeho životní pouť na zemi 
skončila. Nyní si však uvědom, že se musíš naučit správně prosit a podřídit se Mé vůli."  
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(konec podobenství) 
 
62 Milovaný Izrael: Ve svých rozhodnutích jsem vždy spravedlivý. Proč někdy chcete zasahovat do 

Mých vysokých rad? Nevíte, že ti, kdo odcházejí do duchovního světa, vstupují do pravého života? 

Neodporujte jim, naopak, pomáhejte jim, aby mohli odejít s vaším souhlasem a aby jejich krok z tohoto 

světa na onen byl plný klidu a duchovního porozumění. 

63 Hledejte Mne jako Otce, poznejte Mou lásku, Mou moudrost a Mou spravedlnost, přijďte ke Mně 

v modlitbě, víře a dobrých skutcích. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 8  
1 Sestupuje na tebe Světlo Mého Svatého Ducha, ale proč Mě představuješ v podobě holubice? 

Těmto obrazům a symbolům se Moji noví učedníci již nesmí klanět. 

2 Lidé, pochopte Mé učení: V onom druhém věku, při Ježíšově křtu, se Můj Duch Svatý zjevil v 

podobě holubice, protože tento pták svým letem připomíná porodní bolesti Ducha, jeho bělost vypovídá 

o čistotě a v jeho mírném a laskavém pohledu se odráží nevinnost. - Jak by bylo možné přiblížit božské 

těmto nevzdělaným lidem, kdyby se nepoužívaly postavy bytostí, které jsou jim ve světě známé? 

3 Kristus, který k vám v tuto chvíli promlouvá, byl představován beránkem, a takto mě viděl i Jan ve 

svém prorockém vidění. To vše je způsobeno tím, že když Mě hledáte v každém Mém díle, vždy najdete 

obraz Původce života ve všem stvoření. 

4 Ve svém zjevení skrze Ježíše jsem vám oznámil příchod Ducha Svatého a lidé uvěřili, že je to 

Božství, které, aniž by to poznali, je v Bohu, aniž by byli schopni pochopit, že když jsem mluvil o Duchu 

Svatém, mluvil jsem k vám o jediném Bohu, který připravuje dobu, kdy se bude lidem duchovně sdělovat 

skrze lidský rozum. 

5 Tímto učením vám svěřuji meč světla a pravdy, abyste s ním mohli bojovat v bitvě, kterou jsem 

vám tolikrát oznámil; znovu vám však říkám, že tyto zbraně, které vám svěřuji, spočívají v lásce a 

spravedlnosti, odpuštění a milosrdenství vůči vašim bratrům. 

6 Zbývá už jen několik let, abych vám dal své učení v této podobě. Zachovávejte Mé učení, neboť na 

konci roku 1950 tyto projevy skončí a je nutné, abyste se posílili v pokoře a poslušnosti, abyste přežili 

všechny zkoušky. 

7 Nemyslete si, že budete bojovat pouze v duchovní sféře; ne, Můj lide, nadcházející bitva se 

odehraje ve všech sférách, aby se to, co ztratilo svou cestu, na ni mohlo vrátit, to, co ustrnulo, se mohlo 

začít znovu rozvíjet, a to, co se poskvrnilo, mohlo dosáhnout svého očištění. 

8 Pak uvidíte, jak se samotné lidské instituce otřásají v základech, jak se přírodní živly dávají do 

prudkého pohybu, působí spoušť a zkoušejí víru lidstva. 

9 To vše se bude dít podle roku 1950, a pokud zůstanete věrni tomuto zákonu, přežijete ve zdraví 

všechny pohromy; pokud však budete neposlušní a odvrátíte se od toho, co jsem vám přikázal, říkám vám 

již dnes: budete vydáni na milost a nemilost zkouškám a nespoutaným živlům a ty již nebudou poslouchat 

vaše příkazy. 

10 Nechci tuto bolest pro svůj lid, který jsem po tak dlouhou dobu učil; chci jeho pokoj, aby v 

hodinách zkoušky mohl přinést slovo světla a útěchy zmučeným. 

11 Kdo by v této době netoužil být osvícen Duchem svatým? 

12 Vpravdě, vpravdě vám říkám, že budete-li vědět, jak se připravit, projevy, které uvidíte po roce 

1950, budou veliké. 

13 Když jsem se ve Druhém věku naposledy zjevil svým učedníkům mezi oblaky, bylo jim smutno, 

když jsem jim zmizel z očí, protože se v tu chvíli cítili opuštění; ale potom uslyšeli hlas anděla, posla Páně, 

který jim řekl: "Muži z Galileje, co hledáte? Toho Ježíše, kterého jste dnes viděli vystupovat na nebesa, 

uvidíte stejným způsobem sestupovat dolů." 

14 Tehdy pochopili, že až se Mistr vrátí k lidem, učiní tak duchovně. 

15 Několik dní po mém ukřižování, když byli moji učedníci shromážděni kolem Marie, jsem jim dal 

pocítit svou přítomnost, kterou symbolizovala duchovní vize holubice. V té požehnané hodině se nikdo 

neodvážil pohnout ani promluvit. Kontemplace tohoto duchovního obrazu byla opravdovým vytržením a 

jejich srdce byla plná síly a důvěry, protože věděli, že Mistr, který od nich zdánlivě odešel, bude v duchu 

stále přítomen. 

16 Učedníci, hluboce se zamyslete nad tímto učením a nechte v sobě působit Mou milost jako v 

oněch dobách. 

17 Dnes k vám sestupuji v zářivém světle, jak jsem se zjevil svým učedníkům ve Druhé éře, když jsem 

s nimi byl v duchu před Svým Nanebevstoupením, abych je posílil a zbavil je zděšení z událostí, jichž byli 
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svědky. Zjevuji se vám ve stejné slávě, abych vám řekl: Má Oběť se věčně opakuje, znovu a znovu 

vstávám z mrtvých a vylévám na vás Své Světlo, abyste začali denní práci a uskutečnili vše, čemu jsem vás 

učil. 

18 Pracujte na sobě, abyste viděli, jak z Mého království sestupují duchovní dobra, která vám chci 

udělit. 

19 Hostina je připravena, beránek obětován a bohaté jídlo připraveno. Shromážděte se kolem mě, 

učedníci, a nasyťte se. Otevírám Knihu moudrosti, abyste si mohli přečíst lekci, která odpovídá tomuto 

dni. Pojďte ke Mně a přijměte pokrm, který vám nabízím, neboť čas milosti, který vám uděluji, je krátký. 

20 Proč se divíte Mému slovu, které vám dávám skrze lidského mluvčího, když jsem vždycky používal 

lidi, aby k vám mluvili a vedli vás? Když jsem k vám přišel ve Druhé éře, stal jsem se člověkem, abyste při 

pohledu na Má Díla následovali Mé kroky. Viděli jste mě narodit se, růst, bojovat a trpět. Bylo nutné, aby 

lidstvo poznalo Mou lásku a Mou moc, aby se Můj příklad stal nesmazatelným pro všechny Mé děti. Proto 

když si vzpomínáte na tyto události, pláčete a cítíte výčitky svědomí, protože jsem nebyl lidstvem plně 

poznán ani milován. I nyní, ve Třetí éře, vám dávám další instrukce, které vám vysvětlí Mé minulé dílo a 

připraví vás na novou dobu, v níž budete žít. 

21 Chci, abyste zítra, až Mě už nebudete slyšet v této podobě, žili podle Mého příkladu a zůstali 

mistry lidstva. Kdo budou ti, kteří se vydají zachránit lidstvo, když se ocitne uprostřed chaosu? Kdo Mě 

bude zastupovat ve třetí éře a vydávat Mi svědectví? Kdo bude těmi, kdo zastaví postup živlů zkázy, až se 

ve světě uvolní? Kdo bude napodobovat Mé apoštoly a šířit Mé učení? - Právě vás připravuji svým 

slovem, dary uzdravení a síly, abyste byli lékaři, posly a utěšiteli, neboť lidstvo bude před mým odchodem 

i po něm velmi plakat. Budoucí časy nabídnou nejhorší kvasy kalicha a v těch dnech Můj Duch vyvolá v 

každé mysli vibrace, které osvítí všechna stvoření, aby odstranily převládající zmatek. V těch dnech 

utrpení sjednotí všechny duchy a ti budou hledat světlo a cestu, která vede ke Mně. 

22 Budeš následovat Mou Vůli, abys vedl ty, kdo Mě přicházejí hledat? - Řekni Mi, že to je tvůj 

záměr, a požádej Mě o pomoc při překonávání všech překážek, které ti stojí v cestě. Ano, děti moje, řekl 

jsem vám, že jsem připraven vám pomoci, neboť bez této síly byste nemohli nic dělat. Jste slabí, chudí a 

nevědomí, ale Já vás činím dědici království pravé velikosti a nic nezadržím ve své tajné pokladnici; 

všechno, co vám patří jako Mým dětem, vám dám a nařizuji vám, abyste toto bohatství rozdělili mezi své 

bratry a sestry. 

23 Mluvím k vám o sjednocení, o harmonii a porozumění, protože chci, aby se dům Izraele stal 

archou spásy, zdrojem pokoje a útěchy pro všechny unavené poutníky. Nazval jsem vás silnými a 

takovými budete díky síle ctností, které jsem do vás vložil. Pamatuj, že ve všech tvých zápasech tě 

předcházím a zanechávám ti své znamení. Pochopte, že dokud nejste sjednoceni, nemůže být ve vašem 

duchu ani pokoj, ani radost. Chci vás vidět osvobozené od všeho utrpení, protože už jste u konce svého 

vykoupení, jste před branami zaslíbené země, do které vstoupíte vítězně a spaseně, protože taková je Má 

Vůle. 

24 Nechci, abyste se skrze Mé Slovo stali fanatickými nebo abyste dali podobu nové modloslužbě. 

Nevyžaduji, abys obětoval svůj život, ani abys obětoval květiny a plody svých zahrad, neboť jsou Mým 

dílem a ty nemáš žádnou zásluhu na tom, abys Mi je daroval. Není mou vůlí, abyste si vlastníma rukama 

vyráběli obrazy a potom je uctívali, ani abyste stavěli druhou babylonskou věž plnou marnosti a pýchy. 

To, co si od vás přeji jako dar, je svatyně, která ke Mně sahá, vytvořená z vašich skutků lásky, z modliteb a 

slov, která vycházejí z vašich srdcí a která v Mém jménu darujete duchům lačnícím po pravdě. O tuto 

"službu" vás žádám. 

25 Podléháte zákonu evoluce, to je důvod vašich reinkarnací. Pouze Můj duch se nemusí vyvíjet: 

Jsem neměnný. 

26 Od začátku jsem vám ukazoval žebřík, po kterém musí duchové stoupat, aby ke Mně dosáhli. 

Dnes nevíte, na jaké úrovni jste, ale až se zbavíte svého krunýře, poznáte svou úroveň vývoje. 

Nezastavujte se, protože byste byli překážkou pro ty, kdo přijdou po vás. 
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27 Buďte duchovně sjednoceni, i když obýváte různé úrovně, a jednoho dne budete sjednoceni na 

sedmé, nejvyšší úrovni a budete se těšit z Mé lásky. 

28 Vy, kteří jste stvořeni k mému obrazu a podobě, poslouchejte mě. Nevydávejte se zítra na cestu, 

abyste mluvili o tomto učení, jestliže s sebou nemáte dobré sémě, jestliže nevíte, co je pokorná 

podřízenost, a děláte opak toho, co přikazuje Můj Zákon. Dnes vám radím, abyste zítra na cestě 

neklopýtli. 

29 O ženu, kterou ti dám za manželku, budeš pečovat, budeš ji opatrovat a tvé sémě v ní ponese 

ovoce. Nechci, abyste mluvili o pravdě a spravedlnosti a přitom znehodnocovali růže a pak je opouštěli, 

protože byste znesvětili Můj Zákon. Mějte úctu k tomu, co je vaše, i k tomu, co patří ostatním. Buďte 

spravedliví a podporujte mír na zemi. Přijde čas, kdy budete připraveni mluvit o bezpodmínečné 

poslušnosti, lásce a odpuštění. 

30 Blaze tomu, kdo se na zemi pokořuje, neboť já mu odpustím. Blaze tomu, kdo je pomlouván, 

neboť já dosvědčím jeho nevinu. Blaze tomu, kdo mi vydává svědectví, neboť já mu požehnám. A 

kohokoli špatně posoudí kvůli praktikování Mého učení, toho uznám. 

31 Kdo z vás nepocítil Mou přítomnost a nebyl živen Mým slovem? "Proste, a bude vám dáno." - 

Jestliže jste Mě dříve hledali ve hvězdách a hmotných věcech, dnes Mě hledejte svým duchem v 

Nekonečnu. Přibližujte se ke Mně skrze lásku, skrze poslušnost, a budete mít pokoj. 

32 Milujte Mne a nezbožňujte tyto hlasatele, skrze něž se dávám poznat. Milujte Mé Slovo a Mé 

skutky, jsou nad lidské síly. Tyto ústní dutiny jsou pouze Mými nástroji a nejsou vám nadřazeny, ale jsou 

vám rovny. 

33 Uhaste svou žízeň v Mém nevyčerpatelném prameni, abyste už nežíznili. Nechci, aby Mé děti 

nadále trpěly hladem nebo žízní. Proto se k vám přibližuji a přináším vám chléb věčného života, abyste 

ani na okamžik nepocítili nedostatek duchovních dober. Já však žízním po tvé lásce, po tvém pokoji, a ty 

jsi mi odepřel vodu svého rozumu. Dodnes jste neuhasili palčivou touhu po uznání Mého Zákona, kterou 

Mi jako děti dlužíte. Já však na vás budu čekat i nadále, neboť má trpělivost je nevyčerpatelná. Pojď ke 

Mně a slibuji ti, že ti nebude chybět Má ochrana, protože když Mě dnes umíš milovat, jednoho dne ke 

Mně přijdeš a konečně Mě pochopíš. 

34 Žijte a berte si ze všeho, co jsem stvořil pro vaše blaho na zemi, aby od vás neodcházel pokoj. 

Nepolevujte v boji, abyste dosáhli duchovní spásy. 

35 Když je duch připraven, není pro něj žádná noc, žádná únava ani spánek; v činnosti získává sílu a 

každá zkouška je pro něj vzácnou příležitostí, aby prokázal svou sílu a vytrvalost. Jiní duchové, i když jsou 

slabí, mě umí hledat v hodině zkoušky; jejich víra a důvěra jim pomáhají projít. - Chci, abyste byli pokorní 

a poslušní, abyste se řídili svým svědomím, které je božskou jiskrou, jež vede vašeho ducha. 

36 Na co se Mne chceš zeptat a pro koho voláš? Říkáš mi, že já sám ti mohu dát, co potřebuješ. 

Blahoslavení jste tedy vy, kteří mě hledáte a pokorně mě prosíte za své milované blízké a za ty, které 

něžně milujete a o jejichž duchovní pokrok se staráte, aniž by s vámi byli pokrevně spřízněni. Prosíte mě 

za ty, kdo jsou ve vězení a odpykávají si trest, i za ty, kdo jsou uvězněni jako nevinní. Modlíte se za 

nemocné, kteří trpí daleko od svých domovů. Tato touha ve vás vzniká, protože začínáte milovat a v 

tomto pocitu nacházíte stále více nejvyšší blaženost. Ať vás láska inspiruje k uskutečňování všech vašich 

děl, pak budou mít duchovní obsah. 

37 Když se modlíš, hledej Mě v Nekonečnu, které přesahuje všechny pozemské věci. Navažte se 

Mnou kontakt, a až se vrátíte do svého světa, všechny pochybnosti se rozptýlí, na cestě nebudou žádné 

překážky a vy se budete cítit plni Mé moudrosti. 

38 Dal jsem vám tento čas, abyste ho využili ke studiu Mého učení, abyste se ponořili do Mého Slova 

a odvrátili se od rozkoší tohoto světa. Dnes jsem ti velmi blízko, Mé světlo ozářilo tvého ducha, Má Bytost 

tě živí a Můj příklad je ti věčně přítomen. Nemyslete si, že jsem vám dal důkazy lásky pouze ve Druhé éře; 

Má Přítomnost je s vámi věčně. Žádám vás jen, abyste se připravili na to, že Mě budete cítit ve všech 

Mých Dělech. Ve zkouškách, které dnes ohýbají lidstvo, můžete vidět spravedlnost Mé spravedlnosti. 
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39 Všichni dosáhnete cíle splněním svého úkolu, proto jsem vám přišel dát Své nevyčerpatelné 

učení, abyste mohli stoupat po žebříku svého rozvoje. Není to má krev, která vás spasí, ale mé světlo ve 

vašem duchu vás vykoupí. 

40 Ve Druhé éře, po Mém odchodu, jsem vám prostřednictvím Svých apoštolů dal Své učení; nyní 

vám je dávám zprostředkovaně skrze Své hlasatele a nabízím vám v něm Božskou Moudrost, která živí a 

utěšuje vašeho ducha. 

41 Žádám vás, abyste proměnili své srdce v duchovní květ, abyste ho obětovali Marii, kterou hledáte 

jako Matku a kterou milujete, protože z jejího lůna vzešel požehnaný plod, který vám přinesl chléb 

věčného života: Ježíše. 

42 Maria je květem Mé nebeské zahrady, jejíž podstata byla vždy v Mém Duchu. 

43 Vidíte zde tyto květiny, které skrývají svou krásu v pokoře? Stejně tak Maria byla a je: 

nevyčerpatelným zdrojem krásy pro ty, kdo jsou schopni na ni hledět v čistotě a úctě, a pokladem 

dobroty a něhy pro všechny bytosti. 

44 Dala jsem ji Ježíši jako Matku; byla to božská něha vtělená do ženy. Ona je tou, kterou hledáte 

jako Přímluvkyni, kterou vzýváte pro útěchu ve svém utrpení, a tato božská láska se rozprostírá jako plášť 

nad lidstvem. 

45 Ona je ta, kterou anděl Páně nazval "požehnanou mezi všemi ženami". Je to ta samá, která 

zanechala Krista na kříži jako duchovní matka všech lidí. 

46 Maria procházela světem, skrývajíc svou božskou podstatu; věděla, kdo je a kdo je její Syn, a 

místo aby se touto milostí chlubila, prohlašovala, že je pouze služebnicí Nejvyššího, nástrojem Pánových 

rad. 

47 Maria šla tiše světem, ale naplňovala srdce pokojem, přimlouvala se za potřebné, modlila se za 

všechny a nakonec prolévala slzy odpuštění a soucitu nad lidskou nevědomostí a zlobou. Proč byste se 

nemohli obrátit k Marii, chcete-li přijít k Pánu, když jste skrze ni přijali Ježíše? Nebyli snad Matka a Syn 

spojeni ve vznešené hodině Spasitelovy smrti? Nesmísila se v té chvíli krev Syna se slzami Matky? 

48 Není tedy divu, že ji v této době vyhledáváte, aby vás vedla a přivedla blíž k Mistrovi. 

49 Blahoslavení jsou ti, kdo umí objevit tento květ pokory a čistoty v nebeské zahradě; ale znovu 

vám říkám, že jen čisté oko ho dokáže najít. 

50 Dnes mi předkládáte svá utrpení, abych je zmírnil, a popravdě vám říkám, že to je Můj úkol, že 

jsem kvůli tomu přišel, protože jsem Božský Lékař. Než však Můj hojivý balzám začne působit ve vašich 

ranách, než k vám dorazí Mé pohlazení, soustřeďte se na sebe a zkoumejte svou bolest, zkoumejte ji, 

důkladně o ní přemýšlejte po celou dobu, kterou vám to zabere, abyste si z tohoto rozjímání odnesli 

poučení, které toto zkoumání obsahuje, a také poznání, které skrývá a které musíte znát. Toto poznání 

bude zkušeností, bude vírou, bude pohledem do tváře pravdy, bude vysvětlením mnoha vašich 

nepochopených zkoušek a lekcí. 

51 Prozkoumejte bolest, jako by byla něčím hmatatelným, a objevíte v ní krásné semínko zkušenosti, 

velkou lekci své existence, neboť bolest se stala učitelem vašeho života. 

52 Kdo považuje bolest za učitele a pokorně naslouchá jejím výzvám k obnově, pokání a nápravě, ten 

později pozná štěstí, pokoj a zdraví. 

53 Pečlivě se zkoumejte a poznáte, jak velký užitek z toho budete mít. Poznáte své nedostatky a 

nedokonalosti, napravíte je, a přestanete tak být soudcem druhých. 

54 Žádáte mě, abych vás uzdravil, ale vpravdě vám říkám, že nikdo nemůže být vaším lékařem lépe 

než vy sami. 

55 Co je vám platné, že vás uzdravuji a odstraňuji vaše bolesti, když neodložíte své chyby, hříchy, 

neřesti a nedokonalosti? Zdrojem vašeho zla není bolest, ale vaše hříchy. Hle, to je původ bolesti! Bojujte 

tedy s hříchem, odstraňte ho ze sebe a bude vám dobře. To je však váš úkol, já vás pouze učím a 

pomáhám vám. 

56 Kdybys díky svému svědomí odhalil příčinu svých potíží a udělal vše pro to, abys s nimi bojoval, 

pocítil bys v plnosti božskou sílu, která by ti pomohla zvítězit v boji a získat duchovní svobodu. 
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57 Jak velké bude vaše uspokojení, až pocítíte, že se vám vlastními zásluhami podařilo zbavit se 

bolesti a získat klid. Pak řekneš: "Otče můj, tvé slovo bylo mým uzdravením, tvé učení bylo mou spásou". 

58 Přestaňte žít ve světě domněnek. Nesmíte být nevědomí pravdy ani jako lidé, a tím méně jako 

duchové. Jak chcete zvítězit v hmotném boji, když neznáte duchovní život? Jak chceš být velký, zdravý, 

moudrý a silný, když tvrdošíjně zavíráš oči před věčným světlem? 

59 Nežijte už v soumraku! Probuďte se a vyjděte do plného denního světla! Nebuďte už malými 

dětmi a duchovně rostěte! 

60 Nemůžete také říci, že jste v míru, když se srovnáváte s jinými národy; ale když se cítíte sklíčení, 

čerpejte sílu z Mého Díla; když vás chce ovládnout učení materialismu, čerpejte světlo z Mého Slova. 

Opravdu vám říkám, že pokud se nepřipravíte, jak vás učím, mnozí z vás budou ve zmatku, mnozí se ke 

Mně obrátí zády a mnozí dnešní věřící budou zítra Mými nepřáteli a budou se stavět na odpor této 

Pravdě; předem vám odpouštím, ale pokud se cítíte sklíčeně, čerpejte sílu z Mého díla; pokud vás chce 

ovládnout učení materialismu, čerpejte světlo z Mého slova. Již předem vám odpouštím, ale také vás 

předem upozorňuji a dávám vám spát. 

61 Znovu vám říkám, abyste se pečlivě zkoumali; tak začnete cítit trochu více bratrství s druhými, 

budete soucitnější a chápavější ke svým bližním. Ještě dnes vás odpuzují mnohé činy druhých, protože 

zapomínáte na své vlastní chyby. Ale až poznáte své skvrny a chyby, pochopíte, s jakou láskou vám 

odpouštím a očekávám vás. Pak nezbývá než říci: "Jestliže mi můj Otec odpustil, když jsem mu tolik 

ublížil, je mou povinností odpustit i svým bratrům." 

62 Člověk se neumí podívat do svého nitra, zkoumat své činy a myšlenky. 

63 Potřebujete duchovní přípravu, ale budete-li jednat podle Mého Slova, způsobíte vzrušení v 

životě svých bratří, protože Duch se ve vás projeví se všemi svými dary a schopnostmi. 

64 Vpravdě vám říkám, že dějiny spiritismu budou zapsány do dějin lidstva zářivými písmeny. 

65 Copak se Izrael nestal nesmrtelným, když se osvobodil z egyptského jha? Cožpak se křesťané na 

svém vítězném tažení nečinili nesmrtelnými skrze lásku? Stejně tak se spiritualisté stanou nesmrtelnými 

ve svém boji za svobodu ducha. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 9  
1 V tento den vzpomínáte na můj vjezd do Jeruzaléma, vzpomínáte na dobu, kdy jsem mezi vámi žil 

jako Ježíš. Dnes se opět cítíte silní tváří v tvář Mým novým zázrakům a veřejně dosvědčujete, že tento 

Mistr je tentýž, který k vám promluvil ve Druhé éře; ale říkám vám, abyste nezapomněli na to, co jste 

udělali s Ježíšem, abyste to neopakovali v této době. Věděl jsem, že po vašem jásání vás slova kněží oslabí 

a že se vaše hosianské zpěvy brzy změní v "Ukřižuj ho". 

2 Ó, Mé děti, vy, které jste po celé věky nepoznaly Má provolání a nečekaly jste na naplnění Mých 

proroctví! 

3 Já jsem byl obětním beránkem při velikonocích, které slavil můj lid. Teprve později, když už bylo 

po všem, jsi poznal podstatu Mého učení a důvod Mé oběti, a pak jsi plakal a litoval, že jsi Mě nepoznal. 

4 Dnes se nacházíte v nové době učení a velkých duchovních projevů a Mistr hledá ve vašem duchu 

semínko, které do vás zasel v jiné době. Říkáš mi: "Proč necítíme Tvou přítomnost, když jsi nám tak 

blízko?" Odpovídám vám, že jste se zhmotnili, že se zabýváte vědou a vším, co patří ke světu, a 

zapomínáte na svého ducha. 

S obavami Mi říkáte, že jste sešli z cesty, a Já vám říkám, že jsem vám přišel ukázat cestu světlem 

Svého učení, které vás povede k existenci ve světě míru. Naslouchejte Mi a Mé Slovo vás probudí k 

novému životu, vaše pochybnosti a obavy budou rozptýleny. Tvůj duch, který nese těžké břemeno, 

nalezne pokoj, když pocítí Mé odpuštění. 

5 Proč svou věc nepřenecháte Mně? Proč si zajišťujete spravedlnost tím, že si berete Mé místo 

soudce? Nevíte, že žijete v době zkoušek a splácení dluhů? Uvědomte si, že všichni porušujete Můj Zákon 

a že jsem vás neodsoudil ani veřejně neobvinil. 

6 Jestliže jsem vám dal svobodnou vůli, pak ne proto, abyste se navzájem soudili, ale abyste 

zdokonalovali svého ducha v konání dobra, podporováni světlem svědomí. 

7 Dělám z vás "dělníky" a dávám vám své sémě lásky, abyste je rozsévali v nemocných, v trpících, ve 

zlých; a pokud se někdo cítí nehoden je přijmout, ať přijde ke Mně, Já budu vědět, jak ho učinit hodným, 

aby se necítil opovržený. Vzývejte svou nebeskou Matku, její božská láska vám v tomto boji pomůže a 

všechny vás přivede ke Mně. 

8 Chci, abyste se vy, lidé, které jsem učil, ujali vedení nových zástupů, které přijdou po roce 1950, 

aby zvětšily Můj lid a bděly, aby se sytily Chlebem věčného života, jako jsem to dělal s vámi. 

9 Nedovolte, aby bylo Mé Slovo překrouceno; buďte bdělí, aby byl vždy zachován jeho duchovní 

význam, a dbejte na to, aby byl váš výklad správný. Předkládejte mou pravdu a ona přinese život, zdraví a 

víru vašim bratřím. Je-li Mé Slovo světlem, které ze Mne vychází, musí se zjevit jako pochodeň každému, 

kdo ho zná. Nabízím vám toto světlo, protože nechci, abyste žili ve tmě. 

10 Zdokonalujte svého ducha Mou moudrostí, posilujte se, abyste bojovali za svůj duchovní vzestup. 

- Vy, kteří jste zbaveni všech citů, pociťujte Mé pohlazení, aby sobectví bytostí kolem vás nezanechalo 

škody ve vašich srdcích. - Ptáš se mě: "Proč není mezi lidmi pravá láska? Proč lidé nepraktikují pravou 

lásku?" A já vám odpovídám: Protože jste vysušili pramen křišťálově čisté vody, který jsem vložil do 

vašeho srdce, protože jste se vzdálili od naplňování Mého Zákona. 

11 Rozdělili jste se a nechcete vědět o potřebách svých bratrů; považujete se za cizince, i když žijete 

pod jednou střechou. Proto jste byli překvapeni, když jste slyšeli Mé Slovo, protože v něm zjevuji Svou 

lásku, trpělivost a odpuštění všem Svým dětem. 

12 Nikoho neupřednostňuji a žádám vás, abyste se sjednotili, milovali se navzájem a odpouštěli si. Už 

jsem ti dal dost času na rozmyšlenou a na začátek nového života. Odpustil jsem vám vaše minulé chyby a 

dávám vám příležitost, abyste se proměnili v Mé dobré učedníky. 

13 Kniha života se před vámi otevírá, aby osvítila každou mysl. Studujte každou z jeho lekcí, nevidějte 

všude tajemství; dnes je vše jasné mysli. Nahlédněte do tajných komnat a poznejte vše, co vám uděluji. 

Už pro vás nechci být nepochopitelným Otcem. Není důvod, abys na Mne takto pohlížel, neboť všechna 

Má zjevení byla ve tvém chápání a vše jsem ti zjevil v pravý čas. 
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14 Zbytečně se netrapte, vše, co si myslíte, že potřebujete, máte s sebou. Vložil jsem do tvého ducha 

své světlo a svěřil ti to, co je nezbytné pro zachování tvého těla. Všechny prvky vám slouží, vše jsem 

vytvořil pro vaše osvěžení a vše je užitečné, pokud to používáte s mírou. Důvod vašeho utrpení a starostí 

je jiný: duch nenachází klid v této prázdné existenci, kterou jste si vytvořili na zemi, a jeho neklid vám to 

sděluje. Kdybyste si dali předsevzetí ke skutečnému zlepšení, jak moc byste si tím pomohli a jak byste 

znovu získali ztracený klid. 

15 Učedníci, připravte se mluvit k lidstvu o lásce, odpuštění a spravedlnosti. Zapomeňte na vše, co 

patří světu, abyste se povznesli do oblastí míru a dokonalé lásky. 

16 Nasloucháte Mému volání a hledáte Mě, abyste se naučili Mé lekci; někteří žádají o chléb 

vezdejší, jiní Mě hledají jako lékaře a rádce. Někteří však přicházejí jen proto, aby zkoumali mé slovo a 

chtěli v něm objevit nějakou chybu, ale já jim říkám: Toto slabé místo, které hledáte, v mém učení 

nenajdete. Na druhou stranu, když se podíváte do svého nitra, najdete tam nedokonalost. - Ti, kdo takto 

jednali, nepoznali Mou přítomnost, protože jsou schopni pouze vykládat lidská díla, ale ještě nejsou 

schopni pochopit Boží poselství. Všechny osvěcuji a odpouštím jim jejich nevíru. 

17 Nedopustím, aby jediné z mých dětí zabloudilo nebo se dokonce ztratilo. Parazitické rostliny 

přeměním na plodonosné, neboť všichni tvorové byli povoláni k existenci, aby dosáhli cíle dokonalosti. 

18 Chci, abyste se těšili z Mé práce se Mnou. Již dříve jsem vás učinil účastníky svých vlastností, 

protože jste mou součástí. Protože Mi všechno patří, činím vás také vlastníky Svého díla. 

19 Vy všichni duchové máte ve Mně božského Otce, a jestliže jsem vám dal v hmotném životě lidské 

rodiče, bylo to proto, aby mohli dát život vašemu tělu a představovat s vámi vašeho nebeského Otce. 

Řekl jsem vám: "Milujte Boha nade všechno stvořené." A dodal jsem: "Budeš ctít svého otce a svou 

matku". Nezanedbávejte proto své povinnosti. Pokud jste si lásku svých rodičů vděčně nepřipouštěli a 

stále je máte na světě, požehnejte jim a uznejte jejich zásluhy. 

20 Chci, abyste byli věřící, abyste věřili v duchovní život. Pokud jste viděli své bratry odcházet na 

onen svět, nemyslete si, že jsou od vás daleko, ani si nemyslete, že jste je navždy ztratili. Pokud se s nimi 

chcete znovu spojit, pracujte, získávejte zásluhy, a až přijdete na onen svět, najdete je tam, jak na vás 

čekají, aby vás naučili žít v duchovním údolí. 

21 Můj lide, věříte, že je to váš Bůh, kdo dává toto slovo? - Proč jsi tedy o Mně pochyboval, když jsi 

Mě vzýval na lůžku bolesti a hojivý balzám tvou nemoc na místě neuzdravil? Pamatujte, že vás zkouším 

mnoha způsoby, protože chci, abyste byli silní: jste-li mými učedníky, musíte projít mnoha zkouškami, aby 

vám bylo uvěřeno. 

22 Jste potomci Abraháma, Izáka a Jákoba, kteří vám dali velké příklady víry a poslušnosti; ačkoli 

máte stejného ducha, nedaří se vám být jako oni.- V každé době jsem zkoušel své učedníky. Kolikrát jsem 

Petra podrobil zkoušce a jen v jedné z nich zaváhal. Nesuďte ho však za tento čin špatně, protože když se 

jeho víra rozhořela, byl jako pochodeň mezi lidmi, kázal a vydával svědectví o pravdě. 

23 Neodsuzuj Tomáše; uvaž, kolikrát jsi mohl uchopit Mé dílo svýma rukama, a přesto jsi pochyboval. 

Nedívejte se s opovržením na Jidáše Iškariotského, toho milovaného učedníka, který prodal svého Mistra 

za třicet mincí, neboť nikdy nebylo většího pokání než u něj. Každého z nich jsem využil, abych vám 

zanechal učení, které by sloužilo jako příklad a zůstalo navždy v paměti lidstva. Po své neodbytnosti se 

kajícně obrátili, změnili se a bezvýhradně se věnovali plnění svého poslání. Byli skutečnými apoštoly a 

zanechali příklad pro všechny generace. 

24 Vstupte do duchovního údolí, abyste porozuměli Mému Slovu. Když nasloucháte Mému učení, 

distancujte se od starostí tohoto světa a nechte Mého světla, aby osvítilo vašeho ducha. Povzbuzuji vaši 

víru a vždy vás vedu, abyste se mohli připravit na věčný život. 

25 "Bděte a modlete se," říkám vám stále dokola, ale nechci, abyste si na tuto laskavou radu zvykli, 

ale abyste o ní přemýšleli a jednali podle ní. 

26 Říkám vám, abyste se modlili, protože ti, kdo se nemodlí, se oddávají zbytečným, materiálním a 

někdy i šíleným myšlenkám, které, aniž by si to uvědomovali, podporují a živí bratrovražedné války. Když 
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se však modlíš, tvé myšlení jako meč světla trhá závoje temnoty a nástrahy pokušení, které dnes drží v 

zajetí mnoho bytostí; nasycuje tvé okolí duchovní mocí a působí proti silám zla. 

27 Nezoufejte tváří v tvář boji, ani nezoufejte, pokud jste se ještě nedočkali úspěchu. Uvědomte si, 

že vaším úkolem je bojovat až do konce, ale musíte mít na paměti, že vám připadne jen velmi malá část 

tohoto díla obnovy a oduševnění lidstva. 

28 Zítra opustíš své místo a jiní přijdou, aby pokračovali v tvé práci. Postoupí v tomto díle o krok dál, 

a tak se Mé slovo bude naplňovat z generace na generaci. 

29 Nakonec se všechny větve spojí se stromem, všechny národy se sjednotí v jeden lid a na zemi 

zavládne mír. 

30 Modlete se, učedníci, a zdokonalujte se ve svém povznesení, aby vaše slova poučení a lásky našla 

odezvu v srdcích vašich bratří. 

31 Po pravdě vám říkám: Kdyby tento lid kromě toho, že pochopí svůj osud, již nyní splnil svůj úkol, 

lidstvo by skrze jeho modlitby získalo milost. Stále vám však chybí láska, abyste své sousedy cítili jako 

skutečné bratry, abyste vpravdě zapomněli na rozdíly ras, jazyků a vyznání, a navíc abyste ze svých srdcí 

vymazali každou stopu zášti vůči těm, kdo vám ublížili. 

32 Podaří-li se vám povznést své city nad tak velkou lidskou bídu, povstane ve vás nejupřímnější a 

nejsrdečnější prosba za vaše bratry a tato vibrace lásky, tato čistota vašich citů, bude nejmocnějším 

mečem, který zničí temnoty vytvořené lidskými válkami a vášněmi. 

33 Bolest tě připravila, Izraeli, v otroctví jsi se očistil, proto jsi vhodný k péči o trpící. 

34 Bděte, můj lide, buďte jako ptáci, kteří ohlašují nový den, a probuďte ty, kdo spí, aby jako první 

přijali světlo, a pak jim řeknu: Ten, kdo vás opravdu miluje, vás v této chvíli zdraví. 

35 Všichni, kdo se přiblíží, aby Mi naslouchali, pocítí pohlazení Mého Slova, budou se cítit pomazáni 

Mou láskou a obsypáni duchovními dobry. 

36 Jsem šťastný, protože jsem viděl, že jste všechno opustili, abyste byli u Mého stolu, a to proto, že 

víte, že Mé Slovo je váš chléb a vaše blaženost na zemi. 

37 Tento pokyn vstupuje do vašeho srdce, kde se zrodila předsevzetí ke zlepšení a ušlechtilé city. 

38 Jestliže jsi mnoho trpěl a plakal, až jsi byl připraven otevřít mi dveře svého srdce, vpravdě ti říkám: 

Kdo mnoho trpěl, odčinil zároveň svá provinění a bude mu odpuštěno. 

39 Zarmoucená srdce, utište svou bolest a přijďte ke Mně. Osvěťte se světlem svého svědomí a jděte 

radostně po cestě Mého učení. 

40 Staňte se ve Mně zdravými, zapomeňte na svůj smutek a milujte. Kdo má lásku, má všechno; kdo 

říká "láska", říká všechno. 

41 Když však pochopíte, že vše, co ode Mne pochází, je dokonalé, harmonické a krásné, ptáte se 

sami sebe: "Proč tedy děti Boží žijí ve světě ničením a destrukcí? Jaká síla je pohání k tomu, aby špatně 

soudili a ničili, ačkoli vycházejí z čistého zdroje Otce? Co jsou to za síly a proč Bůh se svou neomezenou 

mocí nezastavil postup lidí, kteří ničí mír? Proč dopouští zlo mezi lidmi?" 

42 Poslouchejte, učedníci: Člověk má jako duchovní dary svobodnou vůli a svědomí; všichni 

přicházejí na svět obdařeni ctnostmi a mohou je využívat. V jejich duchu je světlo svědomí, ale současně s 

rozvojem těla se rozvíjejí i vášně, zlé sklony, které bojují s ctnostmi. Bůh to dovoluje, protože bez boje 

není zásluh, a proto je to nezbytné, abyste mohli vystoupit na duchovní cestu. Jaká by byla zásluha Božích 

dětí, kdyby nebojovaly? Co byste dělali, kdybyste žili naplněni štěstím, po jakém ve světě toužíte? Můžete 

obklopeni pohodlím a bohatstvím očekávat duchovní pokrok? - Chtěl bys zůstat stát, protože kde není 

boj, není ani zásluha. 

43 Nechápejte mě však špatně, protože když mluvím o boji, myslím tím to, co rozvíjíte, abyste 

překonali své slabosti a vášně. Jen díky těmto bojům mohu lidé ovládnout své sobectví a hmotné touhy, 

aby duch osvícený svědomím mohl zaujmout své pravé místo. 

44 Schvaluji tento vnitřní boj, ale ne ten, který vedou lidé v touze po sebeprosazení, zaslepení 

ctižádostí a zlobou. 
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45 Hluk a nehoráznosti bratrovražedných válek zahladily citlivost lidského srdce, zabránily projevům 

jakéhokoli vyššího citu, jako je láska a soucit. 

46 Nechci vám tvrdit, že takoví jsou všichni, to ne, protože stále existují lidé, v nichž je něha, soucit a 

láska k bližnímu, kteří jdou tak daleko, že se obětují, aby ho ušetřili zla nebo ho vysvobodili z nějaké 

zkoušky. Jestliže vám někteří lidé poskytnou tuto pomoc, co pro vás, kteří jste jeho děti, neudělá váš 

nebeský Otec? Jak si tedy můžeš myslet, že ti pošle bolest a opuštěnost? 

47 Jsem tentýž Mistr, který k vám ve Druhé éře mluvil o cestě do Království nebeského; jsem tentýž 

Kristus, který po staletí hlásá pravdu, věčné učení, které je neměnné, protože je zjevením vycházejícím z 

Mého Ducha. 

48 Poznejte ve mně Otce, neboť vpravdě vám říkám: Kristus je s Otcem jedno od věčnosti, dříve než 

byly světy. Ve druhé éře se tento Kristus, který je jedno s Bohem, stal na zemi člověkem v požehnaném 

Ježíšově těle, a tak se stal Synem Božím, ale pouze ve vztahu ke svému lidství; znovu vám totiž říkám, že 

existuje pouze jeden Bůh. 

49 Někdy si myslíš, že k tobě mluvím příliš z ducha a zapomínám na tvé lidské potřeby a starosti. Na 

to říkám: "Hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a ostatní vám bude dáno navrch. Pak k vám přijde 

mír, klid, porozumění, odpuštění a láska a v materiální oblasti budete mít všeho dostatek. 

50 Znám a chápu všechny vaše potřeby a beru na sebe, abych vás zbavil všech starostí podle své 

vůle, a pokud jste se občas cítili zklamaní, protože jsem vám hned nesplnil to, o co jste prosili, nejste kvůli 

tomu Otcem méně milováni; stalo se to proto, že je to pro vás tak prospěšné. 

51 Mnohé z mých malých dětí připisují své utrpení nespravedlnosti osudu a domnívají se, že na ně 

jejich Otec zapomněl. Nyní se vás ptám: K čemu vám Mé slovo posloužilo? Myslíte si, že Pán, Autor 

života, nemá moc napravit vaše neduhy nebo že vám nemůže pomoci v ničem hmotném, co vám 

nepomůže v duchovním vzestupu? 

52 Uděluji ti jen to, co je pro tvé dobro. Kolik žádostí vznášíte, které by vám přinesly jen nevýhody 

nebo neštěstí, kdyby vám byly splněny. 

53 Člověk, který důvěřuje Bohu a žehná před ním svému osudu, jej nikdy neproklíná a nežádá, co mu 

není dáno. 

54 Když je chudý nebo nemocný a jeho srdce trpí, s důvěrou doufá ve vůli svého Pána. 

55 Někdy mi říkáte: "Pane, kdybych měl všechno, kdyby mi nic nechybělo, spolupracoval bych na 

Tvém duchovním díle a praktikoval bych dobročinnost." Ale vězte, že jako lidé jste nestálí a že všechna 

dnešní předsevzetí, protože nic nevlastníte, by se změnila, kdybych vám splnil vše, po čem toužíte. 

56 Pouze Boží láska k jeho dětem je neměnná. 

57 Předem vím, že byste zahynuli, kdybych vám dal hojné dary, protože znám vaše volby a slabosti. 

58 Vím, že když má člověk hojnost hmotných statků, vzdaluje se od Boha, protože ještě není schopen 

ani připraven pochopit svého Pána. 

59 Uvědom si, jak moc tě miluji, a vůbec na tebe nezapomínej; jen nechci, abys zahynul. 

60 Odvraťte se od marností světa, přijďte ke Mně z přesvědčení, z lásky, ne z bolesti. 

61 Neodpadejte od víry, když jste v nouzi, neboť kdyby bylo pro váš duchovní rozvoj prospěšné 

zbavit se chudoby, dal bych vám všeho hojnost. 

62 Pamatujte, že Otec řídí osud svých dětí s nejvyšší spravedlností a dokonalostí. 

63 Jsou to časy zkoušek, bolestí a hořkosti, časy, kdy lidstvo trpí důsledky tolika vzájemných nenávistí 

a zlé vůle. 

64 Podívejte se na bojiště, kde slyšíte jen řev zbraní a výkřiky raněných, na hory zohavených těl, 

která byla dříve silnými těly mladých lidí. Dokážete si je představit, jak naposledy objímají svou matku, 

manžela nebo syna? Kdo může změřit bolest tohoto loučení, kdo sám tento kalich nevypil? 

65 Tisíce a tisíce utrápených rodičů, manželek a dětí viděly, jak se jejich milovaní vydávají na pole 

války, nenávisti a pomsty, donuceni chamtivostí a arogancí několika lidí bez světla a bez lásky k bližním. 
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66 Tyto legie mladých a čilých mužů se nemohly vrátit do svých domovů, protože zůstaly roztrhané 

na polích; ale hle, země, Matka Země, milosrdnější než lidé, kteří vládnou národům a myslí si, že jsou 

pány životů svých bližních, otevřela své lůno, aby je přijala a láskyplně přikryla. 

67 Podívejte se na karavany mužů všech věkových kategorií, žen a dětí, kteří prchají před zkázou a 

unaveně hledají útočiště a klid. Jejich nohy jsou již pohmožděné a krvácejí, jejich srdce již neodolávají 

bolesti, ale přesto v hloubi jejich bytosti zůstává jiskřička naděje. 

68 Modlete se, lidé, modlete se za ně a Má něha spojená s vašimi myšlenkami na ně sestoupí, aby je 

chránila a přikryla Mým pláštěm lásky. 

69 Zamyslete se nad příčinou bratrovražedných válek a nad ničením, které způsobují, a zjistíte, že 

nejste tak ubozí, jak si myslíte. Pak přestanou vaše stížnosti a už mi nebudete říkat: "Pane, jsem na tom 

nejhůř na zemi, je to proto, že jsi na mě zapomněl?" "Ne," řeknu. 

70 Podívejte se, jak válka všechno ničí! 

71 Pohleďte na tyto staré rodiče, kteří čekají na návrat milovaných blízkých; u jejich bran pulzuje 

hlad a osamělost je jejich společníkem. 

72 Ti, kteří měli dost sil na chůzi, utekli, invalidé museli zůstat a smířit se s tím, co se jim stalo. Jejich 

chmurné myšlenky se rozjasnily teprve tehdy, když mě ve své modlitbě prosili: "Pane, neopouštěj mě." To 

bylo pro ně velkým překvapením. 

73 Jen já znám bolest, kterou skrývají matky opuštěné lidskou zlobou. 

74 Jsem jediný, kdo jim v tichu a samotě jejich života říká, že v Mém království nejsou opuštěni. 

75 Modli se, Můj lide, a uvažuj o aroganci a ctižádosti, které klíčí v mozcích lidí, kteří přivodili zkázu, 

zoufalství a smrt jiným, kteří za to nemohou. 

76 Po rozjímání o mých slovech si stále myslíte, můj lide, že jste nejnešťastnější na zemi? Odpovídáš 

mi: "Ne, Mistře, mýlili jsme se, protože jsme zapomněli na druhé a mysleli jen na sebe, protože jsme si 

mysleli, že boj o chléb vezdejší je ten nejhořčí kalich, který lze vypít." 

77 Na to vám říkám, že se musíte cítit bohatí, protože slyšíte božské slovo, které vás živí a posiluje, a 

ještě si užíváte trochu klidu. 

78 Ještě můžeš počítat s několika dny odpočinku, ale i tento kout země bude otřesen bolestí, takže 

na světě nezůstane žádné místo, které by nebylo očištěno. 

79 Vše, co vám řekl můj apoštol Jan, se nyní naplňuje slovo za slovem a událost za událostí. 

80 Všechna tato znamení, zkoušky a potíže, kterými lidstvo trpí, jsou nejhmatatelnějším důkazem 

toho, že jeden věk právě končí, aby ustoupil věku novému. Není to poprvé, co se vám něco takového 

přihodilo, ale kdybyste Mi rozuměli a byli připraveni, přijali byste tento přechodný krok s klidem a bez 

zděšení. 

81 Blížíte se k polovině století a zažili jste už mnoho věcí. Jaká překvapení, události a zkoušky vás 

čekají v nadcházejícím půlstoletí? 

82 Říkám ti jen to, co jsem mnohokrát řekl svým apoštolům druhé éry: "Bděte a modlete se, abyste 

neupadli do pokušení!" 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 10  
1 V této požehnané hodině si odpovězte na otázky svého svědomí, neboť nastal čas soudu. 

2 Jste před svým Soudcem, neboť je nutné, abych se vás na okamžik dotkl svou spravedlností, ale 

vpravdě vám říkám, že můj soud je milující a spravedlivý. 

3 Dávám vám stále velké důkazy, že přebývám mezi vámi. Proč mi všichni nevěříte? Chceš, abych tě 

nechal napospas svévoli lidské zloby? - Nezabloudí na cesty tohoto světa. Pojďte ke Mně, Já jsem cesta, 

která vás vede k pravému štěstí. 

4 Svěřil jsem vašemu národu poslání míru, a ne války; pochopte, že v něm zaznívá Mé Božské Slovo, 

v němž jsem vám zjevil, že Nový Jeruzalém je v Duchovním Údolí a že do něj (Nového Jeruzaléma) musí 

všichni duchové vstoupit cestou duchovního vyššího rozvoje a stát se jeho obyvateli. 

5 Dodnes mi ukazujete své sýpky s malým množstvím osiva, protože nevyužíváte pole, která vám 

postupně poskytuji. Tvoji bratři ti umírají před očima a ty zůstáváš nedotčen. 

6 Nemyslíte si, že tím zakrýváte Můj Zákon? Dobře víš, že jsi to ty, kdo se Mnou kdysi dávno uzavřel 

smlouvu, která zůstala zapsána v Knize života. 

7 Tvé srdce vyznává, že jsi stále jako zklamaní vojáci. 

8 Poslouchejte mě, lidé, neboť přijdou zkoušky, které vás probudí a dodají vám ocel, která vám 

chybí. 

9 Je nutné, aby vaše víra a poznání byly velké, abyste pochopili, že v tomto životě musíte být strážci 

míru prostřednictvím svých myšlenek a modliteb. 

10 Začíná pro vás nový rok, z něhož mi budete skládat účty. Dávám vám tento čas na přípravu a na 

váš boj. 

11 Když se připravíte, nebudete plakat ani cítit bolest ve svém srdci. Ale nezpochybňujte Mou 

spravedlnost neposlušností, protože pak budete muset vypít kalich hořkosti. 

12 Staňte se Mými dělníky, neboť pole čekají na vaše semeno lásky. Eliáš, neúnavný Pastýř, již 

připravil cesty a pole, abyste se mohli chopit svého nářadí a začít obdělávat pole. 

13 Vaše práce je velmi jemná, ale nebude ani obtížná, ani namáhavá. Před rozpáleným sluncem Mé 

spravedlnosti bude Mariin mateřský plášť vždy jako blahodárný oblak, který ti poskytne svou nebeskou 

ochranu, zatímco Můj hlas, podobný trylkování a vrkání ptáků, tě bude těšit, aby ti zpříjemnil práci. 

14 Milovaní učedníci, Můj Hlas k vám neúnavně promlouval ve třetí éře, Mé Slovo se objevilo jako 

zářící maják ukazující cestu ztraceným trosečníkům. 

15 Svým učením jsem vám dal duchovní sílu, abyste nejen snášeli útrapy tohoto světa, ale také 

abyste splnili duchovní úkol, který jste na sebe v této době vzali. 

16 Ne všichni vás přijmou s otevřenou náručí, když budete šířit Mé učení; někteří vám budou klást 

nástrahy, aby vás srazili. 

17 Vypukne boj, neboť stejně jako jsou ti, kdo mají moc konat dobro, jsou i ti, kdo mají moc konat 

zlo. 

18 Očišťuji vás a připravuji vás duchovně i tělesně, abyste mohli pochopit Otcovo vnuknutí a později 

je přinést svým bratřím ve stejné čistotě, v jaké jsem vám je předal. 

19 Dokážete, že toto učení není teorií, že není převzato z knih, že ve své pravdě obsahuje poselství 

Ducha svatého. 

20 Připravuji vás, neboť život na zemi se bude měnit každý den, a co je dnes "mír", bude zítra válka; 

co se dnes lidem jeví jako "světlo", je zítra přivede na scestí. Lidstvo si připravuje mnoho zbraní do boje; 

připravte si i vy ty své. 

21 V modlitbě a v praktikování Mého učení lidé naleznou světlo. Když budete jednat podle Mého 

Zákona, Moji noví vojáci najdou sílu, a až přijdou dny bolesti, spojíte se, abyste se povzbudili a modlili se 

za všechny. 

22 Můj Zákon bude v této době archou spásy. Popravdě řečeno, říkám vám: až se rozpoutají vody 

potopy zla, bolesti a bídy, budou do této země přicházet v dlouhých vlečkách lidé jiných národů, 
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přitahováni její duchovností, pohostinností a mírem; a až poznají toto zjevení a uvěří v to, co jsem řekl 

jako Duch Svatý při svém novém příchodu, nazvu i je "Izraelity podle Ducha". Mezi těmito zástupy budou 

Moji poslové, které pošlu zpět k jejich národům, aby přinesli božské poselství Mého Slova svým bratřím. 

Ne všichni však přijdou do tohoto národa, aby poznali učení, které jsem vám přinesl, neboť mnozí je 

přijmou duchovně. 

23 Pak uvidíte, jak mnozí, kteří Mě nikdy neslyšeli, podobně jako velcí apoštolové povstanou plni 

víry, lásky a horlivosti, nedbajíce na obavy a předsudky, které jste nebyli schopni překonat, a vstoupí 

všude, kde se otevřou dveře, aby vydali svědectví o Mém Slově. Nebudou se bát sekt a náboženství, 

protože je nebudou považovat za nepřátele, ale za bratry. 

24 Nedívejte se na nikoho na této cestě jako na cizince, přijímejte své bratry s otevřeným srdcem a 

dávejte jim pokyny, které jsem vám dal. 

25 Později, až se Moji poslové rozptýlí po celém světě, budou se všichni cítit sjednoceni ve svém 

poslání. 

26 "Dělník" bude obdělávat půdu, rýsovat brázdu a ukládat do ní své semeno s vírou a touhou sklidit 

bohatou úrodu. Mistr vám však říká: vždy nezapomeňte vybrat vhodnou půdu, aby semeno nezklamalo. 

Vždy budete sklízet plody, které odpovídají lásce, s níž jste je pěstovali. 

27 Všichni budete moci být "dělníky na mých polích", ale je třeba, abyste tento úkol předem procítili 

a pochopili. 

28 Cílem této práce je sejmout temnou náplast z nevědomých a fanatiků a naučit je, že Já jsem 

Jediný Bůh, kterému musí všichni sloužit. Připravuji vás, abyste se ukázali jako příklad ostatním, protože 

jste dokázali otevřít oči světlu a pokorně přiznat, že jste byli nevědomí. 

29 Skrze tebe budu rozsévat své semeno a později sklízet plody naplnění svého Zákona. Vaši bratři se 

vás budou ptát, jak jste toto učení přijali, jaká byla povaha Mých proklamací a proč jdete touto cestou, a 

na každou otázku odpovíte naprosto pravdivě. Neboť neumíte-li se bránit pravdou, nebudete silní a 

budete stát jako poražení; semeno pak nebude moci vyklíčit. 

30 Nechci, abyste na konci bitvy nemohli sklízet úrodu poté, co jste se odvrátili od pokušení světa, 

abyste Mě poslouchali, a byli povoláni za Mé učedníky. Nebylo by spravedlivé, abyste sklidili zklamání a 

hořkost jen proto, že jste se včas nenaučili bránit Mé Dílo tím, že byste ho studovali a pochopili, abyste 

byli schopni čelit zkouškám. 

31 Moje učení je jediná nauka, moudře předávaná v mnoha podobách, abyste jí porozuměli a neměli 

k ní co dodat. A přestože je to zákon, nechci vám ho vnucovat, protože byste upadli do pokrytectví; 

předváděli byste naplnění, zatímco byste svými činy porušovali Můj zákon. 

32 Vložil jsem do tvé bytosti svědomí, aby ti bylo vodítkem na všech cestách, neboť svědomí dokáže 

rozlišit, co je dobré od zlého a co je spravedlivé od nespravedlivého. S tímto světlem nebudete oklamáni 

a nebudete moci být označeni za nevědomé. Jak by mohl spiritualista oklamat své bližní nebo se snažit 

oklamat sám sebe, když zná pravdu? 

33 Ve Druhé knize přišel k Ježíši bohatý mladík a řekl mu: "Mistře, věřím, že si zasloužím království, 

které slibuješ, protože jednám podle tvého učení." Ježíš se ho zeptal: "Plníš Zákon?" Mladík odpověděl: 

"Ano, Pane, postím se, chovám se dobře ke svým bratrům, nikomu nedělám nic zlého a část svého 

majetku dávám na podporu chrámu." Ježíš mu řekl: "Chceš-li mě následovat, rozdej chudým, co máš, a 

následuj mě." - Mladík toho však vlastnil tolik, že se nechtěl vzdát svého bohatství a raději se oddělil od 

Pána. Myslel si, že se naplňuje, a klamal sám sebe. 

34 Kolikrát jsem vám říkal: Cvičte se v činné lásce k bližnímu, ať je tato ctnost zjevná, ale nenosíte ji 

na odiv, protože pak už to nebude nezištná pomoc a budete klamat sami sebe. 

35 Učedníci, nechcete-li upadnout do omylu v praktikování Mého učení, zkoumejte své činy s pomocí 

svého svědomí; pokud vás obviňuje, zkoumejte se od základu, najděte chybu a napravte ji. Vaše svědomí 

je zrcadlo, ve kterém můžete vidět, zda jste upřímní, nebo ne. 

36 Spiritualista by měl být rozpoznán podle svých činů, které, aby byly pravé, musí být diktovány 

svědomím. Kdo takto jedná, bude se v duchu cítit oprávněn nazývat se mým učedníkem. 
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37 Kdo mě dokáže oklamat? - Nikdo. Já vás však nesoudím podle toho, co děláte, ale podle úmyslu, s 

jakým to děláte. Jsem ve tvém svědomí i mimo něj. Myslíte si, že nemohu znát vaše činy a jejich záměry? 

38 Připravte se na boj, aby Můj lid nebyl kvůli vašim špatným činům špatně pochopen, neboť na vás 

bude často záviset uznání či neuznání Mého učení. Ale já se vás ptám: Co může zastřít Mé Slovo, protože 

je samo Pravdou, protože je čistotou a dokonalostí? - Nic. Kvůli své nedostatečné spokojenosti však 

můžete přijít o příležitosti získat zásluhy a povznést svého ducha. 

39 Jestliže někdo nezná Mou pravdu, je to proto, že se nepřišel napít z pramene moudrosti, jímž je 

Mé slovo a který přetéká křišťálovou vodou pro každého žíznivého. 

40 Pravda, kterou jsem zjevil prvním, patriarchům, prorokům a spravedlivým, je tatáž, kterou vám 

dnes předkládám, neboť Mé učení, které přijímáte, je zákonem všech dob. Učím vás pouze cestu, abyste 

mohli pokračovat ve své životní cestě k cíli. 

41 Učedníci, zde je Mé Slovo, v němž vždy najdete Mou pravdu; pokud však budete podávat mylné 

nebo komplikované výklady, pokud změníte Mé učení nebo je budete (duchovně) potřebným předkládat 

zmateně, sklidíte špatnou úrodu. 

42 Dávejte pozor, jak předáváte Mé učení a jak o něm mluvíte, neboť jste zodpovědní za velmi velké 

dědictví. 

43 Já jsem majitelem semene, vy jste dělníci, dejte mu vyklíčit, vykvést a přinést ovoce, jak jsem vás 

naučil. 

44 Necítíte se však jako služebníci nebo otroci. Nebojte se milovat a pracovat v rámci mého díla. Já 

jsem světlo, které osvětluje cesty, a vy jste chodci, kteří si cestu vybírají. 

45 Pokud někdo chodí jako slepý a nevidí toto světlo, pokud je někdo pomalý, a proto ho nenajde, 

pokud někdo sejde z cesty, neobviňujte Mne, neboť ať jste kdekoli, promlouvám k vám v různých 

podobách. Uvědomte si, že ten, kdo Mě chce najít, musí vynaložit úsilí. 

46 Mé Slovo vstupuje do tvého srdce jako pšenice do úrodné půdy, a když ho přijmeš, musíš ho 

nechat rozkvést a rozmnožit. 

47 Studujte toto slovo, abyste poznali jeho obsah, a jednejte podle něj, abyste si uvědomili jeho 

hodnotu; a nenechávejte si poznání, které získáte studiem, jen pro sebe, ale seznamte s ním lidstvo. S 

radostí uvidíte, že ji vaši bratři dobře přijímají, a uvidíte, jak se v nich probouzí láska a víra. 

48 Po této době k vám budou přicházet lidé, kteří budou hledat Mé učení, a aniž by slyšeli Mé Slovo 

předávané prostřednictvím "mluvčích", budou vědět, že jsem znovu přišel, a budou mít jistotu, že jsem k 

lidstvu promluvil v této podobě. 

49 Přijde chvíle, kdy se Mé slovo rozšíří mezi všechny národy a Má přikázání daná v této době získají 

život a sílu po celé věky. Každý, kdo se připravuje, pocítí Mou přítomnost ve svém duchu a nakonec bude 

člověk poslouchat Můj zákon. Svobodnou vůli bude správně chápat a bude konat spravedlivé skutky v 

rámci Mého božského zákona. 

50 Opět vám zanechávám stopu, abyste Mě mohli následovat. Když se vydáte hledat lidi, abyste jim 

přinesli radostnou zvěst, neproste je, aby vás poslouchali. 

Plňte svůj úkol důstojně a ti, kdo vám uvěří, budou těmi, které jsem si vyvolil, abych z nich učinil své 

učedníky. - Budou se šířit zvěsti, že se Mistr vrátil, aby povolal své nové apoštoly, a vy budete svědky 

těchto projevů a odhalíte jim, že jste se také vrátili na zem, vy, kteří jste byli se Mnou ve Druhé éře a 

slyšeli Mé Slovo v Galileji a Judsku. Pokud však o tobě pochybují, řekni jim, ať se zamyslí nad mými slovy a 

nad proroctvími, která byla dána mým apoštolům, a pak poznají, že je to pravda. 

51 Vám, kteří Mi nasloucháte, dávám Své Slovo prostřednictvím hlasatelů; později přijdou další 

generace, které budou studovat vše, co jsem řekl a co se zachová v tisku a zaplní tlusté svazky. 

52 Já jsem Život a oživuji vás v každém okamžiku, ale musím bojovat s vašimi myšlenkami a 

představami. Vaše skutky vám přinášejí bolest a smrt a vy nevíte, jak Mě hledat, abyste se stali silnými v 

dobru. Proč nepřicházíte ke Mně? Kdo Mě vzýval a nepocítil Mou přítomnost? Jak moc tě miluji a vždycky 

jsem tě miloval! Ještě než jsem tě stvořil, miloval jsem tě v sobě a od chvíle, kdy jsi vyšla z mého Ducha, 

jsi přijala mé dary a má přikázání pro všechny časy. 
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53 Země, po které dnes chodíte, není vaším věčným domovem, není zemí zaslíbenou; proto vždy 

toužíte po jiném, vyšším životě, usilujete o dokonalost, neboť ta vám přichází jako věčné dědictví; je to 

stav povznesení, kterého váš duch dosáhne po velkých zápasech. Nespokojte se s pozemskými statky, 

protože víte, že jste určeni k poznání dokonalého duchovního života se všemi jeho milostmi a krásami. 

54 Neočekávejte, že se vaši bratři obnoví pouze prostřednictvím Mého Božského díla, aniž by o to 

bojovali. Vaším úkolem je pracovat na budování základů nového lidstva, které miluje a poslouchá Můj 

Zákon. Modlitba je přitom vaší nejlepší zbraní. 

55 Promlouvám k mysli a srdci všech lidí, vychovávám je a přijde čas, kdy se se Mnou budou moci 

spojit duchem, a pak mezi Otcem a Synem nebudou žádná tajemství. Připravte se na dobu, kdy se již 

nebudu dávat poznat skrze lidskou mysl. 

56 Zapište si Mé slovo pro příští generace a dejte si pozor, abyste řádně neplnili Mé příkazy. Nechci, 

aby Moji noví učedníci, kteří poznají Mé Slovo pouze z Písma, našli v Mém učení nedokonalosti v 

důsledku vaší nedostatečné přípravy. Mou vůlí je, aby na těchto stránkách byl obsažen veškerý obsah a 

pravda Mého díla. V této knize, kterou jsem vám svěřil, jsem spojil Své Slovo zjevené ve třech dobách a 

vše, co zůstalo skryté nebo zahalené tajemstvím, pochopíte, až se spojíte z ducha do ducha s Mým 

Božstvím. 

57 Vpravdě vám říkám, že pokud se domníváte, že Můj projev v této době není událostí a že s vaším 

zmizením skončí Mé Dílo, nemáte ani ponětí o jeho rozsahu, ani jste neviděli světlo Šesté pečeti, které 

osvěcuje a oživuje všechny stvořené věci a vyznačuje novou etapu zdokonalování ducha. 

58 Kdybyste při naslouchání Mému Slovu viděli pokoru svého ducha, vaše "hmota" by se s ním 

spojila v jednu vůli, ale tělesná schránka je překážkou vašeho duchovního pokroku. V tom spatřujte boj a 

v něm nezbytné zásluhy pro svůj duchovní vzestup. 

59 Když se budeš cítit sklíčený životními zkouškami, přimkni se ke Mně a budeš silný a nikdo nezničí 

tvůj pokoj ani tě nepřipraví o dědictví. 

60 Chci, abys stále hořela láskou, abys nebyla jako hroby, které jsou horké, jen dokud slunce vysílá 

své paprsky, a k večeru, když se schová, zase vychladnou. 

61 Nedejte se jen dojímat, když slyšíte Mé Slovo, ale milujte Mě a milujte se navzájem stále, jako Já 

miluji vás. 

62 Ve vděčných srdcích jsem slyšel tuto modlitbu: "Pane, neúnavně nám uděluješ tolik dobrodiní." 

Vždycky jsem se modlil: "Pane, neúnavně nám uděluješ tolik dobrodiní." Já vám však říkám: Já jsem váš 

Otec a vidím vaše potřeby. jak by se Můj Duch neměl pohnout ve tvé modlitbě? Utěšoval jsem tě v 

samotě tvé ložnice a osvítil tě, aby tvá duchovní modlitba byla užitečná. 

63 V srdci svých učedníků zanechávám pamětní knihu, aby to byli oni, kdo po roce 1950, až Mé Slovo 

už nebude slyšet skrze lidskou mysl, přinesou lidstvu Mé poselství. 

64 Kolik učení jste slyšeli a naučili se v těchto nenápadných modlitebnách, kde se Mé Slovo dává 

poznat, ačkoli v nich nejsou žádné obřady, oltáře ani obrazy; zde jste již necítili prázdnotu ve svých 

srdcích. 

65 Blaze vám, kteří jste mě poslouchali s tichostí a pokorou, neboť zítra ohromíte zástupy hlubokým 

významem svého slova. 

66 Učedníci, nyní nastal čas, abyste si uvědomili velikost a čistotu Mého díla, aby vaše jednání, až je 

budete v budoucnu hlásat, bylo v souladu s Mým učením. 

67 K tomuto lidu se blíží zástupy; buďte připraveni; nechci, aby vás překvapily nespravedlivým 

jednáním, neboť by mohly říci: "To jsou noví učedníci Páně?". 

68 Poté, co jsem k vám tolik mluvil, nechci, aby našli vaši sýpku prázdnou od dobrých skutků. 

69 Zítra budete zkoušeni a podrobeni zkoušce lidmi, kteří vás chtějí vidět oslabené, aby vás obvinili a 

popřeli Mou Pravdu. 

70 Neočekávejte, že Mé Slovo napsané v knihách samo o sobě vykoná zázrak obrácení lidstva; je 

třeba, aby povstali velcí vojáci Mé Věci, aby zpečetili a potvrdili Mou Pravdu svou vírou, odvahou a láskou 

jako zbraní. 
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71 Nebude třeba se ptát, zda je cesta volná, ani nemusíte hledat zástupy, neboť Já se postarám o to, 

abych vám do cesty postavil potřebné. 

72 Je nutné, aby mezi lidmi vznikli lidé, kteří uznávají velikost Mého Zákona a působí, aby byl 

uznáván. 

73 Vy, kteří jste Mě v tomto čase vyslyšeli, buďte velcí pokorou, Mým Slovem, svou ctností a dobrým 

plněním Mého Zákona! Nemyslete si však, že budete největší mezi lidmi, protože jste mě slyšeli. Kolik 

těch, kdo jsou daleko od Mého učení, v den, kdy tě uslyší, bude tvé svědectví stačit k vykonání větších 

skutků, než jsou ty. 

Z toho budete mít velkou radost, neboť tyto skutky budou plodem vašeho naplnění. 

74 Nyní tě posiluju a zaceluji ti rány, které ti způsobovalo lidstvo, abys měl potřebnou sílu, až začne 

bitva. 

75 Uvědomte si, že světlo Šesté pečeti osvěcuje vás, Šestý svícen osvěcuje lidstvo, ale přestože jsou 

tímto světlem osvíceni všichni, někteří si uvědomují, že žijí ve smysluplné době, zatímco jiní nechávají 

všechna učení projít bez povšimnutí. 

76 Proč, když jste si všichni rovni, nemáte všichni víru? - Díky vaší svobodné vůli a odlišnému vývoji 

vašeho ducha. Proto zatímco někteří doufají, že je povede vyšší světlo a vyšší moc, jiní důvěřují tomu, co 

považují za své vlastní síly, a když je postrádají, cítí se ztraceni. 

77 Váš duch ode Mne vyšel už dávno, ale ne všichni postupují na cestě duchovního rozvoje stejně. 

78 Všechny osudy jsou různé, i když vás vedou ke stejnému cíli. Někomu jsou tyto zkoušky 

vyhrazeny, jinému ty. Jeden tvor jde jedním směrem, jiný jde za ním. Nevznikli jste všichni ve stejný 

okamžik a ani se všichni nevrátíte ve stejnou dobu. Někteří jdou vpředu, jiní vzadu, ale cíl čeká na 

všechny. Nikdo neví, kdo je mu blízko a kdo se od něj vzdaluje, protože jste ještě příliš malí na to, abyste 

toto poznání měli; jste lidé a vaše ješitnost by vám byla osudná. 

79 Otec vám všem říká, abyste vytrvali, a těm, kdo mají víru, říká, aby osvětlovali cestu těm, kdo 

chodí v temnotách. 

80 Když se hluboce zamyslíte nad svou životní dráhou, uvidíte, že jste někdy kráčeli rázně, jindy 

pomalu, jindy jste padali a zase se zvedali, až se vám nakonec podařilo udělat jistější a pevnější krok. 

81 Jen já znám váš vývoj, ačkoli vám musím říci, že skutečně vyšší duch zná svůj vývoj, aniž by byl 

domýšlivý. 

82 Díky daru intuice poznáte, zda je vaše chůze příliš pomalá, nebo zda jste v dechberoucím kroku, 

zda jste se zastavili, nebo zda jste podle svého názoru získali pevný krok. 

83 Podle svého svědomí poznáte, zda je cesta, po které jdete, přípustná, nebo zda jste ji minuli. 

84 Abyste zanechali blahodárnou stopu svého průchodu světem těm, kdo přijdou po vás, je nutné, 

abyste naplnili Můj Zákon; s ním zanecháte velká díla a vaše památka a příklad budou nesmazatelné. 

85 učedníci, já jsem skřivan, pod jehož křídly žijete jako mladí ptáci. Také vám říkám, že šestá pečeť 

je jediná, která je otevřená a osvěcuje vás v tomto čase. 

86 Uvědomte si, že mnozí z Mých pracovníků, kteří byli prvními žáky spiritismu, upadli do vážného 

omylu, když uvěřili, že pečeti jsou místa shromáždění, že pečeti byly v tomto národě uvolněny a že jsou 

jejich vlastníky. 

87 Neustále jim dávám pociťovat svou spravedlnost, neboť jsou v této době jako prvorození, které 

jsem povolal a pozval ke svému stolu a kterým jsem vyhradil své Slovo lásky. Chodí po ulicích světa se 

svými dary a zakázkami, aniž by chtěli vědět, co nesou. Domnívají se, že naplňují můj zákon, a odsuzují 

své bratry. 

88 Nevědí, kam jdou, ani netuší velikost Mého Díla, a když jsem je vyzval, aby Mě slyšeli nad lidskou 

myslí, a zeptal jsem se jich: "Věříte v Mou Přítomnost v této podobě?", mnozí z nich Mě zapřeli. 

89 Řekl jsem jim: "Ukažte mi zástupy svých následovníků, vyjmenujte mi zázraky, které jste vykonali, 

ale oni mi ukázali jen velmi málo ovoce. Ukázal jsem jim na velké zástupy, které se shromažďují tam, kde 

zaznívá Mé slovo, na nesčetná svědectví o Mé moci a připomněl jsem jim: "Strom se pozná po ovoci." - 
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To je šestá pečeť, pod jejímž světlem Mě musíte všichni následovat. Dnes vás osvěcuje šestý svícen, který 

je Božským slovem. 

90 Hle, mezi Mým lidem jsou děti pochybností i děti víry, ti, kdo Mě zapírají, i ti, kdo Mě následují: 

Jedni tíhnou k materialismu a druzí se snaží dosáhnout duchovnosti. To je hlavní příčinou vašeho 

nesouladu v této době. 

91 Mé učení je však jasné jako denní světlo. 

92 Boží Beránek rozvázal pečetě a jedině on je bude moci znovu zapečetit. 

93 Nový Jeruzalém není v tomto národě ani v žádném jiném; toto město je duchovní, i když ho 

budete moci obývat od této chvíle. 

94 Není to Eliáš, kdo uvolnil pečeti; byl to předchůdce, aby šestá pečeť byla uvolněna a zjevena v 

pravý čas. Eliáš představuje šestou pečeť a jeho poslání je velmi vysoké; zjevil vám, že pro vás začíná nový 

čas zjevení. 

95 Sedm církví v Asii, které byly svatyněmi, kde zazněl hlas mých apoštolů jako poselství všem 

generacím národů, je krásným obrazem Knihy sedmi pečetí. 

96 Roque Rojas přišel na svět s posláním být prvním komunikačním orgánem, skrze nějž Eliáš povolal 

první pracovníky Třetí éry, a mezi prvními, kdo přijali pověření, se objevila panna s potřebnou 

duchovností a oddaností, aby se v ní mohl uskutečnit zázrak Mého projevu skrze lidskou mysl. Od té doby 

Mé Slovo tímto zprostředkováním určilo období tohoto zjevení, které začalo zjevením Eliáše a které bude 

trvat od roku 1866 do roku 1950. 

97 Bylo připraveno mnoho orgánů chápání, abyste měli Mé nevyčerpatelné Slovo, které je zdrojem 

moudrosti a zjevení až do posledního okamžiku Mého zjevení. 

98 Později přijde čas zduchovnění, a i když už nebudete slyšet Mé Slovo, budete Mě cítit blíž k sobě. 

99 Bez ohledu na dobrou přípravu jedněch a špatnou přípravu druhých budu i nadále sestupovat, 

abych se dal poznat. Kvůli dobrému úmyslu jedněch a nepřipravenosti druhých bude Můj Duch v této 

podobě přítomen až do roku 1950, neboť nic nebude moci zabránit naplnění Mé Vůle. 

100 Ale ti, kdo do tohoto jídla přidávají něco cizího a dávají zástupům pít vodu, která není křišťálově 

čistá a průzračná, se budou zodpovídat přede Mnou. 

101 Mou vůlí je, abyste se vrátili na místa, kde jste nesplnili žádný úkol. 

102 Cesty jsou vydlážděné, pole čekají na osivo. Připravte se a nechte přijít hodinu svého boje. Pak se 

obejmete jako bratři, vydáte se na cestu a necháte v sobě naplnit Mou Vůli. 

103 Nezapomínejte, že Mé dílo je čisté a budete ho milovat až do konce. 

104 Po celou dobu své životní cesty máte praktikovat aktivní dobročinnost; to je váš úkol. Máte 

mnoho duchovních darů, abyste mohli nezištně pomáhat různými způsoby. Pokud víte, jak se připravit, 

dosáhnete toho, co nazýváte nemožným. 

105 Činnost lásky, kterou provádíte s mincí - ačkoli je to také činnost lásky -, bude přesto tou méně 

vznešenou. 

106 Lásku, odpuštění a mír musíte přinést do srdcí svých bratří. 

107 Už nechci, aby farizeové a pokrytci byli chráněni mým zákonem. Chci učedníky, kteří cítí bolest 

svých bližních. Odpustím všem, kdo činí pokání, bez ohledu na to, jakou sektu nebo náboženství 

vyznávají, a jasně jim ukážu pravou cestu. 

108 Blahoslavení jsou ti, kdo přinášejí Mé učení do cizích zemí, neboť Můj Zákon a Moji andělé strážní 

je budou chránit. Řekl jsem vám, že skrze jedno z Mých dětí, které je vybaveno, může být zachráněno 

rozsáhlé území. Učiňte se hodnými této milosti a já vám dopřeji mnoho věcí. 

109 Mluvím k vám mnoha způsoby, aby vás Mé Slovo posilovalo a abyste nezeslábli, když víru nejvíce 

potřebujete. 

110 Milujte se navzájem, když jste spolu, milujte se navzájem, když jste daleko od sebe, pak na toto 

bratrství sestoupí Otcovo požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 11  
1 Lidstvo, hledej svou blaženost v lásce svého nebeského Otce, neboť vpravdě ti říkám, že spojení s 

Bohem ti dá pocítit blaženost v tvém duchu. 

2 Když člověk vstoupí na duchovní cestu, konečně najde cestu k blaženosti. Učedníci, pochopte 

zázrak, že můžete mít a pociťovat nebeské království ve svém duchu! 

3 Opět vám dávám lekce prostřednictvím učení lásky, neboť ačkoli se právě učíte lekcím života, 

který je pro vás školou, ještě jste nepochopili vše, co vám na vaší cestě odhaluje. 

4 Ó mé milované děti, vy, které naříkáte jako ztracené ovce a bázlivým hlasem voláte po svém 

Pastýři! Když zavíráš oči před skutečností, která tě obklopuje, nakonec si myslíš, že jsem příčinou všeho 

tvého neštěstí na zemi; jiní věří, že mi je lhostejné jejich trápení i neštěstí. 

5 Jak jsi nevděčný, když takto smýšlíš o svém Otci, a jak nespravedlivě soudíš Mou dokonalou 

spravedlnost! 

6 Myslíš, že tě neslyším, když říkáš, že se živíš jen hořkostí, že svět, který obýváš, je světem bez 

štěstí a že život, který vedeš, nemá smysl? 

7 Cítíš mě jen tehdy, když si myslíš, že tě trestám, že ti odpírám jakoukoli milost, a zapomínáš na 

Otcovu něhu a dobrotu; stěžuješ si na svůj život, místo abys blahořečil Jeho dobrodiní. 

8 Je to proto, že zavíráte oči před pravdou a vidíte ve svém okolí jen utrpení a slzy a propadáte 

zoufalství, protože věříte, že vše zůstane bez odměny. 

9 Jak jiný by byl tvůj život, kdyby místo této vzpoury a nepochopení bylo tvou první myšlenkou 

každý den žehnat svému Otci a tvými prvními slovy by bylo poděkování za tolik dobrodiní, která ti Jeho 

láska dává! Vy však již nejste schopni cítit tyto ctnosti, protože tělo narušilo vašeho ducha a vy jste 

zapomněli na Mé učení; proto k vám mluvím o těchto pocitech, které jste vyhnali ze svého srdce. 

10 Osud má milost, kterou do něj vložil Bůh. Osud lidských bytostí je plný božské dobroty. 

11 Často tuto dobrotu nenajdete, protože nevíte, jak ji hledat. 

12 Pokud se vydáš tvrdou a hořkou cestou v rámci osudu, který jsem každému duchu určil, snažím se 

ji zmírnit, ale nikdy ne zvýšit její hořkost. 

13 Lidé se na světě navzájem potřebují, nikdo není příliš mnoho a nikdo není příliš málo. Všechny 

životy jsou pro sebe navzájem nezbytné, aby se jejich existence završila a byla v harmonii. 

14 Chudí potřebují bohaté a bohatí potřebují chudé. Zlí potřebují dobré a ti druzí zase první. Neznalí 

potřebují znalé a znalí potřebují neznalé. Ti nejmenší potřebují ty starší a ti zase potřebují děti. 

15 Každý z vás je Boží moudrostí umístěn na tomto světě na své místo a do blízkosti toho, s kým má 

být. Každému člověku je přidělen kruh, ve kterém má žít a ve kterém jsou inkarnovaní a dezinkarnovaní 

duchové, s nimiž má žít. 

16 Tak se postupně každý svým způsobem setkáte se všemi, jejichž úkolem je naučit vás lásce, která 

vás povznáší; od jiných budete trpět bolestí, která vás očišťuje. Někteří vám přinesou utrpení, protože ho 

potřebujete, jiní vám dají svou lásku, aby vám vynahradili vaši zahořklost, ale všichni pro vás mají 

poselství, učení, které musíte pochopit a využít. 

17 Znovu vám říkám, že jste nepoznali poselství, které pro vás má každá bytost, ačkoli navštěvujete 

Mé učení. 

18 Hledejte v každém ze svých bratrů jak dobré stránky, které vám nabízí, abyste se od něj učili, tak i 

ty špatné, abyste mu pomohli povznést se; tak budete kráčet po cestě života se vzájemnou pomocí. 

19 Na chvíli se zastav a zamysli, protože jsi nechal projít mnoho věcí, které by ti mohly prospět. 

Nenechte si tyto příležitosti ujít, protože jsou to lekce, které necháváte odejít. 

20 Každá lidská bytost je lekcí, očekáváním lásky nebo nelásky, která vám nakonec dá svou sladkou 

nebo hořkou pravdu; a tak půjdete od lekce k lekci, občas se budete učit a občas vyučovat, neboť 

poselství, které jste přinesli na zem, musíte předat i svým bratrům. 

21 Popravdě řečeno, kdyby lidstvo porozumělo těmto naukám, tolik by na zemi neplakalo. 
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22 Nezapomínejte, že každý inkarnovaný i dezinkarnovaný duch*, který vám v jakékoli podobě zkříží 

životní cestu, vám pomůže ve vašem osudu. 
* Vtělený duch: stále přebývá ve svém hmotném těle; odtělesněný duch: již nepřebývá ve svém hmotném těle. 

23 Kolik Duchů Světla jsem pro vás poslal do světa, a vy jste se nezastavili, abyste požehnali Mé lásce 

k vám! 

24 Mnoha duchům, které jsem vám poslal, jste nevěnovali pozornost, aniž byste si uvědomili, že jsou 

součástí vašeho osudu; ale protože jste nepochopili, jak je přijmout, zůstali jste s prázdnýma rukama a 

později jste museli prolévat slzy lítosti. 

25 Lidstvo, tvým osudem je být v harmonii se vším stvořeným. Tato harmonie, o níž k vám mluvím, je 

největším ze všech zákonů, neboť v ní nacházíte dokonalé společenství s Bohem a jeho díly. 

26 Studujte duchy, kteří vás obklopují, a ty, kteří vám v životě zkříží cestu, abyste mohli ocenit jejich 

přednosti, vstřebat poselství, které vám přinášejí, nebo jim dát to, co by měli dostat od vás. 

27 Proč pohrdáte svými sousedy, které vám osud postavil do cesty? Zavřeli jste před nimi dveře 

svého srdce, aniž byste zažili učení, které vám přinesli. 

28 Často jsi od sebe odehnal toho, kdo přinesl tvému duchu poselství pokoje a útěchy, a pak si 

stěžuješ, když jsi to byl ty, kdo naplnil jeho kalich hořkostí. 

29 Život přináší nečekané změny a překvapení, a co budete dělat, když zítra budete muset toužebně 

hledat toho, koho jste dnes povýšeně odmítli? 

30 Mějte na paměti, že je možné, že zítra budete muset hledat toho, kdo je dnes odmítán a 

opovrhován, plný touhy, ale že často už bude pozdě. 

31 Jste-li děti, pochopte a oceňte dobrotu svých rodičů. Pokud jste rodiče, mějte pro své děti 

pochopení. Pokud jste manželé, poznávejte se a milujte se; pokud jimi ještě nejste a čekáte na toho, kdo 

se připojí k vašemu osudu, připravte se ho přijmout, pochopit ho. 

32 Přestaňte si vytvářet další hořkost svými úchylkami a lehkomyslnostmi, a když jste se nenaučili 

číst v knize života, čtěte alespoň v duchovní ušlechtilosti těch, kteří vás přímo obklopují. 

33 Lidstvo, rozumějte Mému Slovu, učte se ode Mne a vidíte, jak od těch, kdo se ke Mně obracejí, 

nikoho neodvracím, protože vím, že jste všichni Mé děti, že Mě všichni potřebujete. 

34 Učte se tomuto učení, abyste pochopili, jak se stát mistry, ale nejprve se naučte být bratry. 

35 Všichni si musíte uvědomit, že vaším údělem je naučit se velké životní lekce, protože jen tak 

dosáhnete vrcholu své dokonalosti, jen tak se stanete velkými. Jinak v sobě budete stále nosit 

nespokojenost, stížnosti a nepochopení, rouhání a výčitky vůči svému Pánu. 

36 Dovolte Mému učení, aby se stalo vaším rádcem na vaší cestě, a pocítíte v sobě sílu, která vás 

nikdy nenechá zoufat a povede vás krok za krokem k nejvyššímu vrcholu porozumění. 

37 Utěšujte ty, které vidíte plakat. Bůh vás k nim přivedl, protože tam je váš úkol. 

38 Pochopte Mé učení, abyste se ve svém životě nedopouštěli dalších chyb, neboť každá urážka, 

kterou způsobíte svým bratrům, ať už slovy nebo skutky, bude nesmazatelnou připomínkou ve vašem 

svědomí, která vás bude nesmiřitelně kárat. 

39 Znovu vám říkám, že jste všichni potřební, aby se naplnil Boží plán a aby skončila velká duchovní 

bída mezi lidmi. 

40 Dokud bude existovat sobectví, bude existovat i bolest. Změňte svou lhostejnost, sobectví a 

opovržení v lásku, v soucit a zažijete, jak brzy k vám přijde mír. 

41 Hluboce přemýšlejte o všech Mých učeních! 

42 Poznejte sami sebe! Podíval jsem se na existenci lidí všech dob a vím, co bylo příčinou všech jejich 

bolestí a neštěstí. 

43 Od nejstarších dob jsem viděl lidi, kteří si brali život ze závisti, z materialismu, z touhy po moci; 

vždy zanedbávali svého ducha v domnění, že jsou jen hmotou, a když pak přišla hodina opustit lidskou 

podobu na zemi, zůstalo po nich jen to, co vytvořili ve svém hmotném životě, aniž by sklidili jakoukoli 

blaženost pro ducha; nehledali ho, nemysleli na něj, nestarali se o ctnosti ducha ani o poznání. Byli 

spokojeni s životem, aniž by hledali cestu, která by je dovedla k Bohu. 
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44 Dokud vy, kteří nemilujete život, protože ho nazýváte krutým, neuznáváte význam svědomí v 

člověku a nenecháte se jím vést, nenajdete nic, co by mělo skutečnou hodnotu. 

45 Je to svědomí, které povznáší ducha k vyššímu životu nad hmotou a jejími vášněmi. Spiritualizace 

vám dá pocítit velkou Boží lásku, pokud se vám ji podaří proměnit v čin. Pak pochopíte smysl života, 

uvidíte jeho krásu a objevíte jeho moudrost. Pak budete vědět, proč jsem to nazval životem. 

46 Kdo se odváží odmítnout toto učení s tím, že není pravdivé, když ho poznal a pochopil? 

47 Když pochopíte, že vaše pravá hodnota spočívá ve vašem svědomí, budete žít v souladu se vším, 

co stvořil váš Otec. 

48 Pak svědomí zkrášlí ubohý lidský život, ale ještě předtím se člověk musí odvrátit od všech vášní, 

které ho oddělují od Boha, aby šel cestou spravedlnosti a moudrosti. Pak pro tebe začne pravý život, na 

který se dnes díváš s lhostejností, protože neznáš to, čím pohrdáš, a nemáš představu o jeho dokonalosti. 

49 Lidstvo, po celé věky jste zůstávali duchovně neteční, protože jste věřili, že pravé štěstí a pravý 

mír patří k lidské existenci, aniž byste pochopili, že jsou součástí Duchovního života, který je pravým 

životem. 

50 Hledejte ty, kdo vás milují, i ty, kdo vás nenávidí; milujte život, který jste nazvali krutým, aniž 

byste věděli, že je pro vás jako otevřená kniha plná moudrosti. Nechte se dojímat radostmi i utrpením 

druhých. V každé lidské bytosti spatřujte Mistra a ciťte se být živým symbolem dobra, nikoli zla, neboť 

podle toho, co v životě vykonáte, bude symbol, který ztělesňujete. 

51 Lidé si představují peklo jako místo věčných muk, kam podle jejich názoru přijdou všichni, kdo 

porušili má přikázání. A stejně jako stvořili toto peklo pro těžké přestupky, vymysleli si jiné místo pro 

menší přestupky a jiné pro ty, kdo se nedopustili ani dobra, ani zla. 

52 Kdo říká, že na onom světě se člověk neraduje ani netrpí, nemluví pravdu; nikdo není bez utrpení 

ani bez radosti. Utrpení a radosti se budou vždy mísit, dokud duch nedosáhne nejvyššího míru. 

53 Poslouchejte, Mé děti: peklo je ve vtělených i vtělených, v obyvatelích tohoto světa i "duchovního 

údolí"; peklo je symbolem těžkého utrpení, strašlivých výčitek, zoufalství, bolesti a hořkosti těch, kdo 

těžce zhřešili. Těchto následků se však zbaví díky rozvoji svého ducha směrem k lásce. 

54 Nebe, které symbolizuje skutečné štěstí a mír, je naopak určeno těm, kdo se odvrátili od vášní 

tohoto světa a žijí ve společenství s Bohem. 

55 Sáhněte si do svědomí a poznáte, zda žijete v pekle, zda pykáte za svá provinění, nebo zda jste 

prodchnuti nebeským pokojem. 

56 To, čemu lidé říkají nebe nebo peklo, nejsou konkrétní místa, je to podstata vašich skutků, které 

váš duch sklízí, když se dostane do "duchovního údolí". Každý prožívá své peklo, obývá svůj svět pokání 

nebo se těší z blaženosti, kterou přináší povznesení a souznění s božským duchem. 

57 Já jsem váš Otec a vy jste mé milované děti. Pojď, povznes se nad všechny stvořené věci a přijď ke 

Mně. 

58 Milovaní učedníci, tato doba je pro lidstvo dobou soudu. Uplynula lhůta, do kdy jste měli začít 

splácet své dluhy. Nyní sklízíte úrodu z minulé setby, výsledek nebo důsledky svých skutků. 

59 Člověk má čas, aby vykonal svou práci, a jiný čas, aby se zodpovídal za to, co vykonal; ten druhý 

čas je čas, ve kterém žijete. Proto všichni trpíte a pláčete. Stejně jako máte čas setby a čas žně, má i Bůh 

jeden čas, který vám udělil k naplnění svého zákona, a druhý k projevení své spravedlnosti. 

60 Nyní žijete v době Božího soudu. Bolest tě nutí plakat, lidstvo se očišťuje ve vlastních slzách, 

neboť nikdo není ušetřen odčinění (své viny). 

61 Jsou to časy spravedlnosti, kdy byste měli přemýšlet o svém osudu, abyste prostřednictvím 

rozjímání a zduchovnění slyšeli hlas svědomí, který vás nezavádí ani neklame, ale vede vás po cestě míru. 

62 Pro ducha je nejtěžší dosáhnout zduchovnění prostřednictvím hmoty, pro člověka je nejtěžší 

poznat sám sebe v podstatě. Nenechávejte svůj život nevyužitý, naučte se všechny jeho lekce. Vaším 

úkolem je dosáhnout moudrosti, učit ty, kteří vás obklopují, a zdokonalovat se v duchu. 

63 Můj lide, víš-li, že tvůj duchovní osud je velký, vydej se cestou lásky a zapal své světlo víry v 

božském plameni Mé moudrosti. 
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64 Pojďte ke Mně, lidstvo, Já jsem Naděje, Já jsem Zaslíbený Utěšitel, který vám v této době chaosu 

přinesl Své Poselství Pokoje. Protože jsi mnoho plakala a trpěla, má útěcha a má láska se do tebe vlévají 

jako pramen milosrdenství. 

65 Vpravdě vám říkám, že jste mnohokrát porušili Můj Zákon, ale stejně tak je pravda, že se očistíte v 

Mé lásce. Co bys dělal, kdybych k tobě v této chvíli místo útěchy přišel jen jako soudce? 

66 Jsem Mistr Lásky, který vám přichází pomoci s vaším křížem. Jsem tvůj společník na cestách, který 

vede tvé kroky a stojí při tobě v tvé osamělosti a hořkosti. Jsem dobrý přítel, na kterého jste čekali. Já 

jsem potrava, kterou váš duch potřebuje, neboť Moje láska je potravou, která vám dává život. 

67 V každé době jsi Mě potřeboval, ale nejvíce v této době, kdy lidstvo naplno vyprazdňuje pohár 

bolesti. Proto jsem s vámi, neboť jsem váš Spasitel. - Vy pláčete a já žehnám vašemu pláči, neboť slzy 

hříšníků jsou požehnanou rosou, kterou se oplodňují srdce. 

68 Tvůj duch se vzdálil od hmoty, aby slyšel Mé Slovo v duchovním světě, a mluvil se Mnou beze 

slov. 

69 Vyspělejší duch ví, že lidské slovo ochuzuje a snižuje výraz duchovních myšlenek, a proto nechává 

hmotné rty mlčet, aby se povznesl a vyjádřil jazykem, který zná jen Bůh, tajemství, jež nosí skryté v 

nejhlubším nitru své bytosti. 

70 Odložte svou bolest, povzneste se nad své slzy a nadále Mi naslouchejte. Uvědomte si, že pro 

lidstvo nastal třetí čas, a pociťujte odpovědnost za přípravu. Vyznej se mi a pozvedni svého ducha. Slyším 

tvou modlitbu a uděluji ti svou milost a své odpuštění. 

71 Chválíte Mě duchovními písněmi, když Mě vidíte sestupovat z "horské výšiny" do svého domova, 

a když slyšíte Mé Slovo, váš duch se chvěje a říkáte Mi: "Pane, víme, že jsi s námi." - Ne všichni však 

vnímají Můj příchod, a proto je nutné, abyste neustále opakovali Má slova a důkazy, abyste si uvědomili, 

že jsem opět přišel k lidstvu. Hledal jsem v člověku domov, chrám, v němž bych mohl přebývat, a zatím 

jsem ho nenašel, ale nepřestanu leštit skály, dokud je nepřeměním v srdce, která cítí Mou Přítomnost a s 

ní Mou Spravedlnost a Mou Lásku. 

72 Pokud máte pocit, že bloudíte v poušti nepochopení, buďte stateční a jděte vpřed. Kdybych vás 

však podle své vůle nechal přejít pouště a hory, abyste přinesli radostnou zvěst do jiných zemí, dejte se 

do práce, protože kdyby vám došla voda, dám vám vytrysknout ze skály, abyste uhasili žízeň, a kdyby vám 

chyběla síla na dlouhou cestu, oživím vás. 

73 Práce, kterou vám svěřuji, je delikátní. Nedovolte, aby tento poklad uloupily ničemné ruce, aby 

později řekly, že je plodem jejich inspirace, a aby se jím povyšovaly a ponižovaly nic netušící. 

74 Až ke mně přijdete, budu se vás ptát a žádat od vás účet za všechno, co jsem vám dal, ale mnozí z 

vás mi řeknou: "Pane, ztratil jsem své dědictví." Pak ti přikážu, abys ji hledal, a nevrátíš se ke Mně, dokud 

ji nezískáš zpět a nesplníš všechna Má přikázání. - Kdybych k vám takto nemluvil, usnuli byste a nemohli 

byste se zachránit. 

75 Podstata Mého Slova, kterou dnes uchováváš, bude zítra z tvých rtů proudit ve slovech moudrosti 

ku prospěchu lidstva. Pokud na této cestě vytrváte, najdete zdravé a prospěšné radosti, které budou živit 

vašeho ducha. 

76 Věřte ve velikost hořčičného semínka a uvidíte, že se stanou velké zázraky. Dnes, stejně jako ve 

Druhé éře, vám říkám: přikázat "hoře", aby změnila svou polohu, a budete poslechnuti; zastavit řádění 

živlů, a uvidíte, jak se uskuteční; říci nemocnému v Mém jménu, aby se uzdravil, a uvidíte, jak se zbaví 

nemoci. Když se vám však stane zázrak, nebuďte lhostejní, vnímejte a oceňujte božské působení ve svém 

duchu. 

77 Lidstvo postihne mnoho pohrom, v přírodě dojde k otřesům, živly přetrhají svá pouta: Oheň 

zpustoší celé kraje, vody řek se vylijí z břehů, moře se změní, pod masami vody budou pohřbeny kraje a 

objeví se nové země. Mnoho tvorů přijde o život, a dokonce i ti, kteří jsou nižší než člověk, zahynou. 

Všechno se změní v otřes a zmatek, a pokud se nepřipravíte nyní, budete ve zkouškách slabí a nebudete 

moci dát sílu ostatním, a tak nebudete moci zanechat dobrý příklad budoucím generacím, které se se 
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Mnou spojí od ducha k duchu. Pokud jim neotevřete cestu, budou Mě hledat na cestě vědy, a ne na cestě 

oduševnění, a to není Má vůle. 

78 Po roce 1950 zažijete začátek těchto velkých zkoušek. Bděte a modlete se; poznejte Mě, lidé. 

Jednejte podle Mého Slova, které zahrnuje všechny ctnosti, a buďte spaseni. Amen, pravím vám, že 

kdokoli uslyší mé slovo a bude se jím řídit, bude spasen a vejde do věčného života. Chrám, o kterém jsem 

řekl svým učedníkům, že ho postavím ve třech dnech, je ten, který dnes stavím ve vašem duchu. Tento 

chrám je nezničitelný; jeho základy jsem svěřil vašim otcům a jeho dokončení zažijí vaše děti. 

79 Nikdo nesmí znesvětit tento chrám a nedovolit, aby do něj vstoupila modloslužba, chamtivost, 

sobectví nebo pokrytectví, protože jedinou odměnou jim bude temnota a výčitky svědomí. Pokud však 

budete žárlivě střežit tuto vnitřní svatyni, kterou nosíte ve svém duchu a která je příbytkem, v němž chce 

přebývat váš Otec, uvidíte, že z daleka i z blízka budou přicházet karavany mužů, žen a dětí, kteří budou 

klepat na brány tohoto příbytku v touze po duchovní pomoci. 

80 Mnozí přijdou jako vlci a budou se vás snažit přelstít, ale vzhledem k upřímnosti a pravdivosti vaší 

bohoslužby a také vašich skutků se změní v mírné ovce. 

81 Přemýšlejte a dovolte Mi, abych se vás ptal v tichu vaší ložnice; tyto otázky budou stejné, jaké 

vám budou klást lidé, a chci, abyste se od nynějška připravili na to, že jim budete dávat provinilé 

odpovědi. 

82 Ve chvíli, kdy jsem vám dal své učení a svá přikázání, jsem vás naplnil silou, abyste nepolevovali v 

boji. Milované děti, není možné, abyste s tíhou svého kříže dosáhly vrcholu hory, aniž byste předtím 

prošly cestou utrpení.* 
* Odkaz na konec Ježíšova života: než se dostal na vrchol Kalvárie, kde byl ukřižován, musel nést svůj kříž ulicemi 

Jeruzaléma. 

83 Kdy se na zemi objeví člověk, který splní všechna Má učení, jak to vyžaduje Můj Zákon: člověk 

velkého a světlého ducha, vysokých citů a jasné inteligence? 

84 Pokud si myslíte, že slovo "člověk" znamená tvora - slabého, malého a odsouzeného k tomu, aby 

byl věčně unášen zlem - jste na velkém omylu. Člověk prošel hmotným a duchovním tyglíkem utrpení, 

aby se plodem jeho boje, zkušeností a vývoje stal pravý člověk. Myslíte si, že vaše semeno není schopno 

přinést takové ovoce? Izraeli, nepochybuj o mém slově. Pamatuj, že jsem slíbil Abrahamovi a Jákobovi, že 

jejich potomstvo bude požehnáním a útěchou pro všechny národy země. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 12  
1 Buďte požehnáni v toto posvátné ráno, kdy lidé uctívají památku Mesiáše. 

2 Přináším vám nejen naděje, ale i krásnou skutečnost. 

3 Bouře utrpení, kterou ve svém životě prožíváš, bude krátkodobá; to vše pomine a ty přestaneš 

plakat a trpět. 

4 Existence lidské bytosti na zemi je jen okamžikem ve věčnosti, dechem života, který na chvíli oživí 

lidskou bytost a hned zase odejde, aby se později vrátil a dal dech novému tělu. 

5 Radujte se, že žádná bolest netrvá věčně; vaše utrpení je dočasné a brzy pomine. 

6 Pro toho, kdo se na zkoušky dívá duchovně, je doba odčinění a očištění pomíjivá; pro toho, kdo je 

zcela pohlcen materialismem, naopak to, co ve skutečnosti velmi brzy skončí, bude trvat dlouho. 

7 Jako plynou údery tvého srdce, tak plynou v nekonečnu životy lidí. 

8 Není důvod k obavám, neboť jakmile někdo vzdychne, jakmile prolije slzu nebo jakmile vysloví 

slovo, tak pomine lidské utrpení. 

9 V nekonečné Boží něze se všechny vaše bolesti a trápení musí rozplynout v nicotu. 

10 Jestliže tě bolest zraňuje, není to proto, že by ti přicházela ode Mne, ale proto, že jsi o ni dříve 

usiloval a zákon spravedlnosti musí být naplněn. 

11 Nikdo však není bezmocně opuštěný, všichni máte někoho, kdo vás povzbuzuje a chrání, máte 

mnoho blízkých za závojem hmoty. Vy je však neznáte a nevíte, jakým způsobem vám projevují lásku ze 

záhrobí. Jsou to duchové, kteří přebývají v království světla, kteří pomáhají a utěšují malé bratry, slabé, 

padlé a nemocné. 

12 Osvícení jsou vysocí vyslanci Pána, kteří při plnění důležitých a obtížných úkolů nařizují a starají se 

o vše, co jim bylo uloženo. 

13 Nazývám je osvícenými, protože jsou to ti, kdo dovolili, aby v jejich duchu vykvetlo Mé semeno 

lásky. To jsou ti osvícení, které ještě neznáte, protože vám chybí duchovní vnímavost. 

14 Abyste mohli pocítit Mou přítomnost, bylo nutné, aby Mé myšlenky zazněly v lidském těle, ale 

opravdu vám říkám, že vesmír je plný duchovních vibrací, které byste mohli slyšet i vy, kdyby vám to vaše 

duchovní příprava a schopnosti dovolily. 

15 Musel jsem k vám promluvit v této podobě, abych se učinil slyšitelným, neboť vás chci osvobodit z 

pout nevědomosti, chci rozbít pouta, která vám brání, a pomoci vám, abyste skutečně pochopili Mé 

učení. 

16 Ten, kdo je svázán se slabostmi světa, nebude schopen pocítit Mě v plnosti. Žádný člověk, jehož 

srdce je zatvrzelé, nemůže dosáhnout dokonalosti. 

17 Musím se vcítit do vašich srdcí, abyste Mi rozuměli, a musím často opakovat Své učení a hledat 

okamžik, kdy budete připraveni Mě přijmout. 

18 Musíte pochopit, že jsem přišel rozbít řetězy, které z vás učinily otroky bolesti, osvobodit vás od 

utrpení, které jste si sami vytvořili a které se ještě prodloužilo, protože opakujete své chyby a 

nedokonalosti. Jste-li však zatvrzelí ve zlu, Já vás ve Své Lásce neustále zachraňuji, a i kdybyste se ocitli v 

doupatech neřesti nebo v nejhlubší propasti svých vášní, tam budu hledat ztracené, abych je přivedl do 

Království světla. Musíte však být pokorní a spravedliví*, aby ve vás mohlo rozkvést Mé sémě. 
* Ve smyslu Bible a tohoto Božího učení slovo "spravedlivý" znamená: naplňovat Boží zákon - v novém přikázání 

lásky - skutkem a obstát před Boží spravedlností. 

19 Po pravdě vám říkám: I když vidím, že jste se osvobodili od zkaženého a neužitečného, že jste se 

snažili odvrátit od zlých cest, nemohu vám ještě říci, že jste již schopni vést lid, neboť vám ještě mnoho 

chybí k dosažení oduševnění. 

20 Přicházím také, abych ve vás probudil ideály, abyste se osvobodili od nevědomosti, neboť s tímto 

řetězem, který vás poutá k materialismu, nemůžete vystupovat jako Moji apoštolové ani dávat příklady 

pravé lásky. 
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21 Jsem Slunce Pravdy, které rozpouští mlhu nevědomosti; vyjděte ze své temnoty a přijměte 

osvěcující a hřejivé paprsky Boží inspirace. 

22 Kdybys Mi již porozuměl, plně bys pocítil, že přicházím do tvého ducha jako moudrost, jako život, 

a kdyby tvá mysl a srdce zachovávaly Má slova světla, brzy bys patřil k osvíceným. 

23 Ó požehnané ráno, plné modliteb, písní a požehnání! Kdyby lidé alespoň na několik okamžiků 

pronikli do velikosti jeho významu - kolik pokoje a kolik světla by sklidili pro svého ducha! 

24 Podívejte se, Můj lide, podívejte se na nebesa, pozorně se na ně podívejte a poznáte, že v každé 

hvězdě je zaslíbení, svět, který vás čeká; jsou to světy života zaslíbené Božím dětem, které budete všichni 

obývat. Všichni totiž poznáte Mé království, které nebylo stvořeno jen pro některé bytosti; bylo stvořeno 

jako univerzální domov, v němž se spojí všechny Pánovy děti. 

25 Musíte však mít vždy jasnou mysl, být bez (temných) mraků, musíte být stále bdělí, abyste cítili 

Mou inspiraci, která k vám přichází. 

26 Až jednoho dne bude zemi vládnout někdo osvícený Mou Moudrostí, bude vše v harmonii, ale vy 

jste do dnešního dne nepřijali Mé učení, nechtěli jste být vůdci země ani jediného národa, a proto jsou 

války. 

27 Nyní si poslechněte něco pro vás důležitého, co vás potěší ve vaší bolesti: 

28 V budoucnu vám pošlu osvícené duchy, kteří přijdou na Zemi jako vládci a nedovolí další války, 

protože vědí, že tato planeta je pro všechny lidi a že sváry mezi národy, které sahají až k počátkům 

lidstva, jsou nepopiratelným důkazem závisti, zášti, nedůvěry, rozdělení a nenávisti mezi lidmi. 

29 Dnešní ráno, prozářené vzpomínkou na můj příchod na tento svět v Ježíši, se stalo ještě zářivějším 

díky vašemu vyvýšení. 

30 Nevynechávejte modlitbu, i kdyby byla tak krátká, že by netrvala déle než pět minut, ale ve světle 

svého svědomí se v ní podrobte důkladnému zkoumání, abyste mohli sledovat své jednání a věděli, v čem 

se máte zlepšit. 

31 Pokud při svém povznesení v modlitbě ztratíte pojem o čase, bude to znamením zduchovnění, 

protože jste dokázali vystoupit, byť jen na několik okamžiků, z času, po kterém otroci materialismu touží 

jen pro své požitky nebo pro zvětšení svých peněz. 

32 Ti, kdo se denně zkoumají, zlepší svůj způsob myšlení, života, mluvení a cítění. 

33 Duchovní rozvoj lidské bytosti, její proměna, obnova a povznesení jsou důvodem zjevení Mého 

Slova na tomto světě. 

34 Chci, abyste dosáhli dokonalosti, abyste mohli pracovat na svém štěstí a míru. 

35 Pokud navzdory tomuto každodennímu zpytování svědomí nekráčíte po cestě dobra, budete 

zodpovědní za své přešlapy, pády a chyby. 

36 Kdyby některé z Mých učení nebylo náležitě podáno, protože bylo vysloveno zprostředkovatelem 

slov s malou plynulostí, obraťte se k duchovní stránce Slova, aniž byste se pozastavovali nad touto 

chudobou výrazu, a najdete v pravdě Mého učení božskou podstatu Mého učení. 

37 Mnohým, kteří slyší Mé Slovo, se zdá, že je to největší učení, jaké lze dnes na zemi přijmout; jiní 

mají dojem, že neobsahuje žádné pravdy. Není to však poprvé, co lidé Má zjevení odmítli. 

38 Na tento svět přišlo mnoho mistrů a poslů, a když začali rozsévat Mé semeno pravdy a lásky, zabili 

jste je, protože temnota lidstva nemohla unést tolik světla. 

39 Proroci, patriarchové a věštci se stali mučedníky, oběťmi lidské zloby, protože lidé nedokázali 

pochopit pravdu, která vycházela z jejich úst, ani dobrotu jejich srdcí. 

40 Všichni osvícení poznali kříž utrpení se všemi mukami a hořkostí, které lidé umějí způsobit svým 

bratrům. 

41 Tato utrpení jsou pro každého mistra nezbytná, jsou to trny, přes které musí přejít, a hořkosti, 

které musí poznat, aby se uprostřed nich projevila velikost jeho ducha. 

42 Tuto cestu ještě neznáte, ale budete ji muset poznat a jít po ní, pokud půjdete do práce 

inspirováni Mnou a naplněni silou, kterou dává láska. 

43 Láska je pro vás krásné slovo, ale dodnes jste nepronikli do jeho pravého významu. 
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44 Ten, kdo je Mistrem, ví, jaký je jeho osud, a žehná mu a ví, jaký je osud jeho bratrů. 

45 A jaký je váš osud? - Stejně jako to, co kdysi předvedl Mistr mistrů a co bylo dáno všem poslům: 

zachraňovat, milovat a vykupovat hříšníky. 

46 Tvým osudem je být osvíceným a prorokem; jednoho dne se jím staneš a pak poznáš utrpení těch, 

kteří ti ukázali cestu. Zároveň poznáte lásku a odvahu, které je provázely na jejich životní cestě. 

47 Všichni museli zvítězit ve vnitřním boji v nejtěžší hodině utrpení a zkoušky, a když se jich svědomí 

ptalo, zda se chtějí vzdát svého poslání, nebo zůstat mezi lidmi, kteří jim dali smrt, odpověděli rozhodně, 

že chtějí zůstat se svým lidem, protože to byl jejich úkol, i když to jejich bratři nechápali stejně. 

Neochvějně vytrvali s těmi, které milovali, dokud jim zbýval dech života. Věděli, že temnoty v lidstvu musí 

být rozpuštěny, ale vpravdě vám říkám, že nebyli vedeni sobeckým zájmem, ačkoli jim byla v Mém 

Království uchována odměna. 

48 Já jsem Kniha pro všechny a vy mě tu máte jako důkaz. Jsem stále s vámi, protože vás miluji a vy 

Mě potřebujete. - Abyste dosáhli blaženosti, můžete jít ze své vlastní vůle dvěma cestami: cestou lásky a 

cestou bolesti, ale vpravdě vám říkám, že ať si vyberete kteroukoli cestu, budu vám pomocníkem. Až 

poznáte vznešené pocity očištěného ducha, řeknete i vy: Zůstanu s hříšníky. 

49 Prosím ty, kdo s láskou pracovali na Mém díle: Co jste cítili, když jste pracovali pro dobro, ve 

prospěch druhých? 

50 Říkáte mi: "Mistře, obklopila nás v tom plynulost a síla nás poháněla, abychom pokračovali bez 

únavy a vyčerpání." 

51 Už tě nebaví mě poslouchat? - Ne, Mistře," říkáš mi. Ani mě neomrzelo být s tebou od počátku 

tvého stvoření. 

52 Dávám ti svá učení, božské rady, zákony a pravidla pro věčnost a někdy jsi i ty při uplatňování 

Mých slov dávala učení svou dobročinností, když jsi pracovala pro dobro druhých. 

53 Pokud někdo z vás zůstane nedotčen Mým učením, je jako skála, ale vy všichni pozorně 

naslouchejte Mému Slovu, neboť nikdo nemůže zůstat otupělý vůči tomuto Světlu. 

54 Někdo se mě ptá: "Mistře, proč jsou lidé, kteří přinášejí na zem velké poslání, a jiní ne?" A já jsem 

vám odpověděl, že ti, kteří mají dnes jen malé poslání, budou zítra velcí osvícenci. 

55 Žijte vždy bděle, neboť na vaší cestě budou ti, kdo říkají, že patří ke Mně; ale nevěřte jim v první 

chvíli, věřte kvůli tomu, co vyznávají v pokoře, v moudrosti a lásce. 

56 Jiní vám budou tvrdit, že jsou ve styku se Mnou, a přitom jsou první oklamaní. Proto si vždy 

musíte dávat pozor na úkol, který máte, a na pozici, kterou zastáváte. Musíte otevřít oči a uši a také 

odpustit mnoho věcí. 

57 Musíte znát mnoho věcí, abyste jim mohli říci, která cesta je pravá a jak se osvobodit z otroctví, z 

nevědomosti. Pochopte, že pravdu, kterou hlásáte, jste povinni dokázat skutky. 

58 Tato planeta se promění, protože lidé budou zduchovněni a pak budou Bohu vzdávat dokonalou 

poctu. 

59 Nastala chvíle ticha, chvíle vašeho společenství se Mnou, abyste se jako vlny v moři, které se 

vzájemně prolínají, spojili s Mým Božským Duchem. Ticho - nejen na rtech, ale i ve vnitřním chrámu 

člověka, protože je to tvůj duch, který ke Mně mluví, a tato chvíle je slavnostní. 

60 Ztište se a naslouchejte Mi, vy poutníci na mnoha cestách, kteří s sebou nesete prach mnoha cest; 

nechte Mě být světlem na vaší osudové cestě. 

61 Z různých náboženství jste přišli k tomuto slovu, díky němuž jste se dozvěděli, že jediný duchovní 

zákon, jediné pravé učení, kterým se budou lidé řídit, je toto: "Milujte se navzájem." Toto učení však 

budou šířit ti, kdo byli tímto učením osvíceni, nikoli ti, kdo porušují zákon, ani zlí hlasatelé věčného pekla. 

62 Na rtech Mých nových vyslanců nebude lež ani rouhání, nebudou učit učení o nespravedlivém, 

krutém a nemilosrdném Bohu, který není schopen zachránit všechny své děti, ale o Bohu pravé lásky a 

dokonalé spravedlnosti. 

63 Ani vám neříkám, že toto duchovní učení bude světovým náboženstvím, neboť jsem nikdy nevydal 

náboženství, ale zákon. Omezím se na to, že vám řeknu, že zákon, který na zemi zvítězí a bude mít trvalou 
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platnost, aby osvítil existenci lidí, bude zákon lásky, který jsem vám vysvětlil ve Svém Učení, abyste ho 

plně poznali. 

64 Lidstvo bude stále konat mnoho falešných skutků lásky a dobročinnosti, dokud se nenaučí milovat 

a vykonávat pravou láskyplnou činnost, a mnozí budou muset stále putovat od náboženství k 

náboženství, dokud se jejich duch nepozvedne k vyššímu poznání a konečně nepochopí, že jediným 

zákonem, univerzálním a věčným učením ducha je zákon lásky, k němuž všichni dospějí. 

65 Všechna náboženství zmizí a zůstane jen světlo Božího chrámu, které bude zářit uvnitř i vně 

člověka, chrámu, v němž budete všichni uctívat poslušnost, lásku, víru a dobrou vůli. 

66 Tvé svědomí je připraveno upozornit tě na každý tvůj krok a zneklidňuje tě, když přestupuješ Můj 

zákon. Poté jste si dali předsevzetí, že už neupadnete do zla. 

67 Viděl jsem také ty, kdo v tichosti utěšují a uzdravují nemocné, kdo bez vychloubání umí dát 

správné slovo, které zachraňuje, kárá a posiluje. 

68 Když Mi nasloucháte, vaše srdce se zušlechťuje a duch se povznáší nad sobectví hmoty, myslí na 

druhé a jejich utrpení a zkoušky činí svými. Přejete si, aby už nebyla žádná válka, protože začínáte milovat 

mír, ale válka bude pokračovat ve své cestě ničení a smrti, protože ještě ne všichni lidé myslí a cítí jako vy 

v této chvíli. Ale časový limit, který je dán těm, kdo jsou u moci, už nebude trvat dlouho, brzy uvidíte, jak 

se jejich vláda a moc promění v popel. 

69 Jaká je vina těchto lidí před Bohem a jak ji budou muset zaplatit? - Jen já to vím, ale vpravdě vám 

říkám, že Zákonu smíření nikdo neunikne. Proto vám říkám, že zatímco oni pokračují v ničení světa, který 

jim Bůh dal k životu, bděte a modlete se za své bratry, neboť nevědí, co činí. Kdyby to totiž věděli, už 

dávno by svými slzami, krví a dokonce i životem obnovili vše, co zničili. 

70 Pokračujte v modlitbách za mír ve světě, je to vaše povinnost; modlete se, aby si lidé rozuměli a 

milovali se navzájem. 

71 Kdyby si lidé uvědomili, že země byla stvořena pro všechny, a kdyby se uměli spravedlivě dělit se 

svými bratry o hmotné a duchovní poklady, jimiž je jejich existence naplněna, věru vám říkám, že už zde 

na zemi byste začali pociťovat mír Duchovního království. 

72 Byl jsem mezi vámi, ačkoli vám znovu říkám, že jsem nesestoupil do hmoty, ale pouze jsem poslal 

své božské myšlenky do lidského mozku, skrze nějž se proměnily ve slova. 

73 Kdyby někdo řekl, že je pro Mne nemožné komunikovat s lidstvem touto cestou, protože jsem 

nekonečný a vy nejste hodni Mne přijmout, odpovídám: Místo abych se díval na vaši malost, zjevuji se 

vám, protože Mne potřebujete. 

74 Můj božský duch nezná vzdálenosti ani překážky, v každé podobě jsem s vámi, protože Má 

přítomnost je univerzální. 

75 Brzy již nebudu tyto hlasatele používat, protože tato forma hlásání skončí v roce 1950. - Já jsem 

váš Otec a vy, Mé děti, se učte mluvit přímo se Mnou. Nepamatuješ si, jak tě tehdy Božský Mistr učil? 

Pamatujte, že Ježíš nehledal prostředníky, aby mohl mluvit s Otcem. 

76 Mé Slovo, Mé učitelské oslovení, je dnes zdánlivě určeno jen tobě, ale ve skutečnosti je určeno 

všem, neboť jeho moudrost a láska zahrnuje celý vesmír, sjednocuje všechny světy, všechny vtělené i 

nevtělené duchy. Přijďte ke Mně, pokud Mě potřebujete; hledejte Mě, pokud se cítíte ztraceni. 

77 Já jsem váš Otec, který zná vaše utrpení a který vás utěšuje. Vštěpuji vám lásku, kterou tolik 

potřebujete, pro sebe i pro své okolí. 

78 Jestliže vpravdě poznáváte Mou přítomnost podle moudrosti, kterou zjevuji prostřednictvím 

těchto hlasatelů, pak také poznejte, že nastal čas začít konstruktivní práci na duchovní cestě. 

79 Ach, kéž by si všichni povolaní pospíšili; vpravdě vám říkám, že by Pánův stůl byl přeplněn 

učedníky a všichni by jedli stejný pokrm! Ne všichni pozvaní však přišli, dali se na jiné zaměstnání a 

odsunuli tak božské volání na druhé místo. 

80 Blahoslavení ti, kdo přišli ve spěchu, neboť oni dostali svou odměnu. 

81 V každé době, ale dnes více než v minulosti, se člověk cítí být pánem svých činů nezávisle na 

jakémkoli duchovním zákonu. Proměnil se v egoistickou bytost, která myslí jen na sebe. Jeho srdce je bez 
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lásky k druhým, a proto se lidstvo podobá obrovské poušti, suché a vyprahlé. Dokážou se lidé v tomto 

státě sjednotit, porozumět si a poctivě a ušlechtile si pomáhat? - Ne! Neodstraní-li lidstvo ze svého srdce 

sémě zla, bude se dál ničit; někteří nebudou důvěřovat druhým a budou se hádat, dokud budou bez 

lásky. 

82 To je půda, na níž zasévám Své semeno ve Třetí éře, pro kterou připravuji lid dělníků, lid, jehož 

srdce se oprostí od sobectví, který přemýšlí o Mé Pravdě a obrací se k dobru. 

83 Než jste však přišli ke Mně, hledali jste štěstí a mír pro sebe, aniž byste mysleli na to, že se vzdáte 

svého štěstí, abyste dosáhli štěstí druhých, nebo že upřednostníte potřeby svých bližních před svými 

touhami. 

84 Až naplníte zákon lásky, dosáhnete své jednoty a harmonie, přestanete trpět a lidstvo dosáhne 

míru národů, kterého dosud lidé nedosáhli. 

85 Jak snadné by bylo, kdyby se lidé trochu oduševnili a dokázali si porozumět! 

86 Prosím ty, kteří uznávají toto učení jako pravdu schopnou zachránit a sjednotit lidstvo: Proč jste 

se nerozhodli uvést ji do praxe? Spokojíte se s tím, že ji považujete za prosté učení o moudrosti, nebo za 

další teorii? 

87 Člověk chce zachránit sám sebe, aniž by poznal svou duchovní podstatu, a to je jeho největší 

chyba. Dokud žije a cítí se silný na zemi, snaží se zapomenout na každou myšlenku, která mu připomíná 

věčnost nebo duchovní život. Toto intuitivní poznání neztrácí, ale nechce o něm nic vědět, a teprve když 

se k němu přiblíží smrt a on v sobě pocítí smrtelnou agónii, stane se, že v okamžiku chce napravit chyby a 

dohnat ztracený čas; ale to už bude pozdě, protože ne vše dojde pokání. Zákonem spravedlnosti je sklízet 

to, co člověk zasel, i když mu pokání pomůže snášet s láskou a trpělivostí odčinění jeho viny, které bude 

ve skutečnosti jeho dílem obnovy a obnovy. 

88 Nasloucháte a zároveň potvrzujete, že k vám mluvím pravdivě. Necháváte k sobě promlouvat své 

svědomí, které vám říká, že vaše víra byla často jen zdánlivá, protože jste neměli jistotu existence 

věčného života pro ducha. Nepochybně jste měli na mysli, že si budete naplno užívat pozemské existence 

a na krok k duchovnímu životu se připravíte, až když nastane poslední chvíle. Myšlenka na život po tomto 

životě byla pro víru jako ujištění, že se může vrátit, až přijde čas, a že dokáže přežít strašlivé chvíle 

odchodu. 

89 Ptám se vás: Má takto člověk žít? Takto projevujete svou víru v Otce a dosahujete skutečného 

duchovního rozvoje? 

90 Přemýšlejte o všem, co jsem vám v tomto učení řekl, a nakonec si uvědomíte, že člověk vždycky 

chyboval svými sobeckými a materiálními pocity. 

91 Pochopte Mou nauku, která člověku odhaluje spojení ducha s duchem skrze lásku a všechny 

ctnosti, které z ní pramení, stejně jako ze všech pocitů a darů ducha, a řekněte, zda není klíčem, který 

může lidstvu otevřít brány věčného míru a nepomíjivé moudrosti. 

92 Ve třech obdobích, do nichž jsem rozdělil vývoj lidstva, jsem vám svým světlem vyznačil stejnou 

přímou a úzkou cestu pro vzestup ducha, jedinou cestu lásky, pravdy a spravedlnosti. 

93 Vedl jsem vás od poučení k poučení, od zjevení ke zjevení, až přišel čas, kdy vám řeknu, že už se 

se Mnou můžete spojit z ducha do ducha. Mohlo se lidstvo takto spojit v první éře? - Ne, byla nucena 

uchýlit se k materiálnímu uctívání, k obřadům a ceremoniím, k tradičním svátkům a symbolům, aby se 

mohla cítit blízko božskému a duchovnímu. Z této neschopnosti přiblížit se duchovnímu, povznést se k 

božskému, poznat hlubší a osvítit tajemství vznikla různá náboženství, každé podle stupně duchovní 

zaostalosti nebo duchovního pokroku lidí, některá více oddaná pravdě než jiná, některá více zduchovnělá 

než jiná, ale všechna usilující o stejný cíl. Je to cesta, kterou duchové procházejí staletími a věky, cesta, na 

kterou ukazují různá náboženství. Někteří postupují jen velmi pomalu, jiní stojí na místě a další podlehli 

klamným naukám a byli poskvrněni. 

94 Pro lidstvo nastal nový věk; je to věk světla, jehož přítomnost bude vrcholem duchovní cesty 

všech lidí, aby se mohli probudit, zamyslet se, zbavit se těžkého břemene svých tradic, fanatismu a omylů 

a pak povstat k novému životu. 
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95 Některá dříve, jiná později, postupně všechna náboženství a sekty dosáhnou neviditelného 

chrámu, chrámu Ducha Svatého přítomného v Mém díle, nehybného jako sloup tyčící se do nekonečna, 

očekávajícího lidi všech národů a generací. 

96 Až všichni vstoupí do nitra Mé svatyně, aby se modlili a ponořili se do ní, dosáhnou všichni 

stejného poznání Mé pravdy. Jakmile tedy bude tento vrchol cesty dokončen, všichni povstanou 

sjednoceni stejným zákonem a budou uctívat svého Otce stejným způsobem. 

97 Proč by měl být někdo překvapen mými novými odhaleními? Vpravdě vám říkám, že již staří 

patriarchové věděli o příchodu tohoto věku, vidoucí jiných věků jej viděli a proroci jej ohlašovali. Byl to 

božský slib daný člověku dávno předtím, než jsem přišel na svět skrze Ježíše. 

98 Když jsem svým učedníkům oznámil svůj opětovný příchod a naznačil, v jaké podobě se lidem 

zjevím, uplynulo od doby, kdy vám byl dán slib, mnoho času. 

99 Nyní máte před očima průběh té doby, zde se tato proroctví naplňují. Koho to může překvapit? - 

Pouze ti, kdo spali v temnotě, nebo ti, kdo v sobě uhasili Má zaslíbení. 

100  Zde je Mé světlo, které čeká na každého, aby ho zastavilo na jeho cestě, neboť mu odhalím 

duchovní poklad, který v sobě nosí a který dosud nebyl schopen objevit. Přesvědčím je, že již příliš 

prozkoumali materiál, že se již oddali pomíjivosti a prchavosti. Budu je učit, aby ve svém vlastním duchu 

hledali svědomí, které je božskou podstatou, již jsem vložil do každé lidské bytosti. 

101  Vpravdě vám říkám, že jste nikdy nepředali všechno velké a dobré, co je ve vašem duchu, protože 

o tom ani nevíte. Jak se budete navzájem milovat s dokonalostí, které jsem vás naučil, když se nebudete 

navzájem uznávat za bratry? Je třeba, abyste využili podstatu, kterou má duch v sobě, aby vaše láska byla 

láskou a vaše milosrdenství pravým milosrdenstvím, něčím víc než prázdnými slovy, něčím víc než 

mizernými penězi, něčím víc než kouskem suchého chleba, který vám zůstává na stole, což jsou jediné 

prostředky, jimiž se snažíte přesvědčit, že praktikujete lásku a milujete jeden druhého. 

102  Jak krásný bude váš svět, až lidé ve svých myslích objeví požehnaný poklad, kterým je Stvořitel 

obdařil od okamžiku jejich stvoření! 

103  Dávám vám toto učení, abyste se jeho prostřednictvím mohli podívat do minulosti a hledat svůj 

počátek, abyste mohli prozkoumat svou přítomnost a poté hledět do budoucnosti, která vás čeká plná 

moudrosti, práce, boje a božských odměn. 

104  Jste hříšníci, ale milujete Mě, a když na Mě myslíte, snažíte se Mi zalíbit tím, že se věnujete 

dobročinnosti vůči svým bratřím. Jste hříšníci, já to vím, ale modlíte se, když máte smutek. Jste hříšníci, 

ale jste připraveni podělit se o svůj chléb s tím, kdo přijde k vašim dveřím s prosbou o milodar. 

105  Za všechno dobro, které konáš v touze po Mém potěšení, přijmi Mé pohlazení, pociť Mou 

útěchu, přijmi Mé požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 13  
1 V Otcově domě panuje slavnostní nálada, hostina je připravena, protože tento lid se jako 

marnotratný syn vrátil do Otcova domu. Posaďte se ke stolu a jezte z jídla, hodina je příznivá a milostivá. 

2 I ve druhé éře jsem sedával u stolu obklopen svými učedníky. Věděli, že Ježíš je Mesiáš, jehož 

příchod byl zaslíben, aby zachránil svůj lid. Neviděli jste Mě tělesně, jako Mě viděli oni, ale skrze 

nejvnitřnější bytost tohoto Slova cítíte přítomnost Mistra, který slíbil, že znovu přijde a pošle vám Ducha 

Pravdy, aby vám vysvětlil všechna minulá učení a abyste pochopili to, čemu jste nerozuměli. 

3 Kdo je však Duch pravdy, když ne sama Boží Moudrost? Kde ji najdete, když ne v tomto 

duchovním učení, které vám vše vysvětluje a osvětluje? 

4 Prorokoval jsem vám, že se vrátím, až bude lidstvo na vrcholu své zkaženosti a zmatku, a proto 

lidé, když uvažují o tom, že jejich věda a zkaženost přinesly ovoce, které je v plné zralosti, cítí, že něco 

božského má být teprve zjeveno. Tato předtucha je důsledkem Mé duchovní přítomnosti, která 

promlouvá ke každému duchu, a Mé spravedlnosti jako Otce, která se projevuje mezi lidmi. 

5 Už Mě neuvidíte jako člověka; nyní se musíte připravit na to, abyste Mě viděli v duchu; to je to, co 

vám bylo dáno pochopit od Druhé éry. V "oblaku" vystoupil Mistr, který byl ještě naposledy viditelný 

svým učedníkům, a bylo vám oznámeno, že přijde znovu právě v této podobě. 

6 Nyní k tobě mluvím skrze tuto Mnou připravenou mysl; zítra bude Můj hlas znít ve tvém srdci a ve 

všech duchách. Mé Slovo je totiž jako zvonění zvonu, které probouzí vtěleného i vtěleného a křísí je k 

novému životu. Je to všeobjímající výzva. Odedávna jsem vám říkal, že žádné z mých dětí se neztratí, a že 

kdyby se jedna ovce ocitla v nebezpečí, nechám devadesát devět v ovčinci, abych šel za tou ztracenou. 

7 Vpravdě vám říkám, ó Moji noví učedníci, že se vám podaří pochopit to, co nikdo z Mých učedníků 

druhé éry nepochopil. 

8 Jak často, když jsem k nim mluvil, se na sebe dívali, aby zjistili, kdo z nich pochopil, co Ježíš řekl, a 

protože si (navzájem) nedokázali vysvětlit Mistrova slova, nakonec ho požádali, aby jim své učení 

objasnil. - Vpravdě vám říkám, že Mé Slovo nemohlo být jasnější, ale v té době nebyl duch ještě natolik 

vyvinutý, aby pochopil všechno učení, které obdržel; musel uplynout čas, lidstvo muselo duchovně 

pokročit, aby osvícené světlem zduchovnění mohlo pochopit význam Božích zjevení. 

9 Když však přišla hodina, kdy měli tito učedníci mluvit k lidstvu o Mém učení, věděli vše, co bylo 

třeba, aby mohli učit své bratry; a to, co ještě nevěděli, jim Duch svatý zjevil jejich ústy, neboť již byli pro 

tento úkol vybaveni. 

10 Jestliže v době, kdy žili s Mistrem, někteří vykládali jeho učení v jedné podobě a jiní v jiné, když 

přišel čas, aby bojovali a kázali, byli všichni spojeni v jednom ideálu, oživováni stejnou moudrostí a 

stejnou láskou. Každý se vydal svou vlastní cestou přes jiné provincie, ale jejich duch a myšlenky byly 

jednotné v poslání, které měli splnit, a vzpomínka na Ježíše je povzbuzovala. 

11 Vždy se rádi scházeli, aby si vyměňovali dojmy ze svých bojů a protivenství, ale také aby se 

radovali z vítězství, kterých dosáhli. Vzájemně si dodávali odvahu, povzbuzení a víru. 

12 Věděli, jak zasít semeno, které jsem jim svěřil, neboť jeden nezaséval pšenici a druhý plevel, nýbrž 

všichni zasévali jedno semeno, a to semeno lásky, které jsem je naučil. Ovocem, které vzešlo z lidských 

srdcí, byla tedy láska. Rozumíte tomu, co říkám, když k vám mluvím o skutcích, které tehdy vykonali vaši 

bratři? 

13 Nemyslete si, zda jste větší nebo menší než oni; říkám vám jen, abyste je milovali tak, jako oni 

milovali vás, když vám připravovali cestu, učili vás následovat svého Pána a položili za vás své životy. 

Buďte jim podobní ve víře, v horlivosti a v činnosti lásky. 

14 Ciťte se opravdu jako Moji učedníci! Ve svém učení jsem vám přinesl Boží Zákon, který je 

přítomen ve vašem svědomí. - Čeho se bojíte u jiných učení, teorií, věd nebo filozofií? Nebo se snad 

bojíte těch, kdo studují starověká písma, náboženství, která si říkají křesťanská? Vpravdě vám říkám, že 

učení, které vám dávám, není ničím jiným než vysvětlením a potvrzením zjevení, která vám byla dána v 

minulých dobách. 
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15 Nepřišel jsem, abych vám vnesl zmatek, abych ho přidal ke zmatku, který už na světě je, ale abych 

vás z něj vysvobodil, jako to kdysi udělal Mojžíš se svým lidem, který vysvobodil z Egypta, kde byli otroky. 

16 Chci vás přivést do bezpečné země jako tehdy, a proto jsem před vámi otevřel novou kapitolu Své 

Knihy, abyste na ní poznali úzkou a přímou cestu, kterou jsem vám po celé věky vyznačil Svým Zákonem. 

17 Naplňujte, abyste se nemuseli v bolestných chvílích vracet na zem a sklízet ovoce svých chyb nebo 

svého sobectví. Splňte své poslání, pak se vrátíte i vy, ale bude to v době míru, abyste obnovili sémě, 

které jste zanechali na začátku. Nyní vás Mojžíš nepovede, aby vás vysvobodil, jako to udělal poprvé; 

povede vás vaše svědomí. 

18 Zdánlivě se lidé sami vydají hledat mír a pravdu, ale vpravdě vám říkám, že Eliášův duch se projeví 

před lidmi a národy a bude je volat k vysvobození. 

19 Mluví k vám "Slovo", které bylo vždy v Bohu, totéž, které bylo v Kristu a které dnes poznáváte 

skrze Ducha svatého; neboť "Slovo" je Slovo, je Zákon, je Poselství, je Zjevení, je Moudrost. Jestliže jste 

slyšeli "Slovo" skrze Kristova slova a nyní je přijímáte z vnuknutí Ducha svatého - vpravdě vám říkám, že 

to je hlas Boží, který jste slyšeli, neboť je jen jeden Bůh, jen jedno Slovo a jen jeden Duch svatý. 

20 Zkoumejte, chápejte a připravujte se, aby vás časy soužení nepřekvapily, aby Mé Slovo nebylo 

neplodné, o čemž zítra podle Mé vůle vydáte lidstvu svědectví. Musíte být pevní, aby vaše víra 

neochabla, protože jediný okamžik slabosti se může stát příčinou vašeho selhání. 

21 V roce 1950 již musíte být vybaveni. Toto datum bude pro tyto lidi nezapomenutelné. 

22 Kdo se tohoto data dožije? Kdo bude svědkem přikázání a nařízení i mých nových proroctví, která 

vám v onen den dám? Vy to nevíte, ale já dodávám: Kdo budou ti, kteří jsou skutečně připraveni na tuto 

zkoušku a na to, aby šli pravou cestou boje? 

23 Nevíte to; jen vám říkám, že pokud vám chybí roky, pro Mne jsou to jen krátké okamžiky, neboť Já 

nepodléhám času a vy ano. Pokud si však myslíte, že vám zbývá ještě mnoho let a že budete mít dostatek 

času na přípravu, i když je promarníte, jste na velkém omylu. Nebuďte přehnaně sebejistí, protože čas 

rychle plyne a na Mé vůli se nic nezmění. Budete moci zastavit čas? - Ne, odpověz mi. Pak ani vy 

nebudete moci zabránit tomu, aby se má nařízení naplnila. 

24 Hluboce se zamyslete, připravte se na to, abyste v tomto projevu cítili radost, a využijte tento čas 

k praktikování všeho, co vám dává duchovnost. Tak se nebudete bát hodiny, kdy už nebudete slyšet Mé 

slovo. 

25 Mluvil jsem s vámi o mnoha zkouškách a varoval vás. Mé Slovo, plné dobrého učení a lásky, je 

silou a pohlazením, které vám dává váš Pán. 

26 Čekám na tebe na vrcholu hory, kde ti dám pokoj. Přišel jsem k vám ve třech věcích, abych vás 

učil, a tento je třetí, v němž vás spojuji, abych vám dal Své poslední učení. Můj úkol Mistra nebyl 

dokončen na kříži. Ve světle Mého učení budete dnes schopni pochopit mnohem více, než jste si dosud 

uvědomovali. 

27 Ale jak málo je těch, kdo se připravili na to, aby Mě přijali. Vidím mezi vámi mnohé, kteří zhasli 

svou lampu a zůstávají v temnotě, a jiné, kteří na Mě již zapomněli. Navzdory duchovnímu pokroku jste 

nedosáhli dokonalosti, a zatímco někteří se vyvíjeli, jiní stagnovali. 

28 Od počátku věků jsem vás učil modlit se, abyste byli stále ve spojení s Mým Božstvím. Řekl jsem 

vám, že musíte plnit Boží zákon a také lidský zákon. To, co jsem dal prvním lidem, dávám dnes i vám, 

abyste to naplnili. 

29 Milovaní synové Izraele, cožpak jste se neunavili z tolika putování? Netíží tě břemeno tvého 

vykoupení? Neunavuje tě tolik bolesti, kterou jsi snášel? Je vaše obeznámenost s bolestí tak velká, že jste 

se již stali necitlivými? Necítíš už lásku ke svému otci nebo ke svým bratrům? - Upadl jsi do hluboké 

duchovní letargie a jsi lhostejný ke každému vznešenému citu. Žijete bez dechu a nelidsky a zapomněli 

jste na své duchovní povinnosti, ale chci, abyste připravili svou mysl na přijetí Mého Slova a nechali Mě 

přebývat ve svých srdcích, abyste mohli znovu žít v milosti. 
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30 Chci vás vést k životu na jiných úrovních, kde budete v souladu s vysokými duchy, abyste mohli 

pokračovat ve vzestupu, aniž byste se zastavili. Když se vydáte za Mnou, nebudete už lhostejní, nebudete 

už vyprazdňovat pohár utrpení, budete milovat život a budete sjednoceni se všemi svými bratry. 

31 Připravte se, jděte k bratřím v mém jménu, osušte slzy trpících, dodejte odvahu slabým, 

pozvedněte padlé a zachraňte ztracené. Všude s sebou noste světlo. Mnozí Mě poznají ve svém lidském 

životě a jiní, když se ocitnou v "duchovním údolí". Mou vůlí je, aby se všichni probudili, abych mohl do 

vašeho ducha zasít Své Semeno Lásky. 

32 Uvidíte, že někteří uvěří v Můj projev v této třetí éře, až uslyší Mé učení zprostředkované 

Hlasatelem, jiní tak učiní díky vašemu svědectví a mnozí další (lidé) díky Písmu zachovanému z Mého 

Slova. 

33 Chci, abyste všichni byli silní, abyste se nezalekli první překážky a nebáli se žádného nepřítele. 

Vybavím vás, abyste mohli konat zázraky a proměňovat své bratry prostřednictvím důkazů, které vám 

poskytnu. 

34 Rozuměj Mi, založ svou víru na pevnosti skály, aby ji nic nemohlo zničit. Ať vaše rty nemlčí ze 

strachu před pokáráním, ať neskrývají před svými bratry, že jsem přišel v tomto čase. Rozvíjejte dar slova 

a nechte ze svého srdce proudit lásku a moudrost, které jsem vám svěřil. 

35 "Bděte" nad svým národem, nedovolte, aby do něj vstoupila válka. Otevřete brány svých srdcí a 

nechte vstoupit toho, koho nazýváte cizincem, člověka dobré vůle i toho, kdo nosí v srdci zlo, neboť jeho 

duch bude v této zemi osvícen a bude pro všechny jako vstřícná matka. Připravuji sýpky, abyste nasytili 

hladové a aby mezi všemi Mými dětmi bylo štěstí a mír. 

36 Připravte se duchovně, abyste vycítili svou budoucnost a představili si, že po roce 1950 zůstanete 

jako Moji apoštolové, abyste napodobili ty, kteří Mě následovali v jiné době. Věděli, že si zachovají Mou 

duchovní přítomnost, i když Mě uvidí zmizet jako člověka, a že je budu nadále doprovázet a osvěcovat. 

Osvěžilo mě, když jsem viděl jejich víru, jejich jednotu, jejich inspiraci a velmi brzy jejich slovo pohnulo 

tehdejšími lidmi, protože pochopili, jak uvést do praxe vše, čemu je jejich Mistr učil. 

37 Učiň se vnímavým, lidstvo, a přijmi světlo Mého Ducha vylité na všechny stvořené věci. Učím lidi, 

kteří vám přinesou poselství míru. Já budu mluvit jeho ústy; odmítnete-li je, odmítli jste mne. 

38 Připomeňte lidstvu, že pokaždé, když jsem k nim přišel, překvapil jsem je tím, že se rozptylovali 

světskými věcmi, a právě proto necítili Mou přítomnost. Ale jak mohli pochopit, že mají čekat tak dlouho, 

když jsi dal důkaz své netrpělivosti při vyjití z Egypta, když jsi nemohl počkat ani několik dní, než se Mojžíš 

vrátí? Když sestoupil ze Sinaje a přinesl desky Zákona, zjistil, že lid propadl modloslužbě. V několika málo 

okamžicích slabosti vymazali ze svých srdcí jméno pravého Boha a nahradili ho zlatým teletem. 

39 Proto Hospodin nazval ten lid zatvrzelým. Proto se nedivím, že po letech vidím, že lidé, ačkoli mají 

Mé zaslíbení, zanedbali svou víru, nechali zhasnout svou lampu a na Mé místo postavili tolik modl, kolik 

jich dnes uctívají. Bylo by možné, aby Mě dnes poznali, když jsem k nim přišel? - Je přirozené, že vše, co je 

moje, jim připadá cizí. 

40 Zjevil jsem vám, že Můj návrat bude v "oblaku". Dnes, když už jsem mezi vámi, a proto jsem 

naplnil toto slovo, vám po pravdě říkám, že "oblak" je ekvivalentem "Mé přítomnosti v Duchu". Ve stejné 

podobě, v jaké Mě viděli vystoupit Moji učedníci poté, co jsem dokončil Své Dílo ve Druhé éře, jsem 

sestoupil k lidstvu v této době. 

41 Vzpomeňte si, že když byl Mojžíš povolán Hospodinem na horu Sinaj, přikryl zmíněnou horu oblak 

a třetího dne se zprostřed oblaku ozval Jehovův hlas. Ten projev viděli všichni, ten oblak byl viditelný pro 

zástupy shromážděné na úpatí té hory. Byl to Pán, kdo ti už tehdy dal pochopit, že Jeho království a Jeho 

příbytek přesahuje všechny hmotné věci. 

42 Ačkoli Hospodin zhmotnil svou přítomnost v onom oblaku* a přiměl lidi, aby se třásli před projevy 

jeho moci a spravedlnosti, lidé se zatvrzelou myslí a srdcem se stali nevěrnými smlouvě, kterou uzavřeli s 

Bohem, jen ve chvílích strachu. 
* Tj. zviditelněné fyzickýma očima. 
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43 Nyní, když přicházím "v oblaku", usídluji se ve vašem duchu, a proto jsou Mé projevy v tomto 

Třetím čase neviditelné pro oči smrtelníků. Pouze duch s vysokou citlivostí může vidět, cítit a chápat Má 

zjevení. 

44 Tento duchovní smysl, který v tobě rozvíjím, abys jím mohl poznat a uvažovat o všem, co ti bylo 

zjeveno od počátku tvého života až doposud, bude tím, který zničí všechny falešné výklady, které si lidé 

vytvořili o Božství. Světlo bude velmi postupně pronikat do srdcí Mých dětí, a proto vám říkám, že již není 

příliš vzdálená hodina, kdy samy od sebe pochopí význam toho, co se může stát v životě lidí. 

45 Někteří, když slyší toto slovo, se ptají: Sestoupil Pán v této době, aby se projevil pouze v nás, kteří 

jsme slyšeli jeho učení prostřednictvím lidí, nebo to učinil mezi celým lidstvem? - Popravdě řečeno, říkám 

vám: Duchovní oblak poskytuje svůj ochranný stín celému světu, stejně jako to dělal v první době, kdy 

zakrýval všechen Jeho lid, který byl na úpatí hory Sinaj. 

46 Učedníci nového věku, studujte Mé Slovo, neboť ve svém boji potřebujete Mou moudrost. 

47 Zamyslete se nad stránkami knihy, jejíž pečeti Beránek rozvázal. Hlas božského Slova vychází z 

Knihy života a oslovuje ty, kdo jsou mrtví pro život milosti, aby je probudil k novému životu. 

48 Lidské tělo není nezbytně nutné k tomu, abych se mohl lidem představit. Zde k vám promlouvám 

v duchu, skrze lidskou mysl, aniž byste museli fyzicky šlapat po prachu země. Tento projev byl přípravou 

na přímé spojení ducha s duchem mezi vámi a vaším Stvořitelem. 

49 Blahoslavení jsou ti, kdo v této době očekávají můj duchovní příchod, neboť mě uvidí přicházet "v 

oblaku". 

50 Lidé se věnovali studiu Starých zákonů a lámali si hlavu nad zkoumáním a výkladem proroctví a 

zaslíbení. Nejblíže k pravdě jsou mezi nimi ti, kdo našli duchovní smysl Mého učení; neboť ti, kdo 

tvrdošíjně lpí na hmotném výkladu a nechápou nebo nechtějí najít duchovní smysl Mých prohlášení, 

budou muset trpět zmatkem a zklamáním, jakým trpěl židovský lid, když přišel Mesiáš, kterého si 

představoval jinak a očekával jinak, než jak ho ukázala skutečnost. 

51 Toto vysvětlení vám podávám při řešení šesté pečeti Knihy života. 

52 Abych ti mohl dát tato nová zjevení, bylo nutné, abys v mezidobí mezi Mým zjevením lidstvu jako 

člověk a Mým příchodem v duchu v této době prošel mnoha reinkarnacemi na zemi, aby tvůj duch věděl, 

jak odpovědět, když jsem po tobě požadoval minulou lekci, a když jsem mu udělil nová zjevení, aby jim 

byl schopen porozumět. 

53 Kniha sedmi pečetí je příběhem vašeho života, vašeho vývoje na Zemi se všemi jeho zápasy, 

vášněmi, konflikty a nakonec s vítězstvím dobra a spravedlnosti, lásky a oduševnění nad vášněmi 

materialismu. 

54 Věřte v pravdu, že vše má duchovní a věčný cíl, a věnujte každé lekci to správné místo, které si 

zaslouží. 

55 Dokud vás bude ozařovat světlo Šesté pečeti, bude trvat období bojů, odříkání a očišťování, ale až 

toto období skončí, nastane nové období, v němž vám Sedmá pečeť přinese nová zjevení. Jak spokojený a 

šťastný je duch toho, kdo byl shledán čistým a připraveným přijmout nový čas. Dokud vás osvěcuje Šestá 

pečeť, hmota i duch se očišťují. 

56 Blíží se čas, kdy se váš duch plně projeví na zemi. Dosud to nebylo možné kvůli zatvrzelosti a 

materialismu, které ho stále vězní, ale po očištění lidé dovolí svému duchu, aby se projevil a rozvinul ve 

ctnosti. Nádoba bude čistá a průhledná a bude vidět její obsah a také umožní jeho přelití. 

57 Před svým odchodem na onen svět lidé vytvoří z této země svět míru, místo, kde bude věčně zářit 

světlo ducha. 

58 Vy však nespěte v domnění, že to budou jiní, kdo zažijí naplnění tohoto proroctví a budou se těšit 

z tohoto míru. Víte, zda to nebudete vy, kdo přijde do těchto časů? - Amen, říkám vám, že není semene 

bez ovoce ani skutků bez odměny. 

59 Lidé budou muset vytrpět mnoho utrpení, aby se dočkali příchodu tohoto času, ale vy, kteří na něj 

čekáte, se nesmíte bát, protože ve vašich bojích nebo ve vaší osamělosti je vždycky zářivá hvězda, která 

vám osvětluje cestu, a tou hvězdou je Eliáš. 
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60 Vy, zástupy, které slyšíte tento hlas, ptám se vás: Jste připraveni následovat Mě na této cestě v 

poslušnosti Mým přikázáním? Budete mít potřebnou odvahu mluvit o tomto učení se svými bratry? 

Myslíš si, že jsi již schopen Mě uctívat bez obřadů a symbolů? Nestydíte se před různými náboženstvími 

nazývat se spiritualisty? Nebudeš váhat ani litovat, že jsi začal tuto práci? Nebudeš pochybovat tváří v 

tvář kritice a útokům, které proti tobě vedou tvoji sousedé, ani se nestaneš odpadlíkem, když tě budou 

špatně posuzovat a vyhánět ze svých domovů? 

61 Nemyslete si, že vás zpochybňuji, protože nevím, jak se budete zítra cítit a jak se zachováte tváří v 

tvář zkouškám. Dobře víte, že Mi není nic neznámého, ale když vám kladu tyto otázky, je to proto, abyste 

si je zopakovali a zamysleli se nad nimi, neboť právě skrze zamyšlení můžete dosáhnout světla, 

rozhodnutí, síly a důvěry ve Mne. 

62 Kdybych vás nevaroval, abyste se připravili, jak byste dokázali čelit protivenstvím a zkouškám? 

63 Můj lide, buď trpělivý a moudrý vůči lidstvu; nezoufej, pamatuj, že právě ve zkouškách bys měl 

dávat své nejlepší příklady odpuštění, lásky a vytrvalosti. 

64 Ale nebojte se, neboť ačkoli jsem vám řekl, že vás duchovně obohatím, nebudou vám chybět ani 

věci nezbytné pro váš lidský život. Vězte, že ten, kdo se zduchovnil, dosáhl toho, že toto vše vlastní, a 

pokud se mu podaří sjednotit se s Pánem všech stvořených věcí, bude se jako syn, i když nemá žádné 

pozemské statky, cítit dědicem, ba dokonce vlastníkem všeho, co vlastní jeho nebeský Otec. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 14  
1 Přišli jste hledat světlo a Já vám ho dávám, protože máte víru a očekáváte ho ode Mne. Každý, 

kdo mě hledá, mě najde, každý, kdo ve mě doufá, dostane. 

2 Pro Královskou hvězdu by bylo snazší přestat svítit, než abych odmítl jediné z Mých dětí, které Mě 

hledají. 

3 Přicházím vám na pomoc, abych napravil vaše chyby, protože nechci, aby váš zmatek pokračoval. 

4 Doba, kterou jsem vám určil pro předání tohoto poučení, se chýlí ke konci a je nutné, abyste se 

připravili, neboť ve spojení ducha s duchem, kterého dosáhnete po roce 1950, naleznete v Mém učení 

ještě větší moudrost. 

5 Nezasvěcení se promění v "dětské učedníky", "dětští učedníci" v učedníky a učedníci v mistry, živé 

příklady dobrých skutků mezi lidmi. 

6 Neciťte se malí, když vás nazývám "dětskými učedníky", protože před Pánovou moudrostí je už 

hodně být dítětem. 

7 Mám mnoho žáků a "dětských žáků", nejen zde mezi vámi, ale i roztroušených mezi lidstvem, v 

sektách a náboženstvích, neboť všichni podle svého vývoje postupují po různých stupních, které tvoří 

nekonečný žebřík duchovního zušlechťování. 

8 Musíte však také vědět, že mám učedníky nejen na tomto světě; vzpomeňte si, že jsem vám řekl: 

"V Otcově domě je nekonečně mnoho příbytků". Jsou tu nesmírné zástupy Mých dětí, které žijí, aby se 

ode Mne učily. 

9 Vězte, že právě v této oblasti člověk lépe rozumí Mému učení, a proto také dělá větší pokroky. 

10 Přicházejí ti, kteří opustili tento svět a trpí smutkem a zklamáním, ti, kteří žízní po pravdě a 

poznání, ti, kteří touží po lásce, ponížení. 

11 Tam na ně čeká jejich Mistr, aby jim dal větší učení, než jaké jim odepřelo lidstvo. 

12 Pak ti, kteří byli na zemi neznámí a chudí, budou zářit pravým světlem a s úžasem uvidí, jak ti, 

kteří na tomto světě zářili falešným světlem, budou na onom světě plakat nad svou duchovní bídou. 

13 V těch světech míru, které budete obývat, se těm, kdo plakali na zemi a blahoslavili Mě, dostalo 

nejpříjemnějšího překvapení, odměny, kterou nečekali, když vyprázdnili svůj pohár utrpení. 

14 Nezáleží na tom, že měli chvíle beznaděje a pochybností; tyto chvíle slabosti jim odpouštím, 

protože měli také velké dny bolesti, v nichž projevili odevzdanost a žehnali Mi. 

15 I tyto Mé děti prožily svou Golgotu a velmi trpěly na své cestě smíření, ale ti, kdo plní Můj Zákon, 

dosáhnou blaženosti a duchovního uspokojení ve věčném životě, i když na dobré cestě prožijí jen několik 

okamžiků. 

16 Moje věčná láska tak odpovídá na pouze krátkodobou lásku lidí. 

17 Blaze těm, kdo padají a vstávají, pláčou a žehnají Mi, zraněni zlobou svých bratří, důvěřují Mi a 

nabízejí Mi svatyni svého srdce. 

18 Tito malí a trpící, vysmívaní, a přece pokorní, jsou navenek slabí, ale ve skutečnosti jsou silní 

duchem; a jakmile se ocitnou mimo tento svět, jsou pro ně vyhrazena větší zjevení. 

19 Aby člověk mohl být Mým učedníkem ve druhé éře, musel mít nejen velkou duchovní, ale i 

fyzickou sílu, protože musel snášet krutost lidí, mučení a zkoušky, kterým ve své hrubosti a nevědomosti 

vystavovali ty, kdo hlásali něco, co se vymykalo tomu, co znali ve světě. 

20 Nyní nepotřebujete velkou fyzickou sílu, božský plán je jiný, ale budete nadále Mými 

spolupracovníky, abyste šířili Mé učení mezi lidstvem. 

21 V této době budete bojovat proti nevědomosti lidstva, které je sice zhmotněné ve všech 

oblastech, ale díky zkušenostem získaným v minulých inkarnacích je méně kruté a více vyvinuté. 

22 Pokud dnes znáte někoho, kdo nechápe a nevyjadřuje své uctívání Boha tak, jak to dělá většina - i 

když vás to odcizuje a pohoršuje -, už nekřičíte, že by měl být upálen zaživa. 

23 Když nyní nečekaně narazíte na nějakého nemocného posedlého člověka, už před ním neutíkáte s 

výkřikem, že je plný ďáblů. 
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24 Mnozí již pochopili, že takové bytosti neexistují a že jsou to jen zmatení duchové, kterým chybí 

okamžik jasnosti, aby se proměnili v laskavé ovečky. 

25 Už si začínáte uvědomovat, že bytost, kterou nazýváte ďáblem nebo satanem, není nic jiného než 

slabost vašeho těla, sklon k nižším vášním, závislost na rozkoších a tělesných touhách, arogance, 

sebeláska, marnivost a vše, čím tělo pokouší ducha. 

26 Stále ještě děláte a myslíte na mnoho nevhodných skutků, ale radujte se, protože děláte stále 

větší pokroky ve svém vývoji, i když se někteří z vás domnívají opak, protože se řídí svými nedokonalými 

úsudky. 

27 Je to proto, že ještě nejste schopni pochopit viditelné a neviditelné stvoření, které vás obklopuje, 

a proto se ve svých výkladech mýlíte. 

28 Ale podle tvého duchovního vývoje, a tedy podle tvé potřeby lépe pochopit Má zjevení, ti posílám 

Své posly, aby tě vedli, a podle toho, jak shledávám tvou mysl připravenou, k tobě promlouvám Svou 

moudrostí, abych tě dovedl k dokonalosti. 

29 Moje spravedlnost vás také zkouší v dokonalé shodě s tím, co jste, a vždy respektuje svobodnou 

vůli, kterou vám dala láska vašeho Otce. 

30 Všichni máte tušení nebo intuitivní poznání existence Nejvyšší bytosti a toto vnitřní poznání je 

světlem, které váš duch postupně získal na dlouhé cestě duchovního vývoje. 

31 K vašemu duchu nyní přichází nové slunce, aby vás osvítilo, nová kniha, která vás naučí to, po čem 

jste tak dlouho toužili a na co jste čekali. 

32 Necítíte, milovaní lidé, že lidstvo už nemůže snášet lži, mýty a tolik falešného světla? Už není na 

místě živit ducha mylnými výklady Mého Zákona. 

33 Připravujete se na přijetí většího poznání, a přestože jste byli po staletí rozděleni do sekt, filozofií 

a náboženství, velmi brzy se budete muset shromáždit kolem Mého nového zjevení, jehož proud 

moudrosti vám umožní pochopit, že jste konečně našli "Knihu pravého života", Knihu Ducha. 

34 Zoufale potřebujete Mé Slovo; stýskáte si duchovní žízní, protože vám chybí tato rosa, která 

vychází z Mé dokonalé lásky. Chybí vám občerstvení ducha, proto se k vám přibližuji, abych vám nabídl 

ovoce ze stromu života. 

35 Přicházím, abych vás s láskou upozornil na vaše chyby, a vy se stejnou láskou a milosrdenstvím 

upozorněte na chyby druhých, aby jeden i druhý poznali své nedostatky a napravili je; nikdy však neřeknu 

slovo, které by vás přimělo odsuzovat jednání vašich bližních nebo se vysmívat jejich víře či kultovnímu 

jednání. 

36 Víte, jakými úchylkami jste prošli, když jste se Mi snažili vzdát hold? Kdo si pamatuje minulost 

svého ducha? 

37 Kdybych vám řekl, že jste uctívali divoká zvířata nebo hvězdy a že jste si svou fantazií vytvořili 

bohy s lidskými rysy, že jste se klaněli dravým zvířatům, ptákům a plazům, mnohým z vás by to připadalo 

divné. Já však znám váš duchovní vývoj, a proto vám říkám, abyste byli chápaví, uctiví a milosrdní k 

bližním, k těm, kteří jsou na nižší úrovni vývoje než vy; tak skutečně prokážete svou duchovnost. 

38 Já jediný mám právo upozorňovat na lidské chyby, které svou moudrostí napravuji a svou láskou 

odpouštím. 

39 Lidstvo je otrokem sekt a zvrácených kultů, neřestí a hanebností, a proto se navzájem považujete 

za nepřátele, neboť jste nesnášenliví vůči svým bližním. 

40 Ale znovu vám říkám, že nikdo nemá právo pohrdat duchovním přesvědčením svých bratří nebo 

se mu vysmívat. 

41 Jste mé dočasně ztracené ovce a já jsem nepřišel, abych vám přinesl smrt, ale abych vás zachránil, 

poučil a sjednotil. Přišel jsem vám jako dříve říci, abyste se navzájem milovali, že za touto existencí máte 

jiný, vyšší život, neboť v Otcově domě je nekonečné množství příbytků. 

42 Kdyby lidé cítili opravdovou lásku ke svým bratrům, nemuseli by trpět chaosem, v němž se 

nacházejí; vše by v nich bylo v harmonii a míru. Tuto božskou lásku však nechápou a chtějí jen vědeckou 

pravdu, odvozenou pravdu, kterou mohou dokázat svým lidským rozumem; chtějí pravdu, která oslovuje 
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mozek, ne tu, která zasahuje srdce, a nyní mají výsledek svého materialismu: sobecké, falešné lidstvo 

plné utrpení. 

43 V této době jsou náboženství a sekty zmatené, ale já vás upozorňuji, že mají vysoký původ a že 

nad jejich odchylkami jsou stále ještě stopy čistoty a světla, které v nich zanechali Moji osvícení. 

44 Jestliže jste některé ze svých věd použili ke zkoumání a posuzování Mne, nezdá se vám 

rozumnější použít je ke zkoumání sebe sama, dokud si neuvědomíte svou podstatu a nezničíte svůj 

materialismus? Myslíš si snad, že ti tvůj Otec nemůže pomoci na cestě tvých dobrých věd? Vpravdě vám 

říkám, že kdybyste byli schopni pocítit podstatu Božské lásky, poznání by se snadno dostalo do vašich 

myslí, aniž byste museli unavovat své mozky a vyčerpávat se studiem poznání, které považujete za 

hluboké a které je ve skutečnosti ve vašem dosahu. 

45 Ale kdyby vás vaše vědy, pozorování a studium vedly k lásce, kdyby konečným cílem této touhy 

po poznání bylo vzdát hold vašemu Otci tím, že budete stále dokonaleji sloužit bližnímu, tomu 

nejmenšímu, nejslabšímu a nejpotřebnějšímu, neřekl bych vám nic. Když však vidím, že svými vědami 

snižujete a zlehčujete i svého Boha tím, že mu kladete meze, přisuzujete mu chyby a dáváte mu podoby, 

které nemá; když vidím, že zároveň děláte modly z hmoty a zbožšťujete nedokonalé lidi a považujete je za 

svaté, říkám vám, že jste nepoznali pravdu, kterou byste měli mít, ani nejste oprávněni dávat někomu 

svatou nebo božskou hodnost. To patří pouze vašemu Bohu a Pánu. 

46 Nekonečno nemůžete představit ani definovat, protože ho nedokážete uchopit svou omezenou 

myslí; ani váš jazyk nedokáže vyjádřit božské nebo vysvětlit nevysvětlitelné lidskými pojmy. 

47 Nesnažte se uvěznit Boha ve slovech nebo obrazech, které vám nikdy nemohou dát představu o 

pravdě. 

48 Říkejte "Bůh" s pokorou, ale říkejte to procítěně, a pokud si chcete udělat představu o nesmírné 

lásce Pána k vám, vzpomeňte si na Ježíše. 

49 Alegoriemi, obrazy, symboly nebo špatným zobrazením Boha dosáhnete jen toho, že mě vaši 

bratři zapřou nebo se stanou malomyslnými. 

50 Vaše jazyky jsou příliš omezené na to, abyste mohli zjevit Božské, a proto jsem k vám vždy musel 

mluvit v podobenstvích, v korespondencích; nyní však vidíte, že i když jsem k vám mluvil tímto způsobem, 

málo jste Mi rozuměli, protože vám chyběla potřebná vůle k pochopení Mých zjevení. 

51 Neustále se dohadujete o významu svých slov, a pokud si vymýšlíte další slova, matete si mysl 

ještě víc. Ó lidé mnoha slov, mnoha jazyků a mnoha vyznání, ale velmi málo skutků lásky! 

52 Podívejte se na ptáky, kteří zpívají stejně a jednoduše na všech koncích země. 

53 Mohu vám říci, že všichni tvorové se znají a rozumí si lépe než lidé. Proč? - Protože oni všichni žijí 

na cestě, kterou jsem jim vytyčil, zatímco vy, když vstoupíte do oblastí, které vám nejsou určeny, 

odcházíte ze svých správných cest, které jsou cestami ducha; a jakmile se ztratíte v materialismu, 

přestanete chápat duchovní, božské a věčné. 

54 Ale tady máš Mě, lidstvo; učím tě, jak můžeš být i ve svém hmotném stavu v souladu s duchovním 

životem, jak můžeš své chybné kroky na zemi proměnit v životní dílo pravého pokroku, které ti na tomto 

světě přinese vysoké a ušlechtilé uspokojení, a mimo něj, až opustíš lidský život, najdeš nekonečnou 

sklizeň nádherných překvapení pro svého ducha. 

55 Vezměte si za vzor Ježíše! - Jakým způsobem? - Milujte bližního jako své dítě, jako svou matku, 

jako svého bratra, jako sami sebe. 

56 Ve všech dobách jste měli vůdce, kteří vás učili síle lásky. Byli to vaši pokročilejší bratři s větší 

znalostí Mého Zákona a větší čistotou ve svých skutcích. Dali vám příklad síly, lásky a pokory, když 

vyměnili svůj život plný úchylek a hříchů za život zasvěcený dobrotě, oběti a činné lásce. 

57 Od dětství až do stáří máte jasné příklady všeho, čeho lze dosáhnout láskou, a utrpení 

způsobeného nedostatkem lásky; ale vy - bezcitnější než skály - jste nepochopili, jak se poučit z lekcí a 

příkladů, které vám dává každodenní život. 

58 Pozorovali jste někdy, jak i dravci jemně reagují na volání lásky? Stejně tak mohou reagovat živly, 

přírodní síly, vše, co existuje v hmotném i duchovním světě. 
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59 Proto vám říkám, abyste všemu žehnali s láskou ve jménu Otce a Stvořitele vesmíru. 

60 Požehnat znamená nasytit. Žehnat znamená cítit dobro, říkat ho a předávat dál. Žehnat znamená 

pronikat myšlenkami lásky vše, co vás obklopuje. 

61 Jednejte takto a Já vás oslavím, až dosáhnete svého cíle, až v sobě naleznete božskou podstatu, 

původ svého života a dary, kterými jsem vás vybavil. Boj, zásluhy a vaše přizpůsobení se Mému Zákonu 

vás učiní jednou vůlí, jedním duchem s Mým Božstvím. 

62 Mé Světlo vám přichází vstříc, aby vám pomohlo vzestoupit, neboť Já jsem Pán všech časů. 

Nepřišel jsem v jednom věku; věčně jsem vám ukazoval "Knihu" a požadoval jsem, abyste se duchovně 

poznali, abyste věděli, jaké jsou vaše dary, a vedli příkladný život, v němž září zdraví, síla a důvěra. Tímto 

způsobem budete moci povznést svého ducha a připravit se na věčný život. 

63 Má-li člověk duchovní sílu, je to proto, že se jeho duch uměl posilovat ve ctnosti. 

64 Někteří z vás ke Mně přicházejí pro útěchu nebo hledají řešení nějakého problému či odpověď na 

nějakou otázku, poté co se poradili s učenci nebo s hvězdami, a to proto, že vám chybí víra a nemáte sílu 

nebo jistotu toho, kdo opravdu věří; ale opravdu vám říkám, že nade všechno poznání budoucnosti je Má 

Božská Vůle. Kdo miluje, kdo věří, je spojen se Mnou, neboť Já jsem Láska, Rozum a Spravedlnost. 

65 Nezapomínejte, že jste Mé děti, a když budete vědět, jak žít v souladu se Mnou, nebudete se 

muset ptát svých bratrů, ani se radit s knihami či hvězdami, neboť Já mluvím k vašemu duchu skrze 

svědomí, a když to uslyšíte, budete se řídit moudře a budete vědět, jak žít v souladu s Mou Vůlí. 

66 Probuďte se k tomuto hlasu, rozpoznejte své schopnosti a dejte je do služeb dobra. Přijměte toto 

poselství, které vám posílám, aby vedlo vaše kroky, neboť očekávám, že dokončíte svou práci na Zemi, 

abych vám dal vyšší úkoly, mezi nimi i úkol stát se ochránci lidstva. 

67 Vnímejte, že jste duchové, a nevažte se na hmotu, neztěžujte si život! Nemějte k ničemu úctu ani 

klanění, pokud to není láska k vašemu Otci a také k vašemu bližnímu. Pravý život je zakořeněn v duchu, 

nikoli v těle, neboť to žije jen po určitou dobu a pak zaniká, zatímco tělo žije věčně. 

68 K čemu vám budou pozemské poklady, když nevíte, jak získat ty duchovní? Co budete v 

duchovním údolí jiného než chudí duchové, kteří se nedokázali dopracovat ke svému pokoji a štěstí, aby 

se z nich mohli těšit ve věčném životě? 

69 Všichni máte otcovské dědictví, když jste posláni na zem, ale neznáte jeho hodnotu, nejste 

schopni ho ve svém duchu objevit a hledáte ho mimo sebe. Říkám vám, abyste o těchto naukách 

přemýšleli. Pokud hledáte moudrost, máte ji v sobě. Hledáte-li sílu - je ve vás: ve zdraví, v duchovní síle, v 

talentu. Usilujete-li o krásu - také jsem vám ji dal, stačí, když poznáte sami sebe, a najdete, po čem 

toužíte. Chcete-li poznat jiné oblasti - duchovně se do nich ponořte a najdete další etapy života, kde duch 

žije ve větší dokonalosti. 

70 Vaším osudem je vzestoupit a vlastnit to, co je Mé, protože jste Mé velmi milované děti. 

71 Staňte se opět čistými duchy! K tomu vás vedou Mé pokyny, abyste dosáhli stavu dokonalosti. 

Vpravdě vám říkám, že až se do něj vrátíte, už vás žádná bolest nepotká, protože vstoupíte do Otcova 

domu. 

72 Pomůžu vám při vašem osvobození. Mé světlo vám pomůže ve vašich těžkostech. Od nynějška 

však už nikomu nečiňte nic zlého, abyste neublížili sami sobě. 

73 Přijmi Mou moc, všechny Mé přírodní síly jsou ti k dispozici, vše je na dosah. Žijte tak, abyste 

milovali a odpouštěli, jako já miluji a odpouštím vám. 

74 Milujte všechno, žehnejte všemu; tak vás učím, jak být Mými učedníky na zemi a jak být duchem 

světla na onom světě, kam přijdete s pravým pokojem, abyste zaujali místo, které vám určil váš Otec. 

Pokud tak učiníte, nezrodíte se znovu do tohoto světa, v němž trpíte, neboť pochopíte, že toto utrpení 

nemůže být pro vašeho ducha věčné. Pak vystoupíte do jiných světů života a s radostí budete plnit úkoly, 

které na vás čekají na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 15  
1 V dnešní slavnostní vzpomínkové ráno vás žádám: Co jste si udělali ze Zákona, který jsem lidem 

poslal skrze Mojžíše? Byla tato přikázání dána pouze tehdejším lidem? 

2 Vpravdě vám říkám, že ono požehnané sémě není v srdci lidí, protože Mě nemilují, ani se nemilují 

navzájem; nectí své rodiče ani si neváží cizího majetku, ale berou si navzájem život, rozbíjejí manželství a 

dělají si ostudu. 

3 Copak neslyšíte lež ze všech úst? Copak jste si neuvědomili, jak jeden národ okrádá druhý o mír? 

A přesto lidstvo říká, že zná Můj Zákon. Co by se stalo s lidmi, kdyby zcela zapomněli na Má přikázání? 

4 Pochopte, že Zákon je cesta, kterou dláždí láska jediného Stvořitele, aby vedla každé jeho 

stvoření. Zamyslete se nad životem, který vás obklopuje a který se skládá ze základních látek a organismů 

v nekonečném množství, a nakonec zjistíte, že každé tělo a každá bytost se pohybuje po cestě nebo 

trajektorii, která se zdá být řízena cizí a tajemnou silou. Touto mocí je zákon, který Bůh určil pro každé 

své stvoření. 

Pokud budete tyto významné procesy studovat, nakonec dojdete k poznání, že vše žije, pohybuje se a 

roste pod nejvyšším velením. Uvědomíte si také, že uprostřed tohoto stvoření se objevuje člověk, který se 

liší od všech ostatních tvorů, protože v něm je rozum a svobodná vůle. 

V duchu člověka existuje božské světlo, jímž je svědomí, které osvěcuje jeho inteligenci a podněcuje 

ho k plnění povinností. Kdyby ho totiž neodolatelná síla nutila jít jen správnou cestou, bylo by jeho plnění 

povinností zcela bez zásluh a cítil by se ponížen vědomím, že není schopen jednat podle své vlastní vůle a 

že navzdory tomu podléhá zákonu. 

Kdo však může za podmínek, v nichž se vaše existence odehrává, nasměrovat vaše myšlenky k dobru? 

- Pouze božské světlo svědomí, které člověka vede k plnění zákona - světlo, které přebývá v duchu a skrze 

něj se zjevuje hmotě. 

5 Proč se duch od počátku neřídil hlasem svědomí? - Protože ji dostatečně nerozvinul, aby 

pochopila a plnila přikázání, která jí dal, a zároveň ovládala tělesné pudy. Svobodná vůle a vliv hmoty jsou 

zkoušky, kterým je váš duch vystaven. 

6 Kdyby lidé od počátku naslouchali hlasu svého svědomí, jako to dělal Ábel, myslíš, že by bylo 

nutné, aby se tvůj Otec čas od času zhmotnil, aby ti vysvětlil Zákon a naučil tě cestě rozvoje ducha? 

Vpravdě vám říkám: Ne. Kdybyste se podřídili Mému Zákonu a byli mu poslušní, všechna Má zjevení a 

učení by se k vám dostala prostřednictvím vašeho svědomí. Když jsem však viděl, že toto lidstvo uvízlo ve 

vášních, které mu svět nabízel, že je hluché k Mému hlasu a příliš slepé, než aby vidělo duchovní světlo, 

které mu osvětlovalo cestu, musel jsem v První éře zhmotnit* Svůj Zákon tím, že jsem jej vytesal do 

kamene a zjevil se jejich fyzickým smyslům, abych porazil jejich materialismus**. 
* Zhmotnit: fyzicky zviditelnit. 
Materialismus: neduchovní pohled na život, který uznává za skutečné a významné pouze to, co je hmotné. 
7 Lidstvo se opět odvrátilo od mých přikázání a já jsem musel přijít k lidem, abych je poučil. 

Nestačilo mi, že jsem vám dal svůj Zákon v této hmotné podobě, ani že neobsahoval vše, co vám Otec 

chtěl říci, a proto jsem vám poslal Ježíše, skrze něhož jste slyšeli Boží slovo. Promluvil k vašim srdcím. Ten 

Mistr znal cesty, které vedou do nitra lidské bytosti, a svými slovy, skutky a obětí na kříži se dotkl vašich 

dřímajících srdcí. Probudil vaše netečné city, protože věděl, že bez této přípravy nenastane čas, kdy 

člověk ve svém duchu uslyší hlas svého Pána, který je nyní s vámi, jak vám bylo oznámeno. 

8 Je to váš Bůh, kdo k vám mluví, můj hlas je Zákon. Dnes ji slyšíte znovu, aniž bych ji musel vytesat 

do kamene nebo mezi vás poslat své vtělené Slovo. Je to Můj božský hlas, který přichází k vašemu duchu 

a zjevuje mu počátek věku, v němž se člověk stane spravedlivým, smíří se se svým Stvořitelem a očistí se, 

jak je psáno. 

9 Nevykládejte si Má slova špatně, když říkáte, že zákon První éry byl zákonem těla a že zákon 

Druhé éry promlouval pouze k vašemu srdci, neboť Já jsem se ve všech dobách dotýkal nejcitlivější a 

nejrozvinutější části vaší bytosti, abych se tam dal poznat a pocítit. Můj Zákon vždy promlouval k vašemu 

duchu, neboť právě on řídí záležitosti* v lidském životě. 
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* Hmota: tělesné tělo člověka, obecně také předmět, materiál apod. 

10 Když se někteří z Mých učedníků druhé éry stali svědky proměnění svého Mistra na hoře Tábor, 

když viděli Mojžíše po Jeho pravici a Eliáše po Jeho levici, padli na zem, protože jejich duše byly zděšeny 

nesrovnatelnou velikostí toho, co jejich oči spatřily. Poté jsem jim nařídil, aby to drželi v tajnosti, aby se o 

tom dozvěděli, až přijde čas. Bylo totiž nutné, abych z tohoto světa odešel dříve, abyste, až se o těchto 

zážitcích (učedníků) dozvíte, pochopili, že k vám mluví o budoucnosti a oznamují vám ji. 

11 Ach, kdyby lidstvo této doby pochopilo význam onoho proměnění a pochopilo, že svědectví Mých 

učedníků bylo určeno lidem této doby, jak velký by byl jejich pokrok! 

Dláto, které vyrylo Má přikázání do kamene na hoře Sinaj, je totéž, které nyní píše božské myšlenky 

do tvého srdce; Krev tvého Spasitele, která byla učením, jež k tobě promlouvalo o lásce, vzkříšení, 

věčném životě a nejvyšším štěstí, je totéž, které nyní prolévám v podstatě tohoto Slova; a proroctví a 

autorita, kterými Eliáš udivoval lidi, jsou stejné, jaké nyní zažíváte v projevech, které vám v této době 

uděluji. 

12 Boj Mých učedníků v této éře bude větší než kdy jindy, aby byl na zemi zaveden Můj Zákon. Aby 

však na tomto světě zavládlo zduchovnění, z něhož pramení veškerá spravedlnost, láska a rozum, budou 

muset lidé a národy světa nejprve vypít velmi hořký kalich. 

13 K tomu dojde, až bude navždy zničeno Zlaté tele, zrušeny zbytečné oběti; až duchovní statky, 

které nevyměníte za pozemské, přestanou být předmětem zisku. K tomu dojde, jakmile člověk dosáhne 

plného rozvoje svého ducha a ocení v sobě vzácné dary, kterými ho Otec obdařil od počátku jeho 

stvoření. 

14 Abych vám pomohl dosáhnout tohoto stupně zduchovnění, přicházím vám nyní dát životodárnou 

sílu Svého Slova, ovoce dobré chuti. Já jsem milující Otec, který vám dává chléb a přístřeší pro vaše tělo a 

pro ducha světlo, které vás vede, abyste je mohli předávat svým bratřím. Můj hojivý balzám je také s 

vámi; někteří ho plně přijmou a jiným se uleví od bolesti. Někteří smyjí své vlastní dluhy, ale jiní svým 

příkladem pomohou svým bližním v jejich očištění. 

15 Chceš mou sílu? Plňte tedy Má přikázání, milujte Můj Zákon, neboť jste zodpovědní za lidstvo. Vy 

jste ti, kdo jsou poučeni, a před vámi leží cesta, kterou připravil Eliáš. Kráčejte rozvážně, jemným krokem. 

16 Jste děti světla, nedovolte, aby vás pokušení chytilo do svých sítí. 

17 Vezměme si za příklad apoštoly druhé éry, kteří mluvili k zástupům o Otci a poznávali svého Boha 

a Pána ve skutcích jeho poslů. Chci, abyste se chovali stejně; nyní je čas, abyste se zcela oddali hlásání Mé 

pravdy. 

18 Odvraťte se od neužitečných lidských skutků a vládněte tělu. Nedovolte, aby vás ovládal. Tak vás 

po této bitvě uvidím plné radosti a pokoje. 

19 Bojujte a pracujte, Izraeli, bádejte a pochopte, že tímto učením vám dávám bílé roucho, abyste 

mohli projít světem a splnit své poslání. 

20 Velká je cesta, kterou jsem vytyčil duchu pro jeho přípravu, vykoupení a zdokonalení. Pokud se 

vám podaří duchovně se se Mnou spojit, budete se cítit silní pro tento boj a naučíte se postupovat na 

cestě a překonávat překážky, které vás na ní potkají. 

21 Chceš být počítán mezi mé apoštoly? Chcete být počítáni mezi mé učedníky? Buďte tedy vytrvalí 

ve svém studiu, dbejte na to, aby vaše vybavení stoupalo, abyste mohli brzy přinést Mé Slovo svým 

bratřím. 

22 Duch člověka se rozvíjel, a proto se rozvíjela i jeho věda. Umožnil jsem mu poznat a objevit to, co 

předtím nevěděl, ale nesmí se věnovat pouze hmotným pracím. Dal jsem mu toto světlo, aby mohl 

pracovat na svém pokoji a štěstí v duchovním životě, který ho čeká. 

23 Uprostřed tohoto světa, který se skládá z různých tvorů, je lidská bytost nejmilostivější bytostí, 

které jsem dal část svého ducha a právo vstoupit se Mnou do kontaktu, mít Mě v sobě, takže - protože 

Mě cítí tak úzce spojeného se sebou - v jejím duchu roste důvěra a víra v Mé božství. 

24 Konečným účelem stvoření tohoto světa je člověk, pro jehož potěšení jsem přidal ostatní bytosti a 

síly přírody, aby je mohl využívat ke svému zachování a osvěžení. Kdyby Mě miloval a poznával od prvních 
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dob, od svého duchovního dětství, patřil by dnes do světa velkých duchů, kde by neexistovala ani 

nevědomost, ani rozdíly, kde byste si byli všichni rovni v poznání a v ušlechtilosti svých citů. Ale jak 

pomalu se člověk vyvíjí! Kolik časových období uplynulo od doby, kdy žil na zemi, a stále se mu 

nepodařilo pochopit svůj duchovní úkol a svůj skutečný osud. Nedokázal v sobě objevit svého ducha, 

který neumírá, protože má věčný život; nepochopil, jak s ním žít v souladu, ani neuznal jeho práva, a ten, 

zbaven své svobody, nerozvíjel své dary a zůstal stát na místě. 

25 Dnes, vzhledem k událostem, které člověk sám způsobil, vzhledem k válce a přemíře všech vášní 

materialismu, je zděšen, protože nechápe ani není schopen zastavit zlo, a vyděšeně se ptá sám sebe na 

příčinu tohoto výsledku. Člověk totiž sešel z cesty svého duchovního vývoje a řítí se do propasti, aniž by 

toto násilí mohla zastavit jakákoli lidská síla. 

26 Tento svět, stvořený s takovou láskou, aby byl dočasným domovem mých dětí, se změnil v údolí 

neklidu, strachu a smrti; zachránit ho může jen cvičení v lásce a ctnosti. Proto nyní shromažďuji všechny 

"rozptýlené kmeny Izraele", abych vybavil jeho ducha a poslal ho do boje, dokud nedosáhne spásy a 

oduševnění lidského rodu. 

27 Každý, kdo ke Mně přišel a slyšel Mé Slovo, patří k tomuto starobylému a početnému lidu, a když 

vám toto učení sdělím, pochopíte, že vaše dary zůstaly skryté a že právě v této době znovu ožívají, 

naplněny silou, kterou vám dává láska. Váš osud byl určen od počátku času, abyste byli těmi, kdo budou 

bdít nad lidstvem a sdělovat mu poselství, na která vás čas od času upozorňuji. 

28 Přijde čas, kdy se celé lidstvo bude skládat z Mých učedníků, kdy Mi budete rozumět a snadno 

pochopíte Mé Slovo. Arogantní sestoupí ze svého piedestalu, aby byli se Mnou, a vzdělaní Mě uznají za 

svého Mistra. 

29 Chci vás všechny vidět na cestě oduševňování, jak získáváte sílu a zocelujete se ve zkouškách, 

abych vám při vzestupu mohl zjevit poklad moudrosti obsažený v Knize, kterou vám právě ukazuji. 

30 Chcete-li se stát mistry, musíte se vybavit. Odstraňte v sobě každou stopu modlářství a učte 

duchovnímu, uctivému a upřímnému uctívání Boha založenému výhradně na lásce. 

31 I kdyby ti tvá paměť byla nevěrná - Mé Slovo je ve tvém svědomí, kde nikdy nezanikne. Váš duch 

bude promlouvat a bude pramenem moudrosti, který, až přeteče, přinese světlo vašim bratrům na vaší 

cestě vývoje. 

32 Občerstvujte se Mou přítomností, neboť i Já se raduji, když vám dávám svá poučení. Prostudujte 

si knihu a dozvíte se vysvětlení všeho, čemu jste nerozuměli. Pochopte duchovní význam učení, které 

vám nyní zjevuji. Pokud se připravíte, budete světlem v temnotě, která dnes obklopuje lidstvo. 

33 Stále očekávám duchovní společenství s vámi. Každý, kdo se očistí a povstane ke Mně, pocítí, že 

se se Mnou oženil, a Já povedu jeho kroky tou nejlepší cestou. 

34 Mnozí se diví, proč jsem se vrátil na zem, když jsem vás učil už ve Druhé éře Svým Slovem. Vy jste 

však zapomněli na Můj Zákon a já jsem vás našel ztroskotané v moři nevědomosti. Snažil jsem se vás 

přivést na cestu míru a pravdy. Nabízím ti hůl, o kterou se můžeš opřít, neboť jsi vyčerpaný z pouti bez 

průvodce, a proto jsem ti přišel na pomoc. 

35 Shromažďuji Své nové apoštoly, kterých nebude dvanáct, ale sto čtyřicet čtyři tisíce, a každý z nich 

bude mít za úkol hlásat Mé učení; všichni budou mluvit a budou jako hlasatelé přinášející dobrou zprávu, 

že se Mistr vrátil k lidem jako Duch Svatý. 

36 Od roku 1866 hledám mezi lidmi nové učedníky a připravuji je, aby odevzdaně respektovali Má 

přikázání a byli předchůdci nových apoštolů, kteří ke Mně přijdou. 

37 Přijde den, kdy lidé budou mít poznání o Božím lidu a budou vás vyhledávat, aby od vás žádali 

světlo; jiní budou bojovat proti vašemu poznání svými názory. Nechci, abyste se kvůli tomu, že se cítíte 

chudí a pokorní, nechali zaskočit těmi, kdo mluví vybraným jazykem a předkládají vám teorie, které vám 

odhalí jen nejasnosti nebo chabé světlo. Vy, kteří znáte pravdu tohoto Slova, protože víte, že je to Mé 

zjevení jako Ducha Svatého, nenechte se zmást. 
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38 Nechci, abyste se ze strachu skrývali, ale abyste se postavili tváří v tvář těm, kdo vás žádají o 

pomoc. Pro všechny budete mít slova lásky, která je probudí a pohnou a dají jim pocítit Mou přítomnost. 

Takto budete rozpoznáni. 

39 Eliáš je vám nablízku a plní velký úkol, který jsem mu svěřil, totiž podněcovat vás k obnově, abyste 

povstali a hledali mír, zlepšení a duchovní dokonalost. 

40 Brzy si od své práce odpočinete. Toto velké dílo se uskutečňuje za pomoci mnoha duchů, z nichž 

každému jsem přidělil určitý úkol. 

41 Vy, kteří mě následujete, jste moje armáda a já jsem váš Otec, který si dal za úkol vykoupit své 

děti. Jdu před vámi, abych vás vedl. Chceš mě následovat? - Tvé srdce říká ano a já přijímám tvou touhu. 

Vidíš, nežádám od tebe víc, než co můžeš udělat, ale říkám ti, že se svými dary budeš muset hodně 

zápasit, pokud je umíš používat a pokud Mě miluješ v pravdě. 

42 Duchovní zákon má přednost před lidským, a proto Mi musíte odevzdat svou daň dříve než světu. 

Pohleďte na přírodu s jejími poli a horami, s jejími moři, lesy a pouštěmi; ona celá, v každém okamžiku, 

přináší svou oběť Stvořiteli, který ji povolal k životu a udržuje ji. Všichni Mi projevují svou vděčnost tím, že 

Mi vydávají svědectví. Proč Mi neprokazujete důstojnou úctu? Proč žádáš o Mou přítomnost jen proto, 

abys o Mně pochyboval? 

43 Vybavte se, abyste poznali svou duchovní přirozenost a porozuměli Mému Slovu. Pronikejte do 

Mého učení, zkoumejte, dovolím vám to, vyptávejte se Mne, ale přijďte ke Mně. Odevzdejte se Mi s 

důvěrou, kterou jste měli, když jste byli dětmi, a následujte všude své rodiče; milujte a důvěřujte také 

svému nebeskému Otci. 

44 Nechci, abys proléval slzy nebo Mi působil bolest. Mnoho jsi plakal a často jsi procházel pouštěmi 

(života). Nezanechávejte svým dětem toto sémě smutku, které jste si s sebou nesli. Ať tyto bytosti vidí 

život ve spravedlnosti, práci a naplňování Mého Zákona, aby viděly rozkvět míru a prosperity. 

45 Proč se divíte, lidé, zázraku, který vám v této době ukazuji, když se dávám poznat prostřednictvím 

lidské mysli? Větší skutky jsem vykonal v minulých dobách, a vy jste jim uvěřili. 

46 Vím, že příčinou vašeho údivu je skutečnost, že jste se vzdálili duchovním naukám, neboť jste 

dlouho věřili pouze tomu, co vidíte, čeho se dotýkáte a co dokazujete pomocí své vědy. 

47 V první době, kdy Izrael četl Písmo, přemýšlel o Zákoně a modlil se v očekávání zaslíbeného 

Mesiáše, byl jeho život plný znamení a duchovních projevů, jeho srdce bylo citlivé na poselství, která mu 

Hospodin posílal, a on tomu všemu věřil, protože měl víru. 

48 Nemyslete si však, že všechny děti tohoto národa uměly přijímat božská poselství. Ne, bohatí 

lakomci nic necítili, neviděli ani neslyšeli, stejně jako kněží, kteří, ačkoli měli před očima otevřenou knihu 

proroctví, také nevnímali duchovní život nad lidmi; neboť slepí a povýšení na místě, které zaujímali, 

nemohli slyšet volání Pána, který se již blížil. 

49 Kdo tedy byli ti, kdo se v Judsku za nocí modlili, bděli a přijímali do svých srdcí světlo, které 

rozněcuje naději? Kdo byli ti, kdo měli prorocké sny a dokázali předvídat srdcem a podávat duchovní 

výklad Písma? - Byli to pokorní, chudí, otroci, nemocní, ti, kteří toužili po světle, ti, kteří žíznili po 

spravedlnosti, ti, kteří potřebovali lásku. 

50 Byli to lidé z lidu, muži a ženy prostého srdce, ti, kteří po staletí čekali na svého Spasitele. 

51 V noci, kdy se Ježíš narodil do tohoto života, to byla srdce chudých betlémských pastýřů, která se 

zachvěla při pohledu na duchovního posla Pána, který jim oznámil, že přišel jejich dlouho očekávaný 

Spasitel. 

52 V tu slavnostní hodinu bohatí, páni a mocní spali. 

53 Tehdy také velmoži, páni, boháči, učenci a teologové hluboce spali, zatímco Můj paprsek 

sestupoval k lidem, aby jim poprvé přinesl Mé poselství. 

54 Jak málo Mne očekávalo a jak málo věřilo v Mou přítomnost! 

55 Ale ti, kdo ke mně přišli, byli muži a ženy prostého srdce, málo chápaví, kterým se nevěřící 

posmívají, protože věří v nadpřirozené jevy a mluví o podivných naukách. 
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56 Neodsuzujte špatně ty, kteří se kvůli nedostatečné přípravě dopouštějí omylu, protože si alespoň 

zachovávají duchovní intuici, která je důkazem tajné touhy spojit se s Otcem, přiblížit se světu světla a 

přijmout od něj slovo lásky. 

57 Tito ubožáci, kteří nebyli zaslepeni falešnou nádherou světa, jsou ti, kteří mají intuici, ti, kteří 

předvídají, ti, kteří sní, ti, kteří vydávají svědectví o duchovním, a já jsem je vyhledal, abych před jejich 

očima otevřel knihu moudrosti a hojně tak uspokojil jejich touhu po poznání a pravdě. 

58 Jako odměnu za jejich naději a víru jsem jim zprostředkoval svou přítomnost a blízkost 

duchovního světa. 

59 Mluvil jsem k nim také o jejich darech, o jejich úkolu, o hodnotě mého učení, aby odstranili ze 

svých srdcí všechno, co do tohoto díla nepatří, a aby jejich svědectví pronikalo k srdcím jejich bratří 

hlasitě a plno světla. 

60 Vstaň, Izraeli, a vystup na duchovní horu, neboť já jsem nyní tvůj pomocník. V této době mi 

všichni pomůžete s křížem, který nesu na svých bedrech z lásky k lidstvu. 

Můj pokoj s vámi! 



U  16 

92 

Pokyn 16  
1 Pokoj mysli a srdce ať je ve všech, kdo se navzájem milují! - V tento milostivý den se vám dostává 

Mistrovy inspirace, kterou přijímají mozky těchto bytostí, jež jsem připravil a určil k tomu, aby lidstvu 

předávaly Mé božské poselství. 

2 Přijměte dnes mé duchovní pohlazení, ó velké zástupy; vítám vás a naplňuji milostí. 

3 Slyšte, učedníci: Uvědomte si, že se mezi vámi projevuje atom Mé Bytosti. Učí vás vibrace božské 

síly. Osvěcuje vás emanace Jeho univerzální bytosti. Nikdy neexistovala doba, kdy by se Bůh 

neprojevoval. Ve všech dobách, ve všech věcích existovala, existuje a bude existovat tato Božská vibrace. 

V průběhu věků vás Otec nepřestal obdarovávat dobrodiním své lásky, neboť v jeho Duchu, stejně jako ve 

stvoření, vše vibruje, vše je činnost a život. A události tohoto světa jsou ozvěnou a odrazem duchovního 

života. 

4 Po celá staletí Bůh neopustil lidstvo, protože jedno od druhého nelze oddělit. Dnes bylo vůlí Otce 

spojit se s člověkem duchovně tak, jak to vidíte a slyšíte, neboť nadešel čas, kdy se musíte připravit na to, 

abyste Mě mohli přijmout z ducha do ducha. 

5 Vy však ještě nemáte duchovní citlivost, a proto nevnímáte božskou inspiraci s jasností. 

6 Než se Otec dal lidstvu poznat v Ježíši, poslal vám svá zjevení pomocí hmotných forem a událostí. 

Pod jménem Kristus jste poznali toho, který zjevil Boží lásku mezi lidmi, ale když přišel na zem, zjevil se už 

jako Otec, a proto nesmíte říkat, že se Kristus narodil na světě - narodil se Ježíš, tělo, v němž Kristus 

přebýval. 

7 Přemýšlejte a nakonec mi porozumíte a uznáte, že Kristus byl dříve než Ježíš, neboť Kristus je Boží 

láska. 

8 Po objasnění této skutečnosti se již nenechte zmást a přestaňte se utápět v kalných vodách 

starobylých a mylných výkladů, které jste si osvojili díky tradici. Jste zahaleni závojem nevědomosti, který 

světlem Svého Slova roztrhám, aby do vás mohla vstoupit moudrost. 

9 Proto nezapomínejte, že Kristus je Boží láska, a proto, když se zjevil skrze Ježíše, byli jste zděšeni a 

zmateni, a dokonce jste mu tváří v tvář jeho zázrakům nevěřili, protože jeho moc je příliš nekonečná, než 

aby ji vaše omezená mysl dokázala pochopit. 

Tak se stává, že jedni Mě popírají, druzí jsou ve zmatku a třetí Mě studují a zkoumají podle svého 

způsobu myšlení a schopnosti chápání. Je jen málo, velmi málo těch, kteří jsou schopni pochopit Krista. 

Říkám vám to proto, že v srdcích nacházím málo lásky, protože se nemilujete ani mezi bratry. 

10 Milujte své bližní jako své vlastní dítě, pak začnete Ježíše chápat, budete ho milovat, budete ho 

cítit, budete muset Krista odrážet ve svých skutcích. Váš duch Mě však zná o něco více, a tak se stává, že 

někteří z vás hledají Mesiáše, jiní Boha Všemohoucího, aby vám dal paprsek světla a naděje, který by 

zmírnil vaši bolest a oživil vaši touhu se Mu stále více přibližovat. To proto, že váš duch má 

prostřednictvím svědomí paměť na svého Stvořitele, na Krista, který vás, ó lidé, nikdy nepřestal hledat a 

milovat, neboť vám znovu říkám, že duchovní projev nepřestal existovat a nikdy nepřestane. 

11 Osvícení z minulých dob vždy viděli záři světla, vždy slyšeli Mé Slovo. Proroci, inspirovaní, 

předchůdci, zakladatelé nauk vysoké duchovnosti vydávali svědectví, že slyšeli hlasy, které jako by 

přicházely z mraků, hor, větru nebo z nějakého místa, které nedokázali přesně určit; že slyšeli Boží hlas, 

jako by vycházel z ohnivých jazyků a tajemných ozvěn. Mnozí slyšeli, viděli a cítili svými smysly, jiní svými 

duchovními kvalitami; totéž se děje i v této době. 

12 Vpravdě vám říkám: Ti, kdo přijímali Má poselství svými fyzickými smysly, vykládali Boží vnuknutí 

duchovně, a to podle svého fyzického a duchovního vybavení, podle doby, v níž byli na světě, jako se to 

děje nyní s lidskými nástroji, které nazýváte nositeli hlasu nebo "nositeli darů". Musím vám však říci, že v 

minulosti i v současnosti přidávali k čistotě Božích zjevení své vlastní představy nebo představy, které 

převládaly v jejich okolí, a vědomě či nevědomě měnili čistotu a neomezenou podstatu pravdy, která je v 

pravdě láskou ve svých nejvyšších zjeveních. 
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13 Duchovní vibrace a inspirace byly v nich a "první" i "poslední" vydávali a budou vydávat svědectví 

o této inspiraci, která zasáhla jejich ducha, téměř vždy, aniž by věděli jak, stejně jako se to děje mnohým 

dnes a jak se to bude dít ještě více lidem zítra. 

14 Slova, výklady a způsob jednání jsou poplatné lidem a době, v níž žijí, ale především je to nejvyšší 

pravda. 

15 Pro nedostatek duchovní přípravy je nutné, aby se božská inspirace zhmotnila a probudila vás z 

duchovního spánku. Pokročilí duchové tuto formu zjevení nepotřebovali. 

16 Vše duchovní ve vesmíru je zdrojem světla, ať už viditelného, nebo neviditelného, a toto světlo je 

síla, moc, inspirace. Světlo proudí také z myšlenek, slov a děl, a to podle jejich čistoty a vznešenosti. Čím 

vyšší je myšlenka nebo dílo, tím jemnější a rafinovanější je jejich vibrace a inspirace, která z nich vyzařuje, 

i když je pro otroky materialismu obtížnější je vnímat. Nicméně účinek, který mají vznešené myšlenky a 

skutky v duchovní oblasti, je velký. 

17 Materializace je protivníkem duchovnosti, ale pochopte, že mám na mysli takovou materializaci, 

která vás vede k úchylkám, neřestem, degeneraci a nízkým vášním. 

18 I kdyby větší část lidstva pochybovala o pravdivosti Mého hlásání lidem - vpravdě vám znovu 

říkám, že toto hlásání se odehrává ve vtělených a vtělených duchách bez přerušení, od prvního okamžiku 

jejich stvoření. 

19 Jestliže se vám podařilo předávat svá poselství na velké vzdálenosti pomocí vaší bystrosti a vědy, 

což je jedna z mnoha vašich duševních schopností, jak se můžete domnívat, že Bůh nemůže předat 

poselství člověku pomocí citlivého a inteligentního lidského "přístroje"? 

20 To je totiž lidské tělo: přístroj vybavený takovou dokonalostí, jakou člověk nedokáže dát ani svým 

nejsložitějším a největším vědeckým dílům. Dobře poslouchejte Mé slovo, mluvím o hmotě člověka, ne o 

jeho duchu, neboť duch, i když nemůže dosáhnout moci svého Otce, bude nepochybně schopen vykonat 

větší skutky, než jaké je schopno vykonat jeho omezené lidské tělo. 

21 Jestliže vaše omezená inteligence dokázala dosáhnout poznání a učinila vynálezy, které 

považujete za podivuhodné - čeho nedosáhnete svým duchem a jakých skutků nebude schopen váš Pán? 

22 Má špatnou představu o svém Bohu, který ho považuje za menšího než lidé. 

23 Proč se divíte, že vám Bůh posílá své světlo, které je moudrostí a září na vás všechny, a že vytvořil 

formu komunikace se svými dětmi? Proč si myslíte, že něco je pro vašeho Boha nemožné, když sami 

říkáte, že všechno ví a všechno může? Jestliže o Mně věříte takovým věcem, proč si tak lehce protiřečíte? 

Žádáš mě, abych ti poslal Ježíše pokaždé, když k tobě chci promluvit, abys ho mohl přibít na dřevo? 

24 Vpravdě vám říkám, že si nejste jisti, jak si myslíte, že bych se ve vás měl projevit. 

25 Na setkání s vámi, říkám vám: Nechcete-li, abych použil hříšná těla, abych vám dal svou lásku, 

ukažte mi spravedlivého, čistého, ukažte mi mezi vámi někoho, kdo umí milovat, a ujišťuji vás, že ho 

použiji. Pochopte, že používám hříšníky, abych přivedl hříšníky, neboť nepřicházím zachránit spravedlivé; 

ti už jsou v království světla. 

26 Je pravda, že jste hříšníci, ale Bůh nikým nepohrdá a na nikoho nezapomíná, i když si myslíte 

opak. Proč jste se stali tak slepými, že vše posuzujete podle okamžiku svého hmotného života? To vy sami 

sebou pohrdáte a zapomínáte na sebe, proto se cítíte slabí a unavení. 

27 Myslíte si, že zapomínám na svá milovaná stvoření, i když jsou neposlušná, když Mě potřebují a 

stále Mě volají? 

28 Hodně hřešíte, porušujete zákony a často na Mě zapomínáte, ale nekonečně větší než všechna 

vaše provinění je láska nebeského Otce ke všem Jeho dětem. 

29 Musím k vám však nadále mluvit o svém projevu, abyste se zbavili všech pochybností. Mnozí z vás 

potvrzují, co vám řekli Moji osvícení, například že k nim Bůh promluvil skrze mraky, oheň, vodu a vítr, ale 

já se vás ptám: Co se vám zdá správnější, mluvit k člověku skrze tyto prvky, nebo skrze něj? 

30 Kde je vaše logické myšlení, když vám nepomáhá pochopit nejjednodušší učení? 

31. Muži a ženy světa, vy, kteří jste ve svých vědách zapomněli na to jediné, co vás může učinit 

moudrými a šťastnými: zapomněli jste na lásku, která všechno inspiruje, na lásku, která je všeho schopná 
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a všechno proměňuje! Žijete uprostřed bolesti a temnoty, neboť protože nepraktikujete lásku, které vás 

učím, způsobujete si tělesné nebo duchovní utrpení. 

32 Abyste objevili a pochopili Má poselství, musíte být nejprve ze srdce laskaví a jemní, což jsou 

ctnosti, které jsou přítomny v každém duchu od okamžiku jeho stvoření; ale abyste uměli cítit pravý, 

vysoký cit lásky, musíte se zduchovnit tím, že budete pěstovat své dobré city; přesto jste v životě chtěli 

všechno, jen ne duchovní lásku. 

33 V každém okamžiku z vás vyzařují myšlenky nebo duchovní vibrace, ale většinou vyzařujete 

sobectví, nenávist, násilí, marnivost a nízké vášně. Bolí vás a cítíte, když vás někdo bolí, ale nemilujete, a 

proto necítíte, když jste milováni, a svými chorobnými myšlenkami stále více sytíte prostředí, v němž 

žijete, bolestí a naplňujete svou existenci nepohodou. Já vám však říkám: nasyťte vše mírem, harmonií, 

láskou a budete šťastní. 

34 Láska vždy existovala v duchu Stvořitele, a proto musíte pochopit, že jí byli obdařeni i všichni 

duchové. 

35 Dnes se navzdory civilizačnímu pokroku stále více vzdalujete od hmotné přírody, stejně jako od 

duchovního, čistého, od toho, co je od Boha. Proto s každou etapou svého života upadáte do větší a větší 

slabosti, do většího a většího utrpení, přestože se každým dnem stráveným na zemi snažíte být silnější a 

šťastnější. Nyní však uděláte krok vpřed v naplňování Mého Zákona, ó obyvatelé země! 

36 Mistr, který k vám mluvil ve všech dobách, vám nyní přichází vysvětlit své učení prostřednictvím 

těchto nauk, projevuje se slovem, intuicí a inspirací, a tak probouzí vašeho ducha ke světlu budoucích 

časů. Pak budete mít božskou inspiraci v různých podobách, pro vás stále úžasnějších, stále vyšších a 

dokonalejších. 

37 Dnes jsem vám přišel připomenout, abyste se navzájem milovali, jak vás to učil Ježíš. Připomínám 

vám Ježíše, neboť v Něm se ztělesnila univerzální láska. 

38 Za Mojžíše byl lidem dán zákon spravedlnosti, který zněl: "Oko za oko a zub za zub". Tento zákon, 

který by vám dnes připadal odporný a mstivý, byl však pro tehdejší lidi spravedlivý. 

39 Později, když jsem se v Ježíši stal člověkem, slyšeli jste, jak jsem řekl, a tak to bylo zapsáno, že 

"loktem, kterým měříte, se měří vám". Někteří se u tohoto slova ptají, zda je v této větě láska, 

milosrdenství a odpuštění, které hlásal Ježíš. 

40 Je načase, abych vám Já Sám vysvětlil důvod Zákona první éry a důvod onoho Ježíšova výroku, 

neboť mnohá Má učení jsem vám musel dávat postupně po celé věky. 

41 Na počátku, kdy struny lidského srdce byly ještě necitlivé k citu odpuštění a v jeho duchu ještě 

dřímal cit lásky a shovívavosti, bylo nutné, aby člověk chránil sebe i svůj majetek, krytý zákonem, který 

mu dával právo použít svou sílu k sebeobraně. Jak vidíte, jednalo se o primitivní zákony a zvyky lidí, kteří 

byli stejně jako všechny národy předurčeni k vývoji. 

42 Zákon, který vzešel z Ježíšových slov, později osvítil životy lidí a řekl vám: "Milujte se navzájem", a 

také vám zjevil, že "loktem, kterým byste měřili, bude zase měřeno vám", čímž vám dal Mistr pochopit, že 

ta spravedlnost, kterou si člověk zajistil vlastní rukou, se nyní stala výhradním právem Boží Spravedlnosti. 

Od té chvíle člověk věděl, že jak soudí, tak bude souzen Bohem, a jak zasel na zemi, takovou sklizeň sklidí 

na onom světě. 

43 Člověk pak zadržel svou bratrovražednou ruku, padouch často upustil od svých trestuhodných 

úmyslů a ten, kdo chtěl krást, věděl a cítil, že ho sleduje pohled z nekonečna a že ho od té chvíle čeká 

soud. 

44 Uplynula staletí, a přestože lidé vědí o něco více o Boží spravedlnosti, dosud nepochopili pravdu a 

mnohokrát se mýlili, dokonce se domnívali, že pokud na zemi těžce zhřešili, budou muset neúprosně čelit 

Božímu soudu, aby přijali věčný trest. - Na to se vás ptám: Jaké předsevzetí pokání a naplnění Mého 

Zákona může vzniknout v tom, kdo se od počátku považuje za ztraceného? Jakou naději může mít ten, 

kdo odchází z tohoto světa s vědomím, že chyby jeho ducha budou trvat věčně? 

45 Bylo nutné, abych přišel Já Sám, abych z vás odstranil temnotu vašich mylných výkladů, a tak jsem 

zde. 
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46 Mysleli jste si, že v Jehovovi poznáváte krutého, hrozného a pomstychtivého Boha. Aby vás Pán 

vyvedl z vašeho omylu, poslal vám Krista, svou Božskou Lásku, abyste "poznali Syna, poznali Otce".Přesto 

nevědomé lidstvo, znovu zapletené do svého hříchu, věří, že vidí rozzuřeného a uraženého Ježíše, který 

jen čeká na příchod těch, kdo Ho urazili, do duchovního údolí, aby jim řekl: "Odejděte ode mne, neznám 

vás", a aby je ihned donutil k nejkrutějším mukám na věčnosti. 

47 Je načase, abyste pochopili význam Mého učení, abyste neupadli do omylu. Božská láska vám 

nebude bránit, abyste ke Mně přišli, ale pokud nenapravíte své chyby, bude to neúprosný soudce vašeho 

svědomí, který vám řekne, že nejste hodni vstoupit do království světla. 

48 Ale tady mě máte znovu, lidstvo, v duchu, jak jsem vám slíbil. 

49 Pohleďte na světlo Ducha pravdy, které osvěcuje a probouzí ty, kdo přebývají ve tmě. 

50 Těm, kdo se účastní tohoto shromáždění, však říkám: Pozorně naslouchejte Mému Slovu, neboť 

vám otevře cesty světla a osvětlí pravdu, kterou potřebujete poznat. 

51 Zatímco v životě je třeba splatit každý dluh vůči Bohu, platba, daň nebo oběť, kterou mu dáváte, 

není ve skutečnosti určena jemu, ale tomu, kdo ji nabízí. 

52 Když Mu nabídneš čistotu, bude to pro tvé dobro; když Mu ukážeš záslužné skutky, budou 

ozdobou, která pozvedne tvého ducha v Boží přítomnosti. Pokud zhřešíš a později se budeš kát a 

napravovat své chyby, odměnou ti bude pokoj ducha a štěstí, které žije v tom, kdo koná dobro. 

53 Jestliže vám často dovolím pít stejný kalich, který jste dali svým bratrům, je to proto, že jen tak 

někteří pochopí zlo, které způsobili, a když projdou stejnou zkouškou, kterou nechali projít ostatní, 

poznají bolest, kterou jim způsobili. To osvítí jejich mysl a povede k pochopení, pokání a následně k 

naplnění Mého zákona. 

54 Pokud se však chceš vyhnout utrpení nebo vyprázdnění kalicha hořkosti, můžeš to udělat tak, že 

svůj dluh splatíš pokáním, dobrými skutky, vším, co ti říká tvé svědomí. Tímto způsobem splatíte dluh 

lásky, vrátíte čest, život nebo mír, zdraví, radost nebo chléb, o které jste své bratry někdy připravili. 

55 Podívej se, jak se liší skutečnost Mé spravedlnosti od představy, kterou jsi měl o svém Otci! 

56 Nezapomeňte: jestliže jsem vám řekl, že nikdo z vás nebude ztracen, je jisté, že jsem vám také 

řekl, že každý dluh musí být splacen a každý přestupek vymazán z knihy života. Je na tobě, abys zvolil 

cestu, kterou ke Mně chceš dojít. 

57 Stále máte svobodnou vůli. 

58 Pokud dáváte přednost starému zákonu odplaty, jak to stále dělají lidé z pyšných národů, 

podívejte se na jejich výsledky! 

59 Chcete-li, aby loket, kterým měříte svým bratrům, měřil i vám, nemusíte ani čekat na svůj vstup 

do druhého života, abyste se dočkali Mé spravedlnosti, neboť zde (na zemi), když to budete nejméně 

čekat, se ocitnete ve stejné kritické situaci, do níž jste dostali své bratry. Chceš-li však, aby ti vyšší zákon 

přišel na pomoc, aby tě nejen zbavil bolesti, které se nejvíce bojíš, ale aby ti také vnukl ušlechtilé 

myšlenky a dobré pocity, modli se, vzývej Mne a pak se vydej na cestu boje, aby ses stával stále lepším a 

lepším, abys byl silný ve zkouškách, jedním slovem, abys s láskou splatil dluh, který máš vůči svému Otci a 

bližnímu. 

60 Volání lásky, které nyní slyšíte z úst těchto hlasatelů, je předzvěstí velkých událostí pro lidstvo. 

Tato poselství jsou jiskrami moudrosti, které budou lidstvu zjeveny v budoucnosti. Je to začátek 

probuzení všech duchů. Je to příprava na věk oduševnění, na dobu, kdy se vykoupíte v lásce svého 

nebeského Otce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 17  
1 Milovaní lidé, máte zde další poselství od Božského Mistra, které vás posune o krok vpřed v 

chápání Mého učení, neboť na cestě duchovního pokroku se nesmíte zastavit. 

2 Nepřicházím, abych ve vás podporoval návyky stagnace nebo regrese; vždy vás vedu cestou 

rozvoje. 

3 Mé Slovo vám nabízí rozmanité pokrmy, které mají vynikající duchovní chuť. 

4 Svými rty jste říkali: "Sláva na výsostech Bohu", ale kdy jste ho oslavili svými skutky? - Uctívali jste 

sami sebe a oslavovali své modly, ale Boha, svého Stvořitele, kdy? - Byl to Ježíš, kdo svým životem oslavil 

svého Otce, a vy musíte žít podle něj. 

5 Podobně jste řekli: "Pokoj na zemi lidem dobré vůle." A vpravdě vám říkám, že i lidem zlé vůle 

jsem dal pokoj; ale vy mi řekněte, kdy jste dali pokoj? Po mnoho staletí opakujete slova žalmu, jimiž lid 

přijal svého Pána v Jeruzalémě, a to je jediné, co lidstvo od té doby dělá: opakuje tato slova; svými skutky 

totiž dělá pravý opak. 

6 Říkejte tyto věty, chcete-li, ale pochopte, že ani tato, ani žádná jiná slova nebudou mít žádný 

účinek, dokud je nepocítíte ve svém srdci; pokud je pocítíte, projevte je svým bratřím v dobrých skutcích, 

s tichostí a pokorou; pak vám odpovím Svou bezmeznou láskou a dám vašemu duchu radostně vibrovat v 

neposkvrněné milosti Mého Pokoje. 

7 Tak k vám dnes mluvím jako Duch svatý. Doba je jiná, a proto i vybavení lidí musí být jiné. 

8 Zanechte slovních modliteb a pověr a odevzdejte se Mně, Mistru, Otci, který vás vždy přijme a 

pochopí. 

9 Modlete se, ano, ale s připraveným srdcem; mluvte ke Mně v duchu, jak to v danou chvíli cítíte. 

Přicházejte ke Mně s myšlenkami plnými lásky, ale přistupte blíž, mluvte se Mnou jako učedníci nebo jako 

malé děti a Já vám dám pocítit Mou moudrost a Mou lásku. 

10 Pros mě s pokorou, ale nikdy nežádej zázraky a neočekávej, že je dostaneš. 

11 Zázrak, jak ho chápete vy, neexistuje; mezi božským a hmotným není žádný rozpor. 

12 Přisuzujete Ježíši mnoho zázraků, ale vpravdě vám říkám, že jeho skutky byly přirozeným 

důsledkem lásky, této božské síly, kterou ještě neumíte používat, ačkoli je skrytě přítomna v každém 

duchu. Neboť jste nechtěli poznat působící sílu lásky. 

13 Co bylo přítomno ve všech zázracích, které Ježíš vykonal, kromě lásky? 

14 Poslouchejte, učedníci: Aby se Boží láska mohla dát lidstvu poznat, byla nutná pokora nástroje, a 

Ježíš byl vždy pokorný; a protože to lidem dával za příklad, při jedné příležitosti vám řekl, že nemůže nic 

dělat bez vůle svého nebeského Otce. Ti, kdo neproniknou do pokory těchto slov, si budou myslet, že 

Ježíš byl člověk jako každý jiný, ale pravdou je, že vám chtěl dát lekci pokory. 

15 Věděl, že tato pokora, tato jednota s Otcem, ho činí všemocným vůči lidstvu. 

16 Ó nesmírně veliké a krásné proměnění, které dává lásku, pokoru a moudrost! 

17 Teď už víte, proč Ježíš, ačkoli říkal, že nemůže dělat nic, pokud to není podle vůle jeho Otce, ve 

skutečnosti mohl dělat všechno, protože byl poslušný, protože byl pokorný, protože se stal služebníkem 

zákona i lidí a uměl milovat. 

18 Uvědomte si tedy, že ačkoli sami znáte některé schopnosti duchovní lásky, necítíte je, a proto 

nemůžete pochopit příčinu všeho toho, co nazýváte zázrakem nebo tajemstvím a co jsou skutky, které 

koná božská láska. 

19 Jaké učení, které vám Ježíš dal, nebylo z lásky? Jakou vědu, jaká cvičení nebo tajemné znalosti 

použil, aby vám dal příklady své moci a moudrosti? - Pouze blažená síla lásky, s níž dokážete všechno. 

20 V Otcových zákonech, které jsou jednoduché, protože moudré, a moudré, protože prostoupené 

láskou, není nic protichůdného. 

21 Pochopte Mistra, je vaší učebnicí. 

22 Dítě Ježíš udivovalo jmenované učitele Zákona; kazatel Ježíš vám dal velká zjevení pro všechny 

časy. Spasitel Ježíš svá slova zpečetil svým životem, svou nejvyšší obětí na kříži. 
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23 Nuže, milovaní učedníci, chcete-li být velcí v pravdě a silní v duchu, proč mě nenapodobujete ve 

skutcích, které jsem konal skrze Ježíše? Řekl vám: "Já jsem Cesta, Pravda a Život." Ukázal vám poslušnost 

Boží vůli s tichostí a pokorou. Jaká tedy musí být pokora, kterou Mi prokazujete? 

24 Poslechněte si: Bůh, Nejvyšší bytost, tě stvořil "ke svému obrazu a podobě", nikoliv však podle 

hmotné podoby, kterou máš, ale podle schopností, jimiž je obdařen tvůj duch, podobně jako je obdařen 

Otec. 

25 Jak příjemné bylo pro vaši ješitnost myslet si, že jste obrazem Stvořitele. Považujete se za 

nejvyspělejší tvory, které Bůh stvořil, ale jste na velkém omylu, pokud se domníváte, že vesmír byl 

stvořen pouze pro vás. S jakou nevědomostí se nazýváte korunou stvoření! 

26 Pochopte, že ani země není stvořena jen pro lidi. Na nekonečném žebříku božského stvoření je 

nekonečné množství duchů, kteří se vyvíjejí v souladu s božským zákonem. 

27 Záměry, které se týkají všeho a které vy jako lidé nemůžete pochopit, ani kdybyste chtěli, jsou 

velké a dokonalé, stejně jako všechny záměry vašeho Otce; ale vpravdě vám říkám, že nejste ani největší, 

ani nejmenší z Pánových stvoření. 

28 Byl jsi stvořen a v té chvíli tvůj duch přijal od Všemohoucího život, který v sobě měl tolik 

vlastností, kolik jsi potřeboval, abys mohl splnit náročný úkol na věčnosti. 

29 Ani teď neznáš všechny schopnosti, které ti Otec dal, ale neboj se, poznáš je později. 

30 Víš o existenci velkých duchů, kteří byli určeni k tomu, aby dohlíželi na harmonii všech stvořených 

věcí, a kteří jsou neustále zaměstnáni vysokými úkoly, jež jsou ti neznámé? - Ne, a proto vám znovu 

říkám, že váš duch není nejvyspělejší, že má jen omezeně rozvinuté vlastnosti, které vám Bůh udělil. 

31 Tyto vlastnosti však postačí k tomu, abyste se šťastně dostali na nejvyšší úroveň, které se vám 

dostane, budete-li své kroky směřovat po přímé a světlé cestě, kterou vám ukazuje Můj Zákon. 

32 Přišel jsem vám pomoci. Nyní je čas odčinění; probuďte se, vstaňte! 

33 Hřešili jste, porušovali jste manželství, páchali jste zločiny, a nyní, když se setkáváte s pravdou 

Mého Slova, které vám ukazuje vaše chyby, odpouštíte svá provinění a věříte, že váš Pán je 

nespravedlivý, když k vám mluví o zkouškách a usmíření. 

34 Zahalili jste se do temnoty špatnosti a nevědomosti, čímž jste zabránili svému duchu spatřit úsvit 

třetí éry, a když přicházím, abych vás nechal povstat světlem Svého Slova, abyste mohli spatřit nádheru 

nového úsvitu, nechcete se probudit ze svého duchovního spánku a někdy se zdráháte povstat. Je mnoho 

lidí, kteří raději spí ve své nevědomosti, aniž by se chtěli probudit k nejvyšší pravdě. Dávají přednost údolí 

slz, nemocí a hladu; chtějí, aby pokračovalo dlouhé období staletí, během něhož byly neřest a utrpení 

jejich jediným "povzbuzením". Dávají tomu všemu přednost před láskyplným voláním, které jim Moje 

Láska posílá skrze jejich svědomí. 

35 Nasloucháš Mi, jako bych byl od tebe velmi daleko, a líně otevíráš oči. Protože však nedokážete 

pochopit smysl božského poselství, protože vaše mysl je ponořena do materialismu, raději žijete ve zlu. V 

tu chvíli na Mě zapomínáš, obracíš se ke Mně zády, chceš zůstat jen v trpící apatii. Já vám však říkám: 

Chcete-li žít v této propasti materializace a nevědomosti, chcete-li si užívat jen lehkovážných radovánek a 

nízkých vášní, alespoň neobviňujte Boha ze své bolesti. 

36 Pokud nemáte dost velkou sílu milovat bližního tak, jako váš Otec miluje vás, mějte alespoň 

odvahu a podřízenost nést následky svých chyb. Dáváte-li přednost svému falešnému míru a 

bratrovražedným válkám, neříkejte, že si to přeje Bůh, ani nevolejte k Otci o Jeho milosrdenství, když se 

cítíte ovládnuti svými nepřáteli, aby vám přišel dát vítězství, což by jen lichotilo vaší ješitnosti a 

podporovalo vaši zkaženost, která vám podle Mého Zákona nemůže být udělena. 

37 Když na Mne lidé zapomínají, ba dokonce Mne popírají mezi smíchem, rozkošemi a marnostmi, 

proč si zoufají a třesou se, když sklízejí úrodu slz, která trápí jejich mysl i tělo? Pak se rouhají a říkají, že 

Bůh není. 

38 Člověk je dost odvážný na to, aby hřešil, aby se odchýlil od cesty Mého Zákona, ale ujišťuji vás, že 

je nesmírně zbabělý, když má odčinit a zaplatit své dluhy. Přesto vás posiluju ve vaší zbabělosti, chráním 
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vás ve vašich slabostech, probouzím vás z hlubokého spánku, osušuji vaše slzy a dávám vám nové 

příležitosti, abyste znovu získali ztracené světlo a našli zapomenutou cestu Mého Zákona. 

39 Přicházím, abych vám jako ve Druhé éře přinesl chléb a víno života pro ducha i pro tělo, abyste žili 

v souladu se vším, co stvořil váš Otec. 

40 Na mých cestách kvetou ctnosti, ale na tvých jsou trny, propasti a hořkost. 

41 Ten, kdo říká, že cesty Páně jsou plné trní, neví, co říká, neboť Já jsem nikomu ze svých dětí 

nezpůsobil bolest, ale ti, kdo sešli z cesty světla a pokoje, budou muset nést následky své viny, až se na ni 

vrátí. 

42 Proč jsi pil kalich utrpení? Proč jste zapomněli na Pánovo přikázání a na poslání, které jsem vám 

svěřil? - Protože jste nahradili Můj zákon svým a máte tu výsledky své marnivé moudrosti: hořké utrpení, 

válku, fanatismus, zklamání a lži, které vás dusí a naplňují zoufalstvím. A nejbolestivější pro zhmotnělého 

člověka, pro toho, kdo vše podřizuje svým výpočtům a hmotným zákonům tohoto světa, je to, že i po 

skončení tohoto života si s sebou ponese břemeno svých chyb a sklonů. Pak bude utrpení vašeho ducha 

velmi velké. 

43 Setřes zde své břemeno hříchu, naplň Můj Zákon a přijď brzy. Požádejte o odpuštění všechny, 

kterým jste ublížili, a zbytek nechte na Mně; neboť krátce na to přijde váš čas milovat, pokud se pro to 

opravdu rozhodnete. 

44 Znovu opakuji, že jsem vám na cestu nepoložil trny ani bolest. Skrze Ježíše jsem tě naučil odložit 

všechny slabosti, abych ti ukázal svou lásku a sílu, která v tobě přebývá, abych tě naučil pravé radosti, 

která žije ve skutečně pokorném duchu. A se svým odchodem a příslibem pro tyto časy jsem vám 

zanechal pokoj, světlo naděje a touhu po svém návratu. Ale vy jste to tak nechtěli chápat a dál jste mě 

křižovali, abych vám znovu a znovu odpouštěl. Musíte však pochopit, že Mé odpuštění vás neušetří 

následků vašich přestupků, neboť ty jsou vaše, nikoli Mé. Mé odpuštění vás povzbuzuje, utěšuje, protože 

nakonec přijdete ke Mně a Já vás přijmu s věčnou láskou, ale dokud Mě nehledáte na cestách dobra, 

lásky a pokoje, víte to už teď a nesmíte na to zapomenout: Zlo, které uděláte nebo hodláte udělat, se 

vám vrátí se složeným úrokem. 

45 Nyní sklízíte semena svého materialismu, a i když chcete, abych vaše skutky schvaloval, mýlíte se, 

protože Já jsem ve svém Zákoně neměnný; nepostupuji podle vašeho přání, protože pak bych už nebyl 

"Cesta, Pravda a Život". 

46 Přicházím, abych zrušil vaše chybné zákony, abyste se řídili pouze zákony vytvořenými podle 

Mých přikázání a v souladu s Mou Moudrostí. Mé zákony jsou utvářeny láskou, a protože pocházejí z 

Mého Božství, jsou neměnné a věčné, zatímco ty vaše jsou pomíjivé a někdy kruté a sobecké. 

47 Otcův zákon je z lásky, z dobroty, je jako balzám, který dává útěchu a pozvedá hříšníka, aby mohl 

nést odčinění svých provinění. Zákon Otcovy lásky vždy nabízí provinilci velkorysou příležitost k mravní 

obnově, zatímco vaše zákony naopak provinilce ponižují a trestají, a to často i nevinné a slabé. Ve vašem 

právním řádu je tvrdost, pomstychtivost a nedostatek milosrdenství. Kristův zákon je láskyplné 

přesvědčení, nekonečná spravedlnost a nejvyšší spravedlnost. Vy sami jste svými soudci, já jsem naopak 

váš neúnavný obhájce, ale musíte vědět, že za své křivdy můžete pykat dvěma způsoby: láskou a bolestí. 

48 Vyberte si sami, stále máte dar svobodné vůle. 

49 Nechcete už trpět, lidé? Pak milujte, konejte dobro na své cestě, obnovte své životy. - Chcete být 

skvělí a šťastní? Pak milujte hodně, milujte vždy. - Chceš plakat, chceš, aby tě trápilo hořké utrpení, chceš 

války a zpustošení? Pak pokračujte v tom, co žijete nyní, a dovolte sobectví, pokrytectví, marnivosti, 

modlářství a materialismu, aby nadále ovládaly vaše životy. 

50 Velmi zřetelně vidíte chaos mezi lidmi, takže nepokračujete v utváření zákona podle svého 

uvážení. 

51 Chci, aby žáci a nováčci v Mém učení měli v srdci ušlechtilost a v mysli čistotu, protože jen tak se 

ode Mne budou moci učit a později učit lidstvo. 

52 Nyní nepřicházím vzkřísit - ve vztahu k tělu - mrtvé, jako jsem to udělal s Lazarem ve druhé éře; 

dnes přichází Mé Světlo vzkřísit duchy, kteří Mi patří. A ti povstanou k věčnému životu skrze pravdu 
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Mého Slova, neboť váš duch je Lazar, kterého nyní nosíte ve svém nitru a kterého vzkřísím z mrtvých a 

uzdravím. 

53 Nyní vidíte, že božská spravedlnost spočívá v lásce, a ne v trestu, jako je ten váš. Co by se s vámi 

stalo, kdybych použil vaše vlastní zákony, abych vás soudil přede Mnou, před nímž neplatí žádné vnější 

zdání ani falešné argumenty? Kdybych vás soudil podle vaší špatnosti a uplatňoval vaše strašně přísné 

zákony, co by se s vámi stalo? Pak bys mě právem žádal o milosrdenství. Vy se však nemusíte bát, neboť 

Má láska nikdy neochabuje, nemění se a nepomíjí; vy však jistě pomíjíte, umíráte a znovu se rodíte, 

odcházíte a znovu přicházíte, a tak putujete, dokud nepřijde den, kdy poznáte svého Otce a podřídíte se 

Jeho božskému zákonu. 

54 Vy jste zde dočasně, ale Já jsem věčný; sténáte, protože se vzdalujete od cesty, kterou vám 

ukazuje Můj Zákon, zatímco Já jsem neměnný. 

55 Osušte své slzy, urychlete své probuzení a vstaňte. Pociťujte Mou Přítomnost ve svém nitru; je 

nutné, abyste ke Mně přišli, neboť jste Mě dosud nepoznali, ó lidé. 

56 Nevíte, jakou odměnu dostane ten, kdo pocítí opravdové pokání a vrátí se ke Mně, a nevíte, že 

není nutné čekat na vstup do duchovního světa, abyste obdrželi odměnu, kterou vám dává Boží láska. 

57 Bylo nutné, abych k vám takto promluvil, protože lidé se nechali zmást vědomostmi, které získali z 

knih, jež studovali; nechtěli však slyšet hlas svého svědomí, hlas svého duchovního poznání, které je 

vyzývá, aby následovali božské světlo, z něhož pochází veškerá moudrost. 

58 Říkám vám: užitečné studium je dobré a věda je dobrá, ale především láska. Láska vám dá podnět, 

abyste svou vědu učinili hodnou úcty a abyste ji rozšiřovali, neboť musíte pochopit, že veškeré vaše 

vědění je pouze poselstvím, které vám dává Má láska. 

59 Zeptejte se svých učenců, a budou-li upřímní, řeknou vám, že prosili Boha o inspiraci. A dal bych 

jim více vnuknutí, kdyby Mě o ně prosili s větší láskou ke svým bratrům a s menší ješitností k sobě 

samým. 

60 Vpravdě vám říkám: Vše, co jste nashromáždili z pravého poznání, pochází ode Mne; vše, co mají 

z čistého a vznešeného, využiji v tomto čase k vašemu prospěchu, neboť proto jsem vám to udělil. Musíte 

se však mít na pozoru, ó národy země, neboť budete-li i nadále využívat Mé božské učení ke 

zpochybňování přírodních sil, budete-li i nadále využívat to málo vědomostí, které máte, ke zlému, 

dostane se vám bolestivé a přísně zákonné odpovědi, až to budete nejméně čekat. Vyzýváte vzduch, 

oheň, zemi, vodu a všechny síly a už víte, jaká bude vaše sklizeň, pokud se včas nenapravíte a neudržíte 

přírodní síly, které jste svým nesmyslným jednáním rozpoutali, na uzdě. Upozorňuji vás, že se chystáte 

naplnit míru, kterou Moje spravedlnost dovoluje vaší svobodné vůli; příliš vyzýváte přírodu. A protože vy 

jste ti malí, kteří se cítí skvěle, přichází toto Slovo, aby vás varovalo před nebezpečím, které vám hrozí. 

61 A Slovo vám říká: Děti moje, učiňte své srdce laskavým tím, že budete milovat své bratry, milujte 

všechny stvořené věci. Usilujte o smíření a mír mezi všemi. Nechcete-li, aby vás zemské otřesy, které 

sami podporujete, vyhladily, vzpamatujte se včas, ó milované děti, uklidněte je (přírodní síly) svou láskou, 

proměňte je v mír. Ó lidé, kdybyste Mi naslouchali, kolik útrap byste si ušetřili a Já bych již proměnil váš 

svět, aniž byste museli trpět! Chtěl bych ti dát předtuchu odměny v tomto životě, chtěl bych ti dát mír a 

klid. Zkuste to, děti moje. Proto jsem vám v této době poslal Své Slovo, abych vás vysvobodil z propasti. 

62 Vám, kteří mě posloucháte, říkám, abyste si v duchu uchovávali to, co se vás týká, a zbytku učili 

své bratry. Co je pro jednoho, je pro všechny, a proto ani jedna z mých ovcí nebude postrádat duchovní 

potravu. 

63 Chci, abyste byli jednotní, abych mohl vaši jednotu odměnit tím, že na všechny vyliji svá dobrodiní 

a svou milost. Zatím jsem vás viděl sjednotit se jen na krátké okamžiky, když jste se snažili vzdát hold 

Mému Božství. Přesvědčte se, že spojeni láskou dokážete zázraky. Po pravdě vám říkám: Ještě je čas, 

abyste pracovali na obnově toho, co jste zničili. 

64 Mnoho věcí jsi mi udělal a ublížil mi, ale já tě miluji a větší než tvé prohřešky je má láska. 
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65 Hledáte-li Mne jako Soudce, Můj Soud je neúprosný; hledáte-li Mne jako Mistra, Moje Moudrost 

je neomezená; voláte-li Mne jako Otce, jsem nejlaskavější; ale vpravdě vám říkám, že jsem mnohem víc 

než to všechno, neboť nemám začátek ani konec. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 18  
1 Stejně jako vám byl oznámen Můj nový projev, dnes jste jej viděli uskutečněný: Přišel jsem v 

duchu, obklopen anděly a duchy světla. 

2 Ti, kdo tato proroctví neznají, pochybují o Mé přítomnosti, ale i mezi těmi, kdo Písmo studovali, 

vidím takové, kteří v Můj projev nevěří, protože jejich výklady jsou téměř vždy mylné. 

3 Všechny, kdo proroctvím přikládají hmotný význam, čeká stejný osud jako židovský lid, který ve 

slíbeném Mesiáši očekával mocného Krále země, a když Mě viděl pokorného a tichého, neuvěřil ve Mne 

navzdory skutkům, které jsem před jejich očima vykonal. 

4 Ti, kdo Mě cítili, milovali a následovali, byli lidé prostých srdcí, jemné duše a čisté mysli, kteří 

lačnili a žíznili po lásce, spravedlnosti a pravdě. 

5 Těm, kdo studují písma z minulých dob, říkám, že jen díky zduchovnění budou moci ve svém 

životě najít pravdu, která je v tomto jazyce obsažena. 

6 Budu pomáhat těm, kdo poznávají a učí pravdu, ale zastavím každého, z jehož úst vychází zmatek, 

dokud nenapraví své chyby. 

7 Naproti tomu všechny ty, kdo s čistým srdcem rozsévají Mé sémě světla tím, že vykládají božské 

Slovo a osvětlují skryté učení, pošlu do zemí a národů, aby šířili Mé učení lásky. 

8 Praví zvěstovatelé budou mít zdravé srdce, pokorného ducha, a proto budou umět přijmout Mé 

nové poselství s radostí a vírou. 

9 Blahoslavení jsou ti, kdo Mě přijmou do svého srdce a uvěří Mému Slovu, neboť Mě uvidí v 

nebeském oblaku, obklopeného Mými duchovními zástupy, a i když nebudu šlapat po prachu země jako 

ve Druhé éře, budou moci pocítit Mou duchovní Přítomnost. Pak spojí toto nové poselství s poselstvím, 

které se rozšířilo mezi lidstvem a které nebylo úplné, protože má zjevení v podobě Ducha svatého bylo 

třeba ještě doplnit. 

10 Učedníci, zduchovněte se, abyste pronikli do pravého významu Mého Slova a abyste se při setkání 

s bratry, kteří znají pouze Má zjevení Druhé éry, shodli ve svých výkladech a zahájili duchovní sjednocení 

lidstva. 

11 Často učíte chybné myšlenky z nedostatku studia a proniknutí do duchovního; proto vám 

ukládám, abyste se věnovali rozjímání o Mé nauce, abyste už nekonali skutky, které považujete za dobré, 

ale které jsou před Otcem nedokonalé. 

12 Uvědomte si, že těmi, kdo jsou zodpovědní za to, že lidstvo jasně chápe duchovní význam Mého 

současného i minulého učení, jste vy všichni, kdo ve svém duchu cítíte hlad po poznání, kdo jste vstoupili 

na cesty studia, rozjímání a zkoumání. To nemohu říci o těch, kteří žijí pouze obřady, ceremoniemi a 

materiálními kulty, protože se spokojují s vnějším, protože ještě nepoznali chuť ovoce. 

13 Až Moji učedníci překročí cesty světa, začne duchovní probuzení náboženství a sekt, které dlouho 

stály na místě. 

14 "Bděte a modlete se," říkám vám stále dokola, ale nechci, abyste si na tuto laskavou radu zvykli, 

ale abyste o ní přemýšleli a jednali podle ní. 

15 Říkám vám, abyste se modlili, protože ti, kdo se nemodlí, se oddávají zbytečným, materiálním a 

někdy i šíleným myšlenkám, které, aniž by si to uvědomovali, podporují a živí bratrovražedné války. Když 

se však modlíš, tvé myšlení jako meč světla trhá závoje temnoty a nástrahy pokušení, které dnes vězní 

mnohé bytosti; nasycuje tvé okolí duchovní silou a působí proti silám zla. 

16 Nezoufejte tváří v tvář boji, ani nezoufejte, pokud jste se ještě nedočkali úspěchu. Uvědomte si, 

že vaším úkolem je bojovat až do konce, ale musíte mít na paměti, že vám připadne jen velmi malá část 

tohoto díla obnovy a oduševnění lidstva. 

17 Zítra opustíš své místo a jiní přijdou, aby pokračovali v tvé práci. Postoupí v tomto díle o krok dál, 

a tak se Mé slovo bude naplňovat z generace na generaci. 

18 Nakonec se všechny větve spojí se stromem, všechny národy se sjednotí v jeden lid a na zemi 

zavládne mír. 
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19 Modlete se, učedníci, a zdokonalujte se ve svém povznesení, aby vaše slova poučení a lásky našla 

odezvu v srdcích vašich bratří. 

20 Po pravdě vám říkám: Kdyby tento lid kromě toho, že pochopí svůj osud, již nyní splnil svůj úkol, 

lidstvo by skrze jeho modlitby získalo milost. Stále vám však chybí láska, abyste své sousedy cítili jako 

skutečné bratry, abyste vpravdě zapomněli na rozdíly ras, jazyků a vyznání, a navíc abyste ze svých srdcí 

vymazali každou stopu zášti vůči těm, kdo vám ublížili. 

21 Podaří-li se vám povznést své city nad tak velkou lidskou bídu, povstane ve vás nejupřímnější a 

nejsrdečnější prosba za vaše bratry a tato vibrace lásky, tato čistota vašich citů, bude nejmocnějším 

mečem, který zničí temnoty vytvořené lidskými válkami a vášněmi. 

22 Bolest tě připravila, Izraeli, v otroctví jsi se očistil, proto jsi vhodný k péči o trpící. 

23 Bděte, můj lide, buďte jako ptáci, kteří ohlašují nový den, a probuďte ty, kdo spí, aby jako první 

přijali světlo, a pak jim řeknu: Ten, kdo vás opravdu miluje, vás v této chvíli zdraví. 

24 V člověku jsou dvě síly, které spolu neustále bojují: jeho lidská přirozenost, která je pomíjivá, a 

jeho duchovní přirozenost, která je věčná. Tato věčná bytost dobře ví, že než dosáhne své duchovní 

dokonalosti, musí uplynout velmi dlouhá doba; tuší, že musí prožít mnoho lidských životů a že v nich musí 

projít mnoha zkouškami, než dosáhne skutečného štěstí. Duch tuší, že po slzách, bolesti a po 

mnohonásobném projití tělesnou smrtí dosáhne vrcholu, který vždy hledal ve své touze po dokonalosti. 

Na druhé straně tělo, křehká a malá věc, křičí, vzpouzí se a někdy odmítá poslouchat volání ducha, a 

teprve když se duch vyvine, je silný a zkušený v boji s tělem a vším, co ho obklopuje, podaří se mu 

ovládnout tělo a dát o sobě vědět jeho prostřednictvím. 

25 Duch se projevuje prostřednictvím lidských projevů, ale nikdy nepoužívá sílu, aby si podmanil 

tělesnou hmotu. Duch chce, aby se hmota spojila s jeho vůlí v plném poznání, chce poslušnost, která 

projevuje mírnost. 

26 I když je chybou některých, že setrvávají ve své nepoddajnosti, a cítí, že tělo je stále smyslné a 

tvrdohlavé, chtěli by mít trůn pro totéž; ale když jim nevyhovím ve všem, po čem touží, je to proto, že v 

Mých dětech je ještě jiná bytost, která vibruje ve větší čistotě a lásce, která touží po vyšším životě; v ní 

existuje duchovní myšlenka, která odráží božství. Váš mozek naopak odráží pouze lidské myšlenky. 

27 Dlouhá je pouť ducha, daleká jeho cesta, mnoho a velmi rozmanitých forem jeho existence, a v 

každém okamžiku jsou jeho zkoušky jiného druhu; ale jak jimi prochází, stoupá, očišťuje se, zdokonaluje 

se. Na své cestě životem za sebou zanechává světelnou stopu, a proto pro povzneseného ducha často 

není důležité skučení jeho těla, protože ví, že pomine a že se nemůže nechat zastavit na své cestě 

událostmi, které se mu zdají být malé. 

28 Na chvíli se zaměří na slabosti svého těla, ale ví, že nesmí příliš milovat něco, co žije jen krátce a 

co brzy zmizí v útrobách země. 

29 K čemu jsou vám vaše touhy a ambice, když uctíváte tělo a stavíte ho na trůn marnosti? Ať už trvá 

jakkoli dlouho, je to velmi málo ve srovnání s věčným životem ducha. 

30 Je nutné, abyste poslouchali nejvyšší část své bytosti, kterou je duch, jenž přebývá v každém z vás, 

a umožnili mu, aby se jasně projevil a obrátil své kroky k cíli, pro který byl stvořen. 

31 Řekni mi: Kdo jsi? Co jsi zač? Kdo si myslíte, že jste? Čím se cítíte být? Je to hmota, která klesá do 

hrobu, nebo duch, který stoupá do věčnosti, do nekonečna? 

32 Vpravdě vám říkám, že po celou dobu své existence směšujete své dojmy, potřeby, úzkosti a 

touhy, aniž byste věděli, co pochází z ducha a co z hmoty. 

33 Duch, který skutečně zná svůj osud, předává své vibrace tělu, které oživuje, aby mu mohl 

pomáhat a podílet se na jeho poslání; když však nastane okamžik, kdy má opustit schránku svého těla na 

zemi, necítí žádný smutek, protože ví, že takový je zákon, a nezajímá ho ani to, jak zemře to, co bylo jeho 

tělem: zda nemocí, stářím nebo zničením. Ví, že jeho úkol je důležitější než všechno ostatní. 

34 Víte, jak zemřeli Moji apoštolové druhé éry? Jak skončil Petr a všichni ti, kteří mě nosili v srdci? - 

Petr zemřel na kříži s tím, že není hoden zemřít jako já, a žádal, aby zemřel se sklopenou hlavou. A kdo 

vedl Petra a dal mu sílu, pevnost a klid, aby podstoupil mučednickou smrt? - Jeho pravá bytost, duch, 
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který je Božím dítětem a ví, jak překonat slabost těla. Ve své poslední hodině se projevil vyrovnaně, 

klidně, jako jeho Mistr, když křičel na kříži: Vše je hotovo. 

35 Když tyto příklady prozkoumáte, dojdete k závěru, že člověk je více duch než tělo, a když je 

oduševnělý, je poslušný nejvyšších přikázání Mého zákona. 

36 Těm, kdo dosáhnou této duchovní výše, se otevřou brány nebeského království a oni do něj 

vstoupí bez "ach", bez stížností. 

37 S touto poslušností, s touto odevzdaností a láskou vstoupili tito učedníci do Otcovy přítomnosti. A 

ty, kdy uposlechneš volání svého ducha? - Bojíte se bolesti a všeho, co se týká těla, protože nejste zcela 

pohlceni pravdou; kdyby tomu tak totiž bylo: Kdo by ti mohl zabránit mluvit a hlásat pravdu, i kdyby ti 

hrozila smrt? 

38 Víte, proč Janu Křtiteli usekli hlavu? - Protože mluvil pravdu, protože hlásal spravedlnost a 

poukazoval na nedostatky těch, kdo si říkají králové světa a sedí na prohnilém trůnu. Jestliže však velcí 

duchové mají velké bolesti a povznášejí se nad neštěstí, bídu, bolest a smrt, a tak důstojně plní svůj úkol - 

kdo jste vy, kteří začínáte den sténáním a večer jej končíte pláčem z neposlušnosti nebo vzpoury? Jste jen 

a pouze tělem, protože se ještě neumíte povznést nad bolest a všechno, čemu říkáte neštěstí. 

39 Je dobré, abyste pečlivě prozkoumali vše, co jsem vám dnes řekl. Pochopte: čím výše se 

inkarnovaný duch nachází, tím menší je jeho utrpení a účinky bolesti na jeho tělo. 

40 Apoštola Jana ponořili do vroucího oleje a on nezemřel. Moc Ducha, který se vznesl k Otci, se 

projevila tím, že zmenšila moc žáru. 

41 Vytáhli ho ven, a když viděli, že neutrpěl žádnou újmu, vykázali ho, a on i poté pokračoval v plnění 

vznešených Pánových rad, aniž by ho tato zkouška zastavila v jeho duchovním naplňování. 

42 Vy, kteří Mi dnes nasloucháte a z nichž mají vzejít Moji noví učedníci, si tváří v tvář zkouškám 

zoufáte a snažíte se sejít z Mé cesty. 

43 Kdy budete schopni nosit Mé učení ve svém srdci a budete schopni položit svůj život pro 

svědectví pravdy? 

44 Nestačí vám příklady tolika mučedníků, kteří položili své životy z lásky k lidstvu, na obranu pravdy 

nebo spravedlnosti? Nestačí vám tyto příklady, abyste pochopili, čeho jsou Moji učedníci schopni? 

45 Cítíte se nepříjemně, když vítr fouká silněji, než byste si přáli; když slunce příliš pálí, protestujete, 

a když ho zakrývají mraky, nesouhlasíte. Když je bouře, hledáte úkryt, nadáváte, a když se země otřásá, v 

hrůze prcháte. 

46 Jste lidé, kteří se narodili, aby vládli na trůně a aby vás přírodní síly poslouchaly jen pro váš 

prospěch? 

47 Síly přírody tě poslechnou, když budeš plnit Můj Zákon a požádáš Mě o to pro dobro svých bratří! 

48 Chci, aby každý z vás byl apoštolem pravdy, abyste byli v životě užiteční, neboť jste přišli splnit 

úkol, který je v plánu Stvořitele. 

49 V této době vám říkám, že pšenice Mého učení je hojná, a přesto není zaseta. Pláčete, máte-li 

lásku k tomuto dílu, neboť Božský rozsévač, který vám dal své semeno a ukázal vám pole, je stále sám. 

Plačte, aby vaše slzy posloužily k zavlažování polí, na kterých budete později pracovat. 

50 Nebojte se, že vám vaši bližní ublíží; to, co nazýváte urážkou, je něco dobrého, co vám dělají, je to 

pomoc při plnění vašeho úkolu. Copak nevíte, že ti, kdo jdou cestou rozvoje, musí trpět? Copak nevíte, že 

duch se nesmí starat o všechny tyto slabosti, protože jsou to maličkosti, které se týkají pouze hmoty? 

51 Chci, abyste byli silní tváří v tvář životu, jeho překážkám a utrpení. 

52 Buďte silní v praktikování dobročinnosti a nedbejte na to, abyste byli posuzováni tím či oním 

způsobem. Nemusíte říkat, co jste; stačí být připraven dát (lidem) pohlazení, milosrdenství a rty by měly 

být připraveny vyjádřit laskavost, rozumnou radu a odpuštění. 

53 Vaším osudem je konat dobro na pozemské cestě. 

54 Pochopte, že hmotné stvoření, kterému říkáte vesmír, je příbytkem duchů v evoluci, místem 

dokonalosti. Když duchové dosáhnou vysokého stupně vývoje, který jim umožní obývat vyšší domovy, 

světy, které dříve obývali, zmizí, protože splnily svůj účel. 
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55 Všechna síla, která oživovala bytosti a dávala život organismům, se vrátí ke Mně; všechno světlo, 

které osvětlovalo světy, se vrátí ke Mně a všechna krása, která byla vylita na království stvoření, bude v 

Duchu Otce; a jakmile bude opět ve Mně, promění se tento život v duchovní podstatu, která se vylije na 

všechny duchovní bytosti, na děti Páně; neboť vás nikdy nezbavím darů, které jsem vám dal. 

56 Moudrost, věčný život, harmonie, nekonečná krása, dobrota, to vše a ještě více bude v dětech 

Páně, až s ním budou obývat místo dokonalosti. 

57 Dnes jste od tohoto cíle daleko; důkazem toho je, že na zemi mám námitky proti tomu, co jste 

udělali se svým duchem, a když přijdete do duchovního údolí, vyčítám duchu, co udělal se svým tělem 

během svého putování světem. Dokud jste ještě dětmi v tomto učení, tyto světy, tato příroda, tento 

hmotný život musí zůstat. 

58 Jako Bůh vás osvěcuji a podpírám, jako Otec vás miluji a očekávám, jako Mistr vás učím a vedu, 

ale jako Soudce vás neúprosně soudím. 

59 Někdo by mohl říci, že jsem jako bohatý lakomec, který chce všechno pro sebe, protože všechno, 

co střeží, hlídá a získává zpět; ale vpravdě vám říkám, že jako na světě všechno, co jsem do něj vložil, bylo 

pro vás, a ne pro mě, tak i ve věčném životě všechno střežím pro vás, dokud do něj nevstoupíte a 

nestanete se jeho vlastníky. 

60 Neřekl jsem vám, že jste dědici Mé slávy? Takže jediné, co vám chybí, je získat zásluhy, aby byly 

vaše a vy jste si je mohli užívat. 

61 Vše, co jsem stvořil, nebylo pro Mne, ale pro Mé děti. Chci jen tvou radost, tvou věčnou 

blaženost. 

62 Nebojte se zabloudit, abyste Mě našli, neboť Já jsem nejen cíl, ale i cesta. Kdo mě chce 

dosáhnout, ať jde cestou pokory, činné lásky k bližnímu, odevzdanosti a posiluje své úsilí o dokonalost v 

lásce. 

63 Aby vaše chůze byla bezpečná, dosáhněte vnitřní jednoty ve své bytosti, aby duch mohl vždy vést 

tělo po dobré cestě a tělo ho mohlo poslouchat. Když nad sebou zvítězíte, bude pro vás snadné 

poslouchat vůli svého Otce. 

64 Odvraťte se od zbytečností, odstraňte ze svého života nepotřebné a nezabývejte se zbytečnostmi. 

65 Vyhněte se všem neřestem. Tímto způsobem si udržíte čistého ducha a zdravé tělo, abyste mohli 

bojovat zbraněmi lásky za dobytí zaslíbené země, země, která vás čeká jako nejvyšší odměna v 

duchovním životě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 19  
1 Lidé, zklidněte svou mysl, která je rozrušená životními zvraty a údery osudu. 

2 Jak těžce se snažíte vymanit z temnoty, v níž žijete, ačkoli jste plně v čase světla! Velký je váš boj, 

a proto přicházíte vyčerpaní. Právě proto jsem vás vyzval, abyste si na chvíli odpočinuli, protože musíte 

pokračovat v plnění svého úkolu, který jste sotva začali. 

3 Čas od času jsem podle tvého vývoje zvedal závoje Svého tajemství, neboť jen ten, kdo jde touto 

cestou, Mne může dosáhnout. 

4 Jsem Mistr, který hledá lidi na všech cestách, aby jim ukázal pravou cestu. 

5 Mé slovo přichází jako meč světla, aby bojovalo proti nevědomosti a nevíře lidí. Přicházím, abych 

se ukázal těm, kdo popírají Mou existenci, abych se jich zeptal: Kdo stvořil vesmír s jeho množstvím světů, 

které jsou pro vás sotva viditelné? - Ó lidé, kteří jste se ve své vzdálenosti od pravdy odvážili myslet si, že 

idea Stvořitele je pouhým výmyslem lidské mysli! Jak si můžete představit, že by myšlenka věčného a 

nekonečného mohla vzniknout ve vaší omezené a malé mysli? 

6 Přesto ke Mně přicházejí i ti, kdo říkají, že Mě milují, a těm říkám: Jak můžete říkat, že Mě 

milujete, když děláte opak toho, co přikazuje Můj Zákon, když se zrazujete tím, že ve svých činech 

projevujete city, které jsou v rozporu s vašimi slovy? 

7 Kolik je i zde, mezi zástupy, které Mě slyší, těch, kteří o sobě říkají, že jsou spiritisté,* a kteří ještě 

neznají sílu a moudrost spiritismu, ani síly a vlastnosti ducha, a svými skutky popírají Mé Učení, které 

duchovně osvěcuje lidstvo jako zářivé světlo. Má trpělivost je však bezmezná a čeká, až se proměníte v 

Mé učedníky. Musím z vás udělat pochodně, které svým světlem přenesou ostatním lidem původní 

poselství, jež jste obdrželi jako zjevení skrze lidskou mysl. 
* Tj. učedníci učení Ducha. Nesmí se zaměňovat se spiritisty, kteří jsou vyznavači spiritismu, v němž se projevují 

duchové dosud spjatí s hmotou nebo duchové s nízkým duchovním vývojem. 

8 Kdyby lidé odmítali vaše svědectví a odporovali vám, připomeňte jim, že jsem měl s lidstvem této 

doby schůzku, kterou jsem přišel naplnit. Řekněte jim: Jestliže jsem slíbil, že přijdu znovu, bylo to proto, 

že Můj úkol ještě nebyl dokončen a nebude dokončen, dokud nezůstane jediný hříšník. Je psáno, že je-li v 

ovčinci devadesát devět ovcí a jedna mi chybí, budu ji hledat. 

9 Chci vám znovu ukázat sílu své lásky tím, že proměním zatvrzelá lidská srdce v apoštoly svého 

učení, počínaje tímto lidem, který není o nic méně zatvrzelý než ostatní. Přicházím ti říci, abys rozšířila své 

znalosti prostřednictvím tohoto nového poselství, které jsem ti dal, abys je spojila s Mými předchozími 

zjeveními, dokud se ti nepodaří vytvořit ve své mysli Knihu moudrosti, abys byla hodna vydávat svědectví 

o Mé Pravdě a učit o ní své bratry. 

10 Budou vás nazývat agitátory, ale nebojte se, vždyť i vašeho Mistra svého času odsoudili za "rušení 

klidu" - jak říkají lidé. Amen, říkám vám, 

Nepřišel jsem jen proto, abych svými zjeveními pohnul srdcem několika lidí, ale abych svým slovem otřásl 

duchem celého lidstva. 

11 Tak k vám přicházím v tomto čase, kdy se Mé Světlo bude různými způsoby projevovat mezi lidmi 

a znovu je rozechvívat, některé radostí, jiné strachem, další hněvem; ale nebude nikoho, kdo by se 

neprobudil, jakmile nastane Hodina, kdy bude oznámeno Mé Poselství. 

12 Jak málo jsi věřil a volal po Kristu, ty, který jsi věděl, že musí přijít! Ale nyní, když už máte Mé 

zjevení a Mé poselství, nebudete již slabí, ustrašení ani chladní. 

13 Ublížil jsem ti, protože jsem tě nazval tvrdým srdcem? Řekl jsem vám jen pravdu, neboť ve všech 

světech všechna stvoření plní Můj Zákon, ale vy na Mou božskou výzvu neodpovídáte. 

14 Ale nebojte se, neboť nikdo ještě nedosáhl cíle, ale vy všichni ho dosáhnete, slibuji vám, Já, který 

jsem příslibem všech dob, Já, Neúnavný, který vás nikdy nepřestane učit. 

15 Začínáte snít o tom, že jste nositeli a apoštoly pravdy, ale neunáhlujte se, vždy se řiďte světlem 

svého svědomí, neboť jak můžete hlásat pravdu, když jste ji ještě nenašli sami v sobě? Jak chcete 

dokázat, že mě milujete a že milujete své bratry, když na cestě života bližního necháváte bodláčí a trní? 
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16 Voda z proudu života, která je Mou pravdou, je klidná, křišťálově čistá a blahodárná, ale 

nezaměňuj ji s vodou, kterou dáváš potřebným, protože ta je někdy nečistá. 

17 Přijmi Mé požehnání, ať je v tobě jako nevyčerpatelný pramen, který uhasí nesmírnou žízeň, jež tě 

sužuje. 

18 Ať je mé požehnání jako balzám na vaše nemoci, bolesti a hořkosti; ať pozvedá k životu ty, kdo na 

cestě vývoje ztrácejí sílu. 

19 Abych vám pomohl ve vašem duchovním úsilí o vyšší úroveň, působím, aby Můj mír byl v srdci 

apoštola třetí éry, kterého přijímám jako zástupce lidstva, a jeho prostřednictvím jí poskytuji Svou 

láskyplnou pomoc. 

20 Dnes slyšíte Můj hlas nad lidskou myslí a ten vám znovu říká: "Milujte se navzájem". Tak jste 

slyšeli hlas Pána ústy Ježíše, když vás učil milovat svého bližního jako sebe sama na potvrzení Zákona, 

který izraelský lid přijal skrze Mojžíše v prvním věku. 

21 Mojžíš byl v té době Mým mluvčím, přivedl vás k branám zaslíbené země, ale nedovolil jsem mu 

do ní vstoupit, protože byste ho tam korunovali králem; ale vpravdě vám říkám, že ani jeho království 

nebylo z tohoto světa. - Zaslíbená země byla dána lidu, aby v ní mohl v pokoji přebývat a uctívat Otce. V 

Jeruzalémě ten lid postavil Jehovovi první chrám a v něm se dal poznat Boží Duch; tam přijímal nářky 

nebo chvály synů těch kmenů. Na jeho oltář jsi položil Archu úmluvy, symbol své smlouvy s Otcem, a před 

Svatyní svatých se skláněli králové a učenci. 

22 Kněží, kterým byly svěřeny rituální úkony, byli zpočátku naplněni láskou, později však nechali do 

svých srdcí proniknout hlodajícího červa marnivosti a chamtivosti a proměnili se v pokrytce, pokrytce a 

světáky. Pak se objevoval jeden prorok za druhým a ohlašoval příchod Mesiáše; lidé je odmítali, vysmívali 

se jim a obětovali je. 

23 Tak připravili Mou cestu svou krví. 

24 Protože každé slovo, které pochází od Boha, se musí naplnit, narodil se Mesiáš mezi lidmi a učil 

vás, jak naplňovat Otcův zákon a uctívat Boha tím, že milujete, odpouštíte a naplňujete životy lidí 

útěchou a světlem. 

25 Přišel jsem jako pastýř, abych shromáždil ovce, které už vlci začali loupit, a ukázal jim ovčinec. 

Během své pozemské cesty jsem učil lidi lásce a plodům, které z ní plynou a které nazývali zázraky. Tyto 

skutky roznítily v srdcích víru a já jsem jim díky nim umožnil vidět pravou cestu. Tisíce a tisíce lidí byly 

svědky Mého slova a Mých skutků, ale jen dvanáct z nich Mě následovalo přímo. 

26 Když se blížil okamžik mého odchodu, řekl jsem jim: V Jeruzalémě se nyní slaví velikonoce, je 

třeba, abychom se tam vydali, aby se naplnila proroctví. Pak jsem dal svým učedníkům svá poslední 

napomenutí, která jsem jim vtiskl do ducha božským ohněm své lásky. Šel jsem se svými učedníky do 

Jeruzaléma. Když jsem projížděl městskou branou na pokorném a mírném oslíkovi, zástup lidí - mezi 

nimiž byli nemocní, které jsem uzdravil, slepí, kteří znovu viděli, chromí, kteří znovu chodili, a trpící, kteří 

byli potěšeni a plni naděje - zpíval chvalozpěvy, chvály a písně chvály, protože konečně přišel slíbený 

Spasitel. Nikdo netušil, že na onen svátek Pesach budu obětním beránkem. 

27 Při mém vstupu a pod světlem mého pohledu se srdce zachvěla, nemocní se uzdravili a z jejich 

prsou se na rabína valila slova chvály a díků. Tu ke mně přistoupili farizeové a řekli mi: "Pane, postarej se, 

aby tvoji učedníci a tento lid přestali zmateně křičet, neboť ruší pořádek ve městě během svátku." Na to 

jsem jim odpověděl: "Věru, kdyby tito umlkli, kameny by křičely radostí." Ti farizeové odešli, ale jejich 

srdce, plná strachu a obav ze skutků, které Ježíš konal, už začala podněcovat zradu. 

28 Tak jsem se dostal k portálu chrámu, který byl po určitou dobu svatyní Hospodinova lidu a který 

později proměnili v tržnici, a vyhnal jsem z něj jeho znesvětitele. 

29 Srdce a skutky těch, kteří o sobě tvrdili, že jsou služebníky Páně a učiteli Zákona, byly postupně 

odhaleny tváří v tvář Ježíšovým činům; od té chvíle požadovali, aby ho zabili a neztratili tak svou moc, 

která jim hrozila. 

30 Jeden z Mých učedníků, který často slyšel Mé Slovo lásky, jež hovořilo o Království Ducha, a který 

ve svém srdci cítil pohlazení a lásku svého Mistra, se kvůli své slabosti a nedostatku víry v Má zaslíbení 



U 19 

107 

stal branou, která se otevřela, aby vpustila lidskou špatnost, která na Mě dopadla v podobě kříže. S jakou 

nenávistí ti muži křičeli a žádali, aby mě císařův poddaný ukřižoval. Bylo však nutné, aby Boží Syn prošel 

velkými zkouškami, aby lidé viděli jeho pokoru, lásku a moc. 

31 Krev tohoto Těla sestoupila na zem a lidské rty, které hlásaly božské Slovo ve světě, nepřestaly 

mluvit o lásce a odpuštění až do posledního okamžiku na kříži; a Kristus se stal jedním s Otcem, protože 

"Slovo", které se stalo člověkem, aby bylo slyšet ve světě, bylo vždy v Bohu. 

32 Po letech bylo město i znesvěcený chrám zničeno, aby se naplnilo mé slovo; z toho chrámu 

nezůstal kámen na kameni. Řekl jsem, že mohu zničit Šalomounův chrám, tak královský, velký a 

velkolepý, jaký byl v očích lidí, a znovu ho postavit ve třech dnech. 

33 Vpravdě vám říkám, že lidé nepochopili duchovní význam těchto slov, neboť pro Mne čas 

neplyne, protože Já jsem Věčnost. Hle, zde jsem ve Třetí éře, ve Třetím dni, pokládám základy pravého 

chrámu a stavím jej v duchu lidí. 

34 Eliáš byl vybrán, aby vám oznámil, že kniha sedmi pečetí byla uvolněna a že byla otevřena šestou 

pečetí. Mé Slovo přišlo plné světla, aby roznítilo vaši víru, abyste už neupadali do modlářství a abyste Mi 

dovolili budovat Můj Chrám ve vašem srdci. Hle, díla vytvořená lidskýma rukama jsou zničena, zatímco 

díla Ducha jsou věčná. 

35 Ztracení budou nalezeni, zmatení osvíceni a všichni najdou cestu, která je dovede do zaslíbené 

země. 

36 Jestliže jste Mě nechtěli poznat zde na zemi a nedovolili jste Mi, abych vás shromáždil, jako pták 

shromažďuje svá mláďata pod svá křídla, spojím vás na věky mimo tento svět pod Svým pláštěm míru. 

37 Můj lide, připomněl jsem vám svůj život mezi vámi, protože se blíží dny, kdy si připomínáme 

poslední týden, který jsem strávil mezi lidmi. V těchto dnech máte pocit, jako by k vám z nekonečna 

přicházelo poselství. 

38 Všechno, co vidíš, se ti zdá, jako by k tobě mluvilo o Mně. Slunce, pole, města, lidé, všechno jako 

by k vám promlouvalo o Mistrovi. To proto, že vzpomínka vám dává znovu pocítit Mou přítomnost a Já 

vám znovu posílám Své poselství lásky. 

39 Chtějí-li v těchto dnech vaše oči plakat, nechte je plakat; chvěje-li se vaše srdce láskou, nechte je 

plakat také. 

40 Kristus, jehož pozemská schránka zničila dav, je tentýž, který se zjevuje dnes; lidé totiž zničili tělo, 

ale ne "Slovo", které skrze ně promluvilo. 

41 Jaká smrt by mohla zastavit Mé kroky nebo jaký hrob by Mě mohl zadržet? - Aniž byste chtěli, aniž 

byste si toho byli vědomi, pohřbili jste ve svých srdcích pravdu, jejíž podstatou je pravda Mistra. Toto 

tělo, které máš, jsi proměnil v hrob svého ducha. 

42 Dovolte Duchu, aby z vašeho srdce odstranil hrobovou desku, aby naplněné světlem mohlo 

povstat k pravému životu. 

43 Následujícím způsobem vám snadno vysvětlím to, co je pro vás obtížné pochopit: Kristus a božská 

láska jsou samotný Otec. Ježíš byl dokonalý člověk, který hlásal Boží poselství. Byl nejvyšším vyjádřením 

oduševnění - proto je nazýván Božským Mistrem. 

44 Ó milovaní učedníci! Když pomyslíš na díla, která jsem ve světě vykonal, připadáš si příliš 

neohrabaný a malý, než abys se Mi mohl rovnat. Když se zamyslíte nad dobou, která od té doby uplynula, 

uvědomíte si, že jste se duchovně velmi málo rozvíjeli. Jsou chvíle, kdy pociťujete touhu a potřebu 

rozvíjet své duchovní dary, abyste mohli přímo přijímat Má poselství a proniknout do toho, co přijde, a 

pomocí kvalit ducha řešit konflikty, zkoušky a chaos, které vás v lidstvu obklopují. 

45 Jak moc toužíš hledět pohledem Ducha! A vy se podíváte, ale jen tehdy, když zjistíte, že lépe 

rozumíte zjevením Pána, jakmile se necháte vést světlem svědomí, které osvěcuje vašeho ducha. 

46 Mezitím si toto poselství prostudujte a zapište, protože přijdou časy, kdy už toto slovo neuslyšíte, 

a pak vám zůstanou jen Písma. 

47 Chci, aby Mé Slovo, až z něj budou vznikat knihy, které se mají šířit po zemi, bylo vytištěno bez 

poskvrny, tak čisté, jak ode Mne vyšlo. 
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48 Pokud ji takto necháte vstoupit do svých knih, bude z ní proudit světlo, které osvítí lidstvo, a její 

duchovní význam pocítí a pochopí všichni lidé. 

49 Mé poselství z této doby bude také popíráno a bude proti němu bojováno. Někteří řeknou, že 

Můj projev byl k ničemu, ale neznepokojujte se, neboť o Mém díle druhé éry se také diskutovalo, 

popíralo se, vysmívalo se mu, a přesto jedno srdce za druhým a jeden duch za druhým uznávali a 

oceňovali utrpení, které jsem mezi vámi podstoupil. 

50 Věz, můj lide, že byli a jsou tací, kteří říkají: "Co má Ježíšova bolest společného s naší spásou? 

Jeho utrpení nám nemůže dát blaženost." Duch pravdy vám však říká: Byl jsem mezi lidmi skrze Ježíše 

jako tyto vonné rostliny, které provoní ruce toho, kdo jim vyrval život. 

51 Kříž, který jste mi dali a který jsem přijal, byl důkazem mé lásky k vám a také důkazem, že se 

chcete zachránit mým příkladem. Proč si myslíš, že kdybych věděl, že má oběť bude zbytečná, že bych ti ji 

nabídl? Nepamatujete si, že jsem vám řekl, že v Otcově díle se neztratí ani jediné semínko? 

Když se Mistrovi otevřel bok, přál si, abyste v něm spatřili bránu, která se otevřela, abyste všichni 

mohli přebývat na věčnosti, a první, kdo tuto bránu spatřil, byl voják, který zabodl své kopí do Ježíšova 

těla. 

52 Má Láska je jako strom, který provoní sekeru dřevorubce, jenž ho připraví o existenci. Každá 

kapka krve z tohoto těla se rozlila po tomto lidstvu, odpustila všem a provoněla jejich existenci božskou 

esencí Mého učení. 

53 Jestliže se však toto lidstvo ve své slepotě domnívá, že tato oběť nestačila k jeho vykoupení, je tu 

znovu Mé Slovo, ne slovo člověka, který neuměl vyložit toto poselství, ale Mé Slovo, které vás učí 

nesmrtelné podstatě Mé Nauky a Mých Skutků, božské vysvětlení, díky němuž lidé pochopí duchovní 

hodnotu Krve, která byla prolita na Golgotě z lásky k lidstvu. 

54 Říkám vám, jaký je smysl této oběti, protože mi patříte, jako já patřím vám. 

55 Nikdy jsem v žádném stvoření neviděl nepřítele, protože všichni jste Mé děti. Slovo "nepřítel" v 

souvislosti s lidským bratrem poskvrňuje rty toho, kdo je vyslovuje. 

56 Longinus* mi probodl bok a já jsem na něj vylil krev, která se stala světlem v jeho slepých očích. 
* Jméno římského vojáka. 

57 Chci, abyste byli jako váš Mistr, abyste se právem nazývali Mými učedníky. Mým odkazem je láska 

a moudrost. Byl to Kristus, kdo k vám přišel, a je to Kristus, kdo k vám v této chvíli promlouvá; nesnažte 

se mě však oddělit od Boha nebo mě vidět mimo něj, neboť jsem a vždy jsem byl jedno s Otcem. Řekl 

jsem vám, že Kristus je Božská Láska, a proto se nesnažte oddělit Mě od Otce. Myslíte si, že je Otcem bez 

lásky ke svým dětem? Jak jste na to přišel? Je načase, abyste si to uvědomili. 

58 Ať se nikdo nestydí nazývat Boha, Stvořitele, Otcem, neboť to je jeho pravé jméno. 

59 Přinesl jsem vám nové světlo, abyste pochopili to, co jste dříve nemohli pochopit. 

60 Jestliže jsem vašemu duchu předtím, než jsem ho poslal na zem, řekl, že mu dám svět učení, dnes 

mu říkám, že mu nabízím nebe moudrosti. 

61 Jděte po této cestě oduševnění a obdržíte nebe, o kterém k vám mluvím. 

62 Moudrost ducha je světlo, které nikdy nezhasne. 

63 Já jsem Mistr, já jsem Kristus, který k vám promlouvá skrze svědomí, způsobem, který mám jen já, 

abych přišel ke každému z vás, který vás hladí, když k vám mluví. 

64 Tady mě máte a vidíte, jak hledám zdánlivě neužitečné bytosti pro dílo lásky, o nichž vím, že mi 

budou sloužit, protože jsem je stvořil. 

65 Využívám tvého ducha, tvou vůli, tvé srdce, tvou mysl, a dokud nedosáhneš doby svého vybavení 

a osvícení - kdy tě mohu využít tím, že tě proměním ve Své nástroje -, zanechávám ti Své učení, aby ses 

mohl naučit moudré lekci. 

66 Prožívejte tyto dny paměti, jak vás připravuji skrze své Slovo. Zamyslete se, ponořte se do té 

hodiny, kdy se země bránila lidské nevděčnosti a nebesa se zatměla, ale kdy se Beránek nevzbouřil. 
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67 Smutný byl pohled Mistra na Kalvárii, ale On vám jím žehnal. Pro tyto zástupy šel na smrt, ale 

věděl, že brzy vstane z mrtvých, pokud se narodí k víře. 

68 Ti, kdo jezdí do Jeruzaléma, říkají, že v těchto místech je atmosféra, která překvapuje ducha, a že i 

světlo se zdá být zvláštní. 

69 Vpravdě vám říkám, že je to hlas svědomí, že jsou to vzpomínky, které rozechvívají srdce, a 

přestože tam Ježíš zemřel a lidstvo ho už nevidělo, Kristus se objevuje všude ve své bytosti, ve své 

přítomnosti a moci. 

70 Karavany mužů a žen se vydávají na cestu do Jeruzaléma, a když do těchto míst vstupují, vybavují 

se jim někdy přátelské, jindy hořké vzpomínky. Všechno je proniknuto Ježíšovou přítomností. Ale proč se 

vydávat na pouť a hledat hmotné stopy, když každý člověk má Mou Božskou Přítomnost ve svém duchu, 

ať je kdekoli? 

71 Přál bych si, abyste se všichni prostřednictvím tohoto učení vydali nést poselství bratrství, dobré 

zprávy, lásky; pozdrav, kapku léčivého balzámu, přátelské objetí pro všechny své bratry. 

72 Přicházím v tomto čase, abyste ze země ve světle Mého učení spatřili Nový Jeruzalém, Světlé 

Město, zaslíbené duchu, které viděl Můj apoštol Jan ve svém Zjevení; ale zatímco v prvním Jeruzalémě 

Mě lidská špatnost vyvýšila na kříži mučení, v Novém Městě, které bude duchovní, Mě duchové vyvýší na 

oltář své lásky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 20  
1 Kniha Mého slova je knihou božské a pravé lásky; v ní naleznete neměnnou pravdu. Sáhněte po ní 

a naleznete moudrost, která vám pomůže rozvíjet se a dosáhnout pokoje na věčnosti. Ten, kdo překroutí 

nebo změní jeho význam, se dopustí přestupku, a ten, kdo vynechá nebo přidá jediné slovo, které není v 

souladu s mým dokonalým učením, vážně poruší můj Zákon. 

2 Uchovávejte toto Slovo v jeho původní čistotě, neboť je to nejkrásnější dědictví, které člověku 

zanechám. Zapište si mé učení a oznamte je svým bratřím; věrně je zachovávejte, neboť jste zodpovědní 

za toto dědictví. 

3 Zítra v ní člověk nalezne podstatu Mého zjevení, které ho světlem svého učení přivede na cestu 

pravdy. 

4 Z rodičů na děti budou tyto spisy přecházet jako pramen živé vody, jehož proud bude 

nevyčerpatelně tryskat a přecházet od srdce k srdci. Studujte velkou Knihu života, Knihu oduševnění, 

která vám vysvětlí božská zjevení, jichž se vám dostalo v průběhu věků. 

5 Neslíbil jsem vám, že každé poznání bude navráceno do své původní pravdy? Toto je totiž čas, 

který vám byl oznámen. 

6 Po pravdě vám říkám: Kdo přemýšlí o učení Mé Knihy a hloubá v něm s opravdovou touhou 

rozšířit své znalosti, získá světlo pro svého ducha a pocítí, že jsem mu blíž. 

7 Mýty minulosti i dneška padnou, vše průměrné a falešné se zhroutí, neboť přijde čas, kdy se již 

nebudete moci živit nedokonalostí, a tehdy se duch vydá hledat pravdu, aby mu mohla sloužit jako jediná 

potrava. 

8 V těchto učeních lidstvo nalezne podstatu Mých zjevení, kterou doposud nepochopilo z důvodu 

nedostatečného zduchovnění. Od pradávna jsem vám ji svěřoval prostřednictvím svých poslů, vyslanců a 

vykladačů, ale sloužila vám jen k tomu, abyste z ní vytvářeli mýty a tradice. Přemýšlejte a studujte toto 

učení s úctou a láskou, chcete-li si ušetřit staletí zmatků a utrpení. Pamatujte si však, že svůj úkol 

nesplníte, pokud se spokojíte pouze s vlastnictvím knihy; ne, ta vás má probudit a poučit, máte-li být 

skutečně Mými učedníky. Učte příkladem, láskou a vstřícností, kterou jsem vám ukázal. 

9 Vybavte se četbou této Mnou diktované knihy a rozhodněte se učit svými skutky, laskavými slovy, 

dobrými skutky, pohledy opravdového milosrdenství a lásky. 

10 Tento čas Mého setkání s tebou bude pro tvého ducha nezapomenutelný; zůstane v něm 

nesmazatelná stopa Mých slov, stejně jako v něm zůstala vzpomínka na Má minulá učení. 

11 Milovaní učedníci, naučte se svým duchovním citem chápat božský význam obsažený v Mém 

Slově, a budete-li se jím řídit, nikdy nesejdete z pravé cesty. 

12 Běda tomu, kdo si vykládá Mé slovo podle svého, neboť se mi za to bude zodpovídat. 

13 Na zemi se mnoho lidí věnuje falšování pravdy, aniž by si byli vědomi odpovědnosti, kterou mají 

jako spolupracovníci na Otcově díle lásky. V tomto čase soudu, který mnozí neznají, protože si neumějí 

vyložit události, které prožívají, je spravedlnost v každém duchu a vyžaduje od něj během jeho pouti 

tímto světem výpověď o jeho skutcích v rámci zákona lásky i mimo něj. 

14 Kdokoli by změnil podstatu Mých zjevení daných vnuknutím v těchto spisech, bude se Mi 

zodpovídat za své činy. Proto musíte postupovat poctivě, neboť tato učení jsou Mým odkazem lásky k 

Mým dětem, které, ať už vtěleným, nebo duchovním, čekají na větší učení. 

15 Duchovní poselství, které slyšíte, je nebeské světlo, které se projevuje skrze lidské nástroje, jež je 

vnímají ve stavu vytržení. Pokud nevěříte, že je to Kristus, kdo se duchovně projevuje v této podobě, 

dejte Mi jméno, jaké chcete, ale vnímejte podstatu slova, které vychází z těchto rtů. Jen tak si uvědomíte, 

že Ten, kdo vás tak láskyplně volá na cestu míru a dobra, nemůže být nikdo jiný než Kristus, kterého 

právem nazýváte Božským Mistrem. 

16 Později pochopíte, že stejně jako Já vysílám myšlenky, které jsou záblesky světla, do celého 

vesmíru, můžete i vy z duchovní úrovně dokonalosti, na které se nacházíte, vysílat svou lásku myšlenkám 

a duchům svých bratrů jako duchovní poselství. 
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17 Uspokojte se láskou, prociťujte ji duchovně, abyste ji mohli vyjádřit bližnímu. Nezůstávejte 

lhostejní k Mému učení, abyste opět neupadli do zmatku uprostřed lidí, kterým chybí víra a duchovnost. 

18 Dávám vám podobné pokyny, jaké jsem vám dával v minulosti, abyste díky nim poznali sami sebe 

a věděli, kdo jste a k jakému účelu jste byli stvořeni. To bude nejjistější krok, který můžete udělat, abyste 

Mě poznali. Proto se vás ptám: Jak chcete poznat Otce, když jste nepoznali ani sami sebe? 

19 Já jsem To, co stále ještě nemůžete pochopit v plnosti, neboť stále ještě přebýváte v těle a 

neplníte Má přikázání. Jste podřízeni hmotě, a protože v ní máte omezenou mysl, studujete Mě podle 

svého materialismu. Přestaňte Mě studovat mimo cestu, kterou vám určuje Můj Zákon, protože vás to 

jen svede na scestí. Místo toho poznávejte sami sebe tím, že se budete navzájem milovat; studujte 

božské projevy, které tvoří Mé dokonalé učení po celé věky. Nesnažte se Mě hledat s chabými a 

nedostatečnými znalostmi, které máte, protože vás to uvede do zmatku. 

20 Vězte, že přirozeným stavem člověka je dobro, duchovní mír a harmonie se vším, co ho 

obklopuje. Kdo tyto ctnosti po celý život vytrvale praktikuje, kráčí po pravé cestě, která ho dovede k 

poznání Boha. Pokud však z této cesty sejdeš a zapomeneš na zákon, který by měl řídit tvé jednání, budeš 

muset v slzách odčinit chvíle, které jsi prožil daleko od cesty duchovního povznesení, což je přirozený 

stav, v němž by měl člověk vždy setrvávat. 

21 Necítíte lásku k bližnímu, a proto vás neustále trápí bolest. Zapomněli jste na Mé přikázání, které 

vám říká: "Milujte se navzájem", které vás učí největší moudrosti. - Kam vás, muži, zavedlo vaše bádání o 

Bohu? - Do bratrovražedné války, do chaosu; tam jsou důsledky vaší chyby. Dnes svou krví, slzami a 

zoufalstvím očišťuješ svá provinění. Tak vás vidí Můj Duch. Proto se odvraťte od zbytečností, plňte Můj 

Zákon, poznejte se mezi bratry a v harmonii vzájemného porozumění a lásky poznáte svého Pána. 

22 Důkladně přemýšlejte o Mém učení, které je jasné a jednoduché, ale nesnažte se nejprve 

pochopit nekonečno, protože byste se mýlili. 

23 Jak můžete říci, že milujete svého Boha, když jste ho nejprve nemilovali ve svých bratrech? 

Pociťujte ve svých srdcích dobrotu tohoto Slova, učedníci, uvědomte si, že jeho podstata je Moje, Pravda 

a také Láska. Slovo a písmo jsou vaše, jsou dílem člověka. Vykládejte a vysvětlujte jedno jako druhé a 

vaše závěry budou hluboké, jisté a správné. 

24 Vyživujte svou hmotnou bytost tím, že si vezmete léčivý balzám z Mého Slova. Podívej se, jak je 

mezi stránkami tvé knihy stále přítomna Má záře a Mé pohlazení! 

25 Podělte se s těmi, kdo potřebují tento chléb věčného života, který dnes dostáváte v Mém Slově, a 

zítra ho při čtení tohoto učení neopomeňte nabídnout duchům, kteří jsou kvůli svému špatnému vývoji 

bez naděje na spásu. Mějte soucit s těmi, kdo trpí. 

26 Zasévejte mé slovo lásky do svých bratří; s láskou ve svých srdcích nemůžete zahynout. Budete-li 

vědět, jak tento božský poklad uchovat, ušetříte si mnohá utrpení a pokročíte ve svém rozvoji, ó milovaní 

učedníci, a budete pomáhat svým bratrům v jejich přiblížení ke Mně. 

27 Mezi lidmi jsou lidé, kteří se očistili bolestí a kteří s touhou očekávají Mé poselství míru od tebe. 

Řekl jsem vám, že počet duchů určených pro tento obtížný úkol je nekonečný, nemůžete ho vypočítat ani 

si ho představit. Zanechte v nich všech toto semínko lásky. 

28 Všichni se pohybujete po žebříku duchovní dokonalosti; někteří dosáhli vývoje, který nyní 

nemůžete pochopit, jiní přicházejí po vás. 

29 Velcí duchové, velcí svým bojem, svou láskou, svým úsilím, hledají soulad se svými malými bratry, 

se vzdálenými, zanedbanými; jejich úkoly jsou vznešené a vysoké, jejich láska k Mému Božství a k vám je 

také velmi velká. 

30 Tito duchové vědí, že byli stvořeni k činnosti, k vyššímu rozvoji; vědí, že pro Boží děti neexistuje 

nečinnost. Ve stvoření je všechno život, pohyb, rovnováha, harmonie, a proto tyto nesčetné bytosti 

pracují, namáhají se a radují se ze svého boje, protože vědí, že tím oslavují svého Pána a slouží pokroku a 

zdokonalení svých bližních. 
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31 Dnes, kdy jste mimo cestu, kterou vám určuje Můj Zákon, nevíte, jaký vliv na vás tito vaši bratři 

mají, ale budete-li mít citlivost vnímat tato vyzařování, inspirace a poselství, která vám posílají, budete 

mít představu o nesčetných zaměstnáních a ušlechtilých dílech, jimž zasvětili svou existenci. 

32 Musíte vědět, že tito duchové ve své lásce a úctě k zákonům Stvořitele nikdy neberou to, co jim 

nepatří, nedotýkají se toho, co je zakázáno, ani nevstupují tam, kam vědí, že nesmějí, aby nevnesli 

disharmonii do základních složek Stvoření. 

33 Jak jinak si počínají lidé na zemi, kteří ve své snaze být velcí a mocní ve světě bez sebemenší úcty 

k Mému učení hledají klíčem vědy ničivé síly přírody, otevírají brány neznámým silám a tím ničí harmonii 

v přírodě, která je obklopuje! 

34 Kdy se člověk naučí naslouchat moudrým radám duchovního světa a nechat se jimi vést? 

35 Vpravdě vám říkám, že by to stačilo k tomu, abyste se bezpečně dostali na vrchol hory, která se k 

vám blíží; tam byste před sebou spatřili přímou a světlou cestu, po níž kráčejí Duchové, kteří jsou tu nyní 

jen proto, aby vám prokazovali dobro a pomáhali vám ve vašich těžkostech a krok za krokem vás 

přibližovali ke konci cesty, kde vás všechny očekává váš Otec. 

36 Protože jsem vám mluvil o dobrotě a duchovní výšce těchto bytostí, musím vám říci, že stejně 

jako vy měly od počátku dar svobodné vůle, tedy pravé a svaté svobody jednání, která je důkazem lásky 

Stvořitele ke svým dětem. 

37 Co by se stalo s duchem, kdyby byl zbaven svobodné vůle? - Především by to nebyl duch, a proto 

by to nebylo stvoření hodné Nejvyššího; bylo by to něco jako ty stroje, které vyrábíte, něco bez vlastního 

života, bez inteligence, bez vůle, bez aspirace. 

38 Jak jsem vám již oznámil, vaše věda postupně objevuje, že ve všem je energie, pohyb, 

transformace. 

39 Byli byste schopni objevit vše, co lidstvo díky vědě zjistilo, kdybyste neměli svobodu bádat, 

studovat a experimentovat? Mohl bys dále přijímat tyto duchovní projevy takovým způsobem, jakým jsi 

je přijímal, kdyby se tvůj duch ocitl v překážce těchto projevů? 

40 Říkáte mi, že jste se dopustili omylů a chyb kvůli svobodné vůli. Na to vám říkám, že díky tomuto 

daru se můžete nekonečně povznést nad bod, ze kterého jste vyšli na začátku svého vývoje. 

41 Kromě svobodné vůle jsem dal každému duchu do jeho svědomí Své světlo, aby nikdo nesešel na 

scestí, ale ti, kteří nechtěli slyšet Můj hlas nebo nechtěli proniknout do svého nitra a hledat duchovní 

světlo, se brzy nechali svést nesčetnými krásami lidského života, ztratili oporu Mého zákona pro svého 

ducha a museli klopýtnout a padnout. 

42 Jediný přestupek měl mnoho bolestných následků, a to proto, že nedokonalost není v souladu s 

božskou láskou. 

43 Ti, kdo se oddaně a kajícně vrátili k Otci a pokorně ho prosili, aby je očistil a osvobodil od chyb, 

kterých se právě dopustili, Pán je přijal s nekonečnou láskou a milosrdenstvím, potěšil jejich ducha, poslal 

je, aby napravili své chyby, a potvrdil je v jejich úkolu. 

44 Nemyslete si, že se všichni po své první neposlušnosti vrátili pokorní a zkroušení. Ne, mnozí přišli 

plni pýchy nebo zášti. Jiní, plní studu a vědomi si své viny, chtěli přede Mnou ospravedlnit své přestupky 

a místo aby se očistili pokáním a nápravou, které jsou důkazem pokory, rozhodli se vytvořit si život podle 

svého, mimo zákony, které předepisuje Má láska. 

45 Tehdy se objevila Má spravedlnost, ale ne proto, aby je potrestala, nýbrž aby je napravila, ne 

proto, aby je zničila, nýbrž aby je zachovala na věky a poskytla jim plnou možnost zdokonalit se. 

46 Kolika z těch prvních hříšníků se dosud nepodařilo zbavit se svých poskvrn, neboť od jednoho 

pádu k druhému se propadali stále hlouběji do propasti, z níž je může zachránit jedině praktikování Mého 

zákona. 

47 Říkám vám také, že mezi těmi duchy, o nichž jsem k vám mluvil na začátku tohoto Poučení a kteří 

jsou pro vás ochránci, mistry, rádci, průvodci a lékaři, jsou také ti, kteří zakusili pády a kalich utrpení, jež 

způsobuje neposlušnost; ale včas se zamysleli nad svými skutky a očistili se ve vodách dobroty, lásky, 

milosrdenství a smíření. 
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48 Vezměte si z nich příklad, Mé děti, povzneste se nad hřích jako oni, abyste i vy pocítili božskou 

radost ze spolupráce s Otcem pro štěstí všech bytostí. 

49 Pochopte, že jste na cestě svého vývoje, abyste si vyzkoušeli, že dostáváte životní lekce a že tyto 

lekce jsou události, se kterými se na své cestě setkáváte. 

50 Jste jako ptáci, kteří si postavili toto hnízdo, kde se shromažďujete, abyste očekávali přílet 

"skřivana "*. Někdy bouře bičuje strom a vy se strachem utíkáte, hledáte útočiště a zděšeně se ptáte: 

"Proč to Pán dopustil?" Mistr vám však říká: Dopouštím tyto zkoušky, abyste sami poznali, zda to, co jste 

vybudovali, je pevné, nebo ještě křehké. 
* Poetická alegorie hlasu Pána prostřednictvím lidských "hlasatelů". 

51 Tato modlitebna, stejně jako všechna místa, kde se shromažďujete, abyste naslouchali Mému 

Slovu, podléhá proměnlivosti doby, o níž jsem vám řekl, že je pro vás lekcí a zkouškou. 

52 Žijte duchovně sjednoceni, abyste, kdykoli se uvidíte bičováni vichřicí, každý zaujal své místo a 

zůstal pevný, dokud bouře nepomine a nevrátí se k vám znovu mír; kdybyste si však mysleli, že se 

nedokážete sjednotit a vzdorovat nepřízni osudu, budete jako chromý, který se už nenamáhá hýbat, 

protože ví, že jeho údy jsou zbytečné. K čemu jsou ti schopnosti, které máš v duchu, když jakmile přijde 

hodina, kdy máš poznat jejich hodnotu, začneš pochybovat, sklesneš a opustíš svůj duchovní úkol? 

53 Pochybujete o Mé přítomnosti, protože na místě, kde se shromažďujete, probíhají zkoušky? 

Říkám vám, že i když tato místa již nebudou existovat, budu stát a mluvit. 

54 Nebuďte fanatičtí, pokud jde o místa montáže materiálu. Nechápeš, že nezničitelný a věčný 

chrám je ten, který si stavíš ve svém srdci? 

55 V hodinách odpočinku zkoumejte sami sebe, aby vám vaše svědomí řeklo, zda je hodnota vašich 

skutků pravá či zdánlivá, zda své zásluhy za takové pouze považujete, nebo zda se dostaly až ke Mně. 

56 Nepřipravujete se na budoucí časy, ačkoli máte Mé hlásání a rádi nasloucháte Mým moudrým a 

láskyplným větám. Na druhé straně se podívejte na své bratry, kteří toto poselství nepřijímají, jak se 

utvářejí, pracují a budují, i když většina toho, co dělají, je materiální! Vezměte si příklad z jejich úsilí a 

jednoty! 

57 I oni jsou proti, pronásledováni a odsuzováni, ale nepochybují o Mně. Ale vy, kteří jste byli 

nazváni Mými novými učedníky a slyšíte Můj projev jako Ducha Svatého, pochybujete, protože jste 

chvílemi viděli tento dům setkávání vystavený těžkostem a zkouškám, které jsou vlastní vašemu životu. 

58 Děti se vyvíjejí a stávají se dospělými, aby se zase staly rodiči; vy však zůstáváte dětští v duchu a 

nechcete růst ani se zvětšovat v poznání a lásce. 

59 Pro vše stvořené v souladu s dokonalostí Otce existuje přesné vysvětlení a důvod jeho existence, 

ale vy nevidíte ani dokonalost, ani spravedlnost, ani důvod. Když díla nejsou taková, jak je chápeš, 

pochybuješ; když se tvé naděje nenaplňují, pochybuješ; při každém svém utrpení o Mně pochybuješ, a 

když vidíš, jak se rozpoutávají přírodní síly, tvé pochybnosti rostou. 

60 Na jaké místo Mě stavíte, když Mě nemilujete jako svého Boha a Otce? Myslíte omezeně a 

omezeně, aniž byste pochopili poselství, které vám dávám v každé zkoušce. Vpravdě vám říkám, že pokud 

si vyložíte smysl učení, které vám posílám v životě, poznáte, kdo jsem, a budete znát důvod každé lekce. 

61 Stejně jako se učíte číst ve světě, učte se porozumět učení Ducha a jeho jazyku lásky. 

62 Někteří věří, že tento svět existuje jen pro hmotné tělo, aby v něm mohly vítězit tělesné vášně, 

ale tím zastavují vyšší rozvoj ducha. - Ó lidé malí a marniví, kteří chtějí utvářet život podle tvé vůle! 

Pochopte, že tento svět existuje jak pro hmotu, tak pro ducha, a proto jsem vás vždy učil naplňovat zákon 

hmoty a zároveň pomáhat duchu v jeho rozvoji. Lidem Druhé éry, kteří byli vázáni na věc, jsem musel říci: 

"Dejte Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo." Všichni, kdo byli vázáni na věc, se mnou mluvili. 

63 K přemožení slabosti, ubohosti, bídy a vášní a ke zničení pochybností je nezbytná víra a dobré 

skutky, což jsou ctnosti, které ovládají nemožné; ve srovnání s nimi obtížné a nedosažitelné mizí jako stín. 

64 Lidem, kteří ve Mne uvěřili ve Druhém věku, jsem řekl: "Vaše víra vás zachránila." Vysvětlil jsem 

to takto, protože víra je uzdravující síla, síla, která proměňuje, a její světlo ničí temnotu. 
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65 Amen, amen, pravím vám: Nemožné neexistuje. V takových malých případech, jako jsou vaše 

zdravotní potíže, mluvte s Bohem s opravdovou vírou a důvěrou v Jeho přítomnost a Bůh, který přebývá v 

každém z vás, který ví, co potřebujete a co cítíte, vám dá podle Své vůle. 

66 Můj duch se projevuje v učení, které jsem hlásal, když jsem byl na zemi, a v němž vás dnes poučuji 

skrze lidská 'ústa'; proto vás Mé poučení občerstvuje a zároveň posiluje, neboť to není slovo, které by jen 

lichotilo hmotným smyslům, ale které živí ducha. 

67 Proto někteří ze zástupů, kteří Mi naslouchají, přicházejí, aby se uzdravili Slovem moudrosti, 

útěchou, kterou jim dává; jiní přicházejí, aby si ulehčili břemeno hříchu, když slyší Mé učení o 

spravedlnosti, odpuštění a lásce. 

68 Když mě slyšíte takto mluvit, vaše srdce, citlivá bolestí, se chvějí, a když mě voláte jako lékaře, 

přistupuji k vám, abych vás uzdravil. 

69 Pociťte, že se nad vámi rozprostírá Má láska jako plášť útěchy. 

70 Blaze těm, kdo ve mne vkládají naději a důvěru. Pociťujte Mě blízko sebe a vyprávějte Mi svým 

srdcem o svém utrpení. Nebojte se, milované "ovečky", nikdo neví, jak porozumět vaší koktavé modlitbě. 

Ukaž mi svou ránu, ukaž mi své utrpení a já tam vložím svůj balzám lásky a milosrdenství. 

71 Přijímám vaše utrpení, které mi tiše svěřujete. Vstupte do duchovního společenství se Mnou, 

abyste v sobě hluboce pocítili Mou přítomnost. 

72 Zakusíte, jak klid ducha uklidňuje rozbouřené moře vašich vášní. V těchto chvílích jste Mi 

naslouchali pouze prostřednictvím hlasatelů, a přesto mi vaše srdce řekla tolik věcí. Kolik utrpení a 

hořkostí Mne zasáhlo! Kolik srdcí trpících nevděkem uvadá jako uříznuté a později zapomenuté květy! 

Kolik slz, které se neukážou v očích, které se nosí skryté v srdci v naději na okamžik pokoje! Bolest mužů, 

žen a matek. Vše sbírám silou své lásky. 

73 Přišel jsem posílit a ochránit slabé tváří v tvář bolesti, ale až budou zdraví, osvícení a silní, uvidím 

je, jak utěšují ty, kdo trpí. Budete-li mít mezi sebou lásku, bude váš svět zářit světlem harmonie a pravdy, 

které bude vycházet z jeho vtělených a vtělených dětí, jimž byl tento svět svěřen jako dočasný příbytek. 

74 Znovu jsem k vám promluvil rty, které nejsou čisté, ale které v okamžiku Mého zjevení uměly 

reprodukovat Mé slovo lásky. Nemyslete si, že je to nedokonalá forma, kterou k vám mluvím. Přicházím k 

mysli, ale ne k hříšnému tělu. Mé světlo se přibližuje, když Mi nositel hlasu v nadšení nabídne své srdce a 

odevzdá Mi svou bytost; pak ho používám jako prostředníka, abych přišel k zástupům v omezené, 

zlidštěné podobě. 

75 To jsem slíbil skrze Ježíše a splnil jsem vám to. Svým apoštolům ve druhé éře jsem řekl: "Kdybych 

neodešel, Duch útěchy by k vám nepřišel. Tím jsem chtěl říci: Kdybych já, Ježíš, nešel v těle, nemohl bych 

vám přijít dát se poznat v duchu. Neboť Utěšitel, Duch Svatý, kterého jsem vám slíbil, jsem Já, Mé Slovo, 

Mé poselství lásky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 21  
1 Učedníci, zapomněli jste na způsob modlitby, kterému jsem vás učil ve Druhé éře, a přišel jsem 

vám ho připomenout. 

2 Modlitba by pro vás měla být něčím větším a silnějším než opakováním naučených slov, kterými 

ničeho nedosáhnete, pokud nejste duchovně povzneseni. 

3 Nezvykněte se modlit pouze slovy, ale modlete se duchem. Říkám vám také: žehnejte modlitbou, 

posílejte myšlenky světla svým bratřím, nežádejte nic pro sebe, pamatujte: Kdo se zabývá tím, co je Moje, 

bude mě mít vždy jako strážce. 

4 Semínka, která zaséváte s láskou, se vám vrátí mnoha způsoby. 

5 Navštěvujte a "pomazávejte" nemocné, posilujte vězně, dávejte pokoj tomu, kdo ho potřebuje, a 

přinášejte útěchu do úzkostných srdcí. 

6 Lidé si pletou pravou láskyplnost s materialismem, což je patrné ve všech jejich činech, a 

zapomínají na jeden z nejvyšších citů ducha. Viděl jsem, jak dáváte svým bratrům, chudým, pár drobných 

s opovržením, ba dokonce s odporem, a dáváte drobné, protože nemáte v srdci nic, co byste mohli dát. 

Kdybyste je alespoň dávali s láskou nebo s touhou pomoci, ale vy je dáváte s arogancí, s okázalostí, 

ponižováním potřebných. Kdybys ji dal bez marnivosti nebo zdráhání, tvá mince by částečně utišila žízeň 

po lásce těchto duchů, kteří jsou v procesu úplného odčinění své viny. 

7 Těm, kdo takto chápou dobročinnost a snaží se těmito nedokonalými skutky umlčet hlas svého 

svědomí a přesvědčit Mě, že naplňují jedno z Mých nejvyšších učení, říkám: Odejděte do své komůrky a 

spojte se se Mnou v modlitbě, abyste v tomto spojení, na které zatím nejste zvyklí, pocítili v sobě jiskru 

dobroty a vděčnosti Otci a pocítili utrpení svých bližních, modlete se za ně, i kdybyste to dělali jen za své 

příbuzné, což by již byl krok k oduševnění. 

8 Ještě nemohu od všech lidí požadovat obětavost a vstřícnost ve prospěch druhých nebo 

opravdovou lásku k bližnímu, ale od vás, učedníků a "malých dětí", kteří den co den slyšíte tento hlas, 

který činí vaše city láskyplnějšími, očekávám skutky hodné Mne i vás. 

9 Pokud milujete, ostatní výhody se dostaví jako bonus. 

10 Láska vám dá moudrost, abyste pochopili pravdu, kterou ostatní marně hledají na hrbolatých 

cestách vědy. 

11 Dovolte Mistrovi, aby vás vedl ve všech činech, slovech a myšlenkách. Vybavte se podle Jeho 

laskavého a milujícího příkladu a budete projevovat Boží lásku. Tak se budete cítit Bohu blízko, protože s 

ním budete v souladu. 

12 Pokud milujete, podaří se vám být mírní, jako byl Ježíš. 

13 Když budete milovat, nebudete potřebovat hmotné kulty ani obřady, protože budete mít světlo, 

které osvítí váš vnitřní chrám, o nějž se rozbijí vlny všech bouří, které vás mohou bičovat, a temnoty 

lidstva budou zničeny. 

14 Neposkvrňujte již déle Boha, neboť vpravdě vám říkám, že je velký nevděk, kterým se prokazujete 

před Bohem, když konáte tyto vnější úkony uctívání, které jste zdědili po svých předcích a v nichž jste se 

stali fanatickými. 

15 Lidstvo vidělo Ježíše trpět a jeho učení a svědectví věříte. Proč ho ve svých sochách stále 

křižujete? Nestačí ti snad staletí, která jsi strávil tím, že jsi ho ukazoval jako oběť své špatnosti? 

16 Proč místo toho, abyste si připomínali Ježíšova muka a smrtelný boj, nepřipomínáte Mé vzkříšení 

plné světla a slávy? 

17 Jsou lidé, kteří se při pohledu na vaše obrazy, na nichž jsem zobrazen v podobě Ježíše na kříži, 

někdy domnívají, že jde o slabého, zbabělého nebo bojácného člověka, aniž by mysleli na to, že jsem 

Duch a že jsem vytrpěl to, co vy nazýváte obětí a co Já nazývám povinností lásky, jako příklad pro celé 

lidstvo. 
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18 Když přemýšlíte o tom, že jsem byl jedno s Otcem, vzpomeňte si, že neexistovaly žádné zbraně, 

mocnosti ani mučení, které by mě mohly ohnout, ale když jsem trpěl, krvácel a zemřel jako člověk, bylo 

to proto, abych vám dal svůj vznešený příklad pokory. 

19 Lidé nepochopili velikost této lekce a všude vztyčují obraz Ukřižovaného, což je ostuda pro toto 

lidstvo, které bez lásky a úcty k Tomu, o němž tvrdí, že ho miluje, pokračuje v jeho ukřižování a denně ho 

zraňuje, lidé zraňují srdce svých bratří, za něž Mistr položil svůj život. 

20 Ó, Mé děti všech vyznání, nezabíjejte nejušlechtilejší city ducha a nesnažte se je zlehčovat 

vnějšími zvyky a kulty. Hle, když matka nemá nic hmotného, co by mohla nabídnout svému milovanému 

děťátku, přitiskne ho k srdci, žehná mu celou svou láskou, zahrnuje ho polibky, láskyplně na něj hledí, 

omývá ho svými slzami, ale nikdy se ho nesnaží oklamat prázdnými gesty lásky. 

21 Kde jsi přišel na to, že Já, Božský Mistr, souhlasím s tím, aby ses spokojil s kultovními úkony, které 

postrádají jakoukoli duchovní hodnotu, pravdu a lásku, jimiž se snažíš oklamat svého ducha, aby se 

domníval, že se nasytil, ačkoli ve skutečnosti je stále více neznalý pravdy? 

22 Učte se milovat jeden druhého, žehnat, odpouštět, být laskaví a milující, dobří a ušlechtilí a 

pochopte, že pokud tak nebudete činit, váš život nebude ani v nejmenším odrážet skutky Krista, vašeho 

Mistra. 

23 Mluvím ke všem a vyzývám vás, abyste zničili chyby, které vás po mnoho staletí brzdily ve vašem 

vývoji. 

24 Vezměte si lásku jako štít a pravdu jako meč a brzy najdete cestu. Nebojte se být rozsévači lásky, 

protože Pilát a Kaifáš už nejsou na světě, aby soudili mé učedníky. Na své životní cestě se setkáte s 

malými kalváriemi, ale vydržte je a zanechte za sebou stopu odvahy, klidu a víry. 

25 Kristus vám dal svůj příklad, neboť On je a bude věčným Mistrem v duchu a pravdě. 

26 Duch pravdy a útěchy je tentýž Duch Boží, který žil v milujícím Ježíši, jenž přebýval mezi lidmi, a 

který bude žít i ve vás, budete-li umět milovat tak, jak vás to naučil On. 

27 Vy, kteří jste mými novými učedníky, poslouchejte: Již ve Druhé éře jsem vám o sobě mluvil s 

největší jasností, abych vás uchránil před upadnutím do pokušení a omylu. Když jsem vám řekl: "Otec a Já 

jsme jedno", chtěl jsem vám říci, že v Mé lásce k vám, v Mém Slově a v každém Mém díle máte 

přítomnost Otce. Náboženství, která později vznikla na základě tohoto učení, však propadla materialismu, 

vytvářela postavy, v nichž znázorňovala Ježíše, a uctívala ho jejich prostřednictvím, přičemž zapomínala, 

že Kristus je Síla a Duch. 

28 Kdybych chtěl, abyste mě uctívali v podobě Ježíše, nechal bych vám k uctívání Jeho tělo; ale když 

jsem po splnění Jeho úkolu nechal toto tělo zmizet, proč ho lidé uctívají? - Zjevil jsem vám, že Mé 

království není hmotné, a přesto Mě lidé stále chtějí držet na zemi a nabízejí Mi bohatství a moc 

království, které je pomíjivé a omezené. 

29 V Ježíši byly dvě přirozenosti: jedna hmotná, lidská, stvořená Mou vůlí v panenském lůně Marie, 

kterou jsem nazval Synem člověka, a druhá, božská, Duch, kterou jsem nazval Synem Božím. V této 

(božské přirozenosti) bylo božské Slovo Otce, které promluvilo v Ježíši; ta druhá byla pouze hmotná a 

viditelná. 

30 Když mě vyslýchal velekněz Kaifáš a řekl mi: "Žádám tě, abys mi řekl, zda jsi Kristus, Mesiáš, Syn 

Boží," odpověděl jsem mu: "Řekl jsi to." 

31 Svým apoštolům jsem oznámil, že se vrátím k Otci, od něhož jsem přišel. Měl jsem na mysli 

Božího Ducha, který byl uzavřen v Ježíšově požehnaném těle. Když jsem však svým učedníkům 

předpověděl, že Syn člověka bude vydán a ukřižován, měl jsem na mysli pouze hmotnou část; ukřižovat 

nebo zabít Ducha by nebylo možné, protože je nesmrtelný a stojí nade všemi stvořenými věcmi. 

32 Když jsem vám řekl, že vám do srdce vryji svůj Zákon, že ho vryji do vašeho ducha a že ve vás 

budu vládnout, měl jsem na mysli svou Moudrost, svou Věčnou Bytost. Musíte pochopit, že do vašeho 

srdce nevstupuje Ježíš, ale Kristus, Věčné Slovo, ten, který byl ústy proroka Izaiáše zvěstován jako obětní 

Beránek. 
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33 Ježíš byl jako člověk vaším ideálem a uskutečněním dokonalosti; abyste v něm měli příklad hodný 

následování, chtěl jsem vás naučit, jaký musí být člověk, aby se stal podobným svému Bohu. 

34 Je to jeden Bůh a Kristus je s ním jedno, protože je Slovem Božství, jedinou cestou, kterou se 

můžete dostat k Otci všech stvořených věcí. 

35 Mé sémě je zaseto v každém duchu lidstva a přijde den, kdy budete moci vzestoupit, až budete 

jako váš Mistr. 

36 Duch pravdy je božská moudrost, která objasňuje tajemství a přišla k lidstvu, aby splnila Můj slib 

daný lidstvu. Žijete v době, kdy se tyto projevy musely uskutečnit, protože jste byli duchovně připraveni 

je přijmout. 

37 Uvědomte si, že zlo, které dnes trápí lidstvo, je způsobeno nedostatečným naplňováním Mého 

Zákona a tím, že lidé si Božská učení a zjevení vykládají materiálně. Jak by si s těmito chybami mohli 

uvědomit svou duchovní podstatu a božské pouto lásky, které spojuje všechny lidi s jejich Stvořitelem? 

Odtud pramení vaše sobectví, vaše války a vaše závislost na hmotných požitcích. 

38 Duch Boží je jako nekonečně velký strom, jehož větve, světy a listy jsou bytosti. Jestliže je to jedna 

a tatáž míza, která proudí kmenem do všech větví a z nich do listů, nevěříte, že existuje něco věčného a 

posvátného, co vás všechny spojuje a spojuje se Stvořitelem? 

39 Vaše cesta světem je krátká, ale je nutné, abyste před odchodem z tohoto života splnili svůj úkol, 

abyste na onom světě mohli obývat vyšší domovy ducha. 

40 Duch a hmota jsou dvě různé přirozenosti; vaše bytost se skládá z nich a nad oběma je svědomí. 

První je dcerou světla, druhá pochází ze země, je hmotou; obě jsou spojeny v jediné bytosti a bojují spolu, 

vedeny svědomím, v němž máte přítomnost Boha. Tento boj probíhal až doposud, ale nakonec duch a 

hmota splní v souladu úkol, který jim Můj Zákon ukládá. 

41 O duchu můžete také uvažovat jako o rostlině a o těle jako o zemi. Duch zasazený do hmoty roste, 

narovnává se, živí se zkouškami a lekcemi, které dostává během svého lidského života. 

42 Učím vás poznávat svého ducha od základu, neboť tato obrovská vlna materialismu, která se valí 

na lidstvo, vyvolá nezměrné duchovní potřeby a je nutné, aby ve světě existoval zdroj světla, kde by ti, 

kdo po něm touží, mohli uspokojit svou touhu. 

43 Jak mnoho strašlivých válek lidstvo čeká, mnohem strašnějších než ty, které již proběhly, a v nichž 

se zuřivost rozpoutaných přírodních sil bude mísit s řevem vašich zbraní. Svět bude příliš malý na to, aby 

ve svém nitru pojal tak velkou zkázu. To vše povede k tomu, že se lidé, když dosáhnou vrcholu své bolesti 

a zoufalství, obrátí prosebně k pravému Bohu - k němuž nechtěli přijít cestou lásky -, aby prosili o Jeho 

božský pokoj. Tehdy Já, Kristus, Slovo, povstanu v srdcích, neboť to bude Třetí den, kdy splním svůj slib 

spásy, až postavím Chrám, jak jsem vám slíbil. 

44 Jako anděl, který seděl na Ježíšově hrobě, sestoupí Můj Božský Duch, aby zvedl desku hrobu, 

která uzavírá vaše srdce, aby Mé Světlo osvítilo nejvnitřnější část lidské bytosti. 

45 To bude duchovní úsvit, jehož budete svědky, ale Mé sémě a Dobrá zpráva se budou šířit, neboť 

se blíží čas boje a Mé děti musí být připraveny. Vězte však, že v této bitvě nebude žádné zaváhání, bude 

se bojovat až do konce, kdy světlo zvítězí nad temnotami lidstva. 

46 Pozorně poslouchejte, učedníci, abyste vy, kterým jsem vysvětlil tolik tajemství, neztratili klíče, 

které jsem vám svěřil, abyste otevřeli knihu Mé moudrosti. Vnímejte mír, abyste ho mohli dát pocítit i 

svému okolí. 

47 Pouze díky klidnému a čistému povznesení svého ducha se vám podaří být rozsévačem 

oduševnění. 

48 Uprostřed všech úskalí svého pozemského života budeš schopna vykonat mnoho zázraků, budeš-li 

mít ve svém duchu opravdový dar pokoje, který ti dává Má láska; ale nebudeš-li ho v sobě mít, budeš 

schopna vykonat jen velmi málo skutků hodných Mne. 

49 Přijímejte Mé učení bez neklidu, klidně; dívejte se na Mne s jemností svých smyslů a vnímejte 

Mne s něhou, jako malé děti vnímají svou milující Matku. Jedině tak budete schopni přijímat a využívat 

příval světla, které proudí z Mého učení. 
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50 Naučte se vstoupit do říše nejvnitřnějšího míru, který vám dávají chvíle, kdy jste se Mnou, a 

zapomeňte na svá utrpení a problémy, abyste se posílili v Mé lásce. 

51 Buďte silní, abyste odolali zkouškám, a modlete se za lidstvo, které je rozrušené a trpí jako vy; ale 

opravdu vám říkám, že až pocítíte příchod Mého pokoje, poznáte, že tento pokoj sestoupil na všechny. 

52 Mnohokrát se Mě ptáš, proč musíš nejprve prolévat slzy při zkouškách, abys ode Mne dostal 

milost. Já vám však říkám: Protože každý z vás je jako strom, máte někdy tak nemocné nebo vyzáblé 

větve, že je nutné je prořezat, aby přinesly dobré ovoce, a toto prořezávání vám musí působit bolest. 

53 Někdy tento řez sahá až ke kořenům, aby zničil zlo, které nakazilo vašeho ducha. 

54 Zatím pláčeš, ale nezoufej, protože po bolesti přichází pravé zdraví. 

55 Když vás odvracím od zlé cesty, činím tak s velkým milosrdenstvím a láskou, i když v danou chvíli 

nechápete Mé dokonalé rady. Přemáhám v tobě nemoc a proměňuji ji ve zdraví a radost; tak pomalu 

přivádím zhmotnělé, zmatené, ty, kteří sešli z cesty dobra, na správnou cestu. 

56 Když Ježíše ukřižovali, s láskou odpustil svým katům a daroval jim život tím, že prosil Otce o jejich 

spásu; svými slovy a také svým mlčením jim daroval odpuštění a tyto důkazy nekonečné lásky k lidstvu 

byly a budou navždy jako nevyčerpatelné zdroje, z nichž budou lidé čerpat inspiraci pro své 

nejušlechtilejší skutky odpuštění a lásky. 

57 Dnes, stejně jako včera, ti dávám napít se z tohoto pramene pravdy a života, aby tě pozvedl z 

tvých pádů a rozjasnil tvou cestu, abys obstál ve zkouškách na své cestě tímto světem a posloužil ti jako 

krok k vzestupu do domova, kde poznáš nejvyšší mír. 

58 Nebojte se svého Stvořitele, ale tím více se bojte sami sebe, jestliže váš duch není na cestě 

vyznačené Mým Zákonem. 

59 Hledejte cestu, kterou vám ukázal Ježíš, abyste mohli odvrátit svůj kalich utrpení. Pokud sejdete z 

cesty nebo dobrovolně odložíte svůj příchod do království míru, bude to proto, že to chcete, ale ne proto, 

že je to Má vůle. 

60 Dovolte Mi, abych vás vedl, abyste si s Mou podporou mohli vyložit učení, které vám nabízí Kniha 

života, a pochopit něco z budoucnosti, která lidstvo čeká. 

61 Nebojte se králů ani pánů, ani nikoho, kdo se honosí nějakým titulem nebo mocí, neboť nic 

nebude moci odporovat tomu, co rozhodl Otec. 

62 Dal jsem poznat Své Světlo, proměněné ve Slovo, které jste slyšeli jen nemnozí a které 

prostřednictvím spisů a svědectví poznají všichni. 

63 Řekl jsem vám, že jsem velký válečník, jehož meč přichází s úmyslem bojovat, ale pochopte, že 

nevyvolávám války mezi lidmi, jaké jste vždy vedli vy; Moje válka je válka idejí, přesvědčení, v nichž září 

pravda, láska, rozum, spravedlnost a pravá moudrost. 

64 Když je však boj nejzuřivější a člověk začne chápat, že tato poselství jsou božskými vnuknutími, 

jiskrami Boží lásky, které jediné přinášejí mír mezi lidi. 

lidi, pak pocítí podněty k tomu, aby ji uvedl do praxe, aby jí učil všechny, kdo ji neznají, a pak se ujme 

Mého učení, aby vymýtil zlo, které vám způsobila vaše neposlušnost. 

65 Nad tím, co se učíte a zkoumáte z psaného Slova, vyliji svou inspiraci, abyste mohli rozšířit 

poučení, které dáváte svým bratřím. 

66 Až se mezi lidmi začnou objevovat ti, kteří - smířeni s urážkou - milují a odpouštějí tomu, kdo je 

urazil, a s láskou žehnají Bohu, protože je svým dokonalým učením proměnil v živé příklady, jako je Ježíš, 

pak budete na počátku Kristovy vlády v lidských srdcích. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 22  
1 Toto je čas velkého světla pro lid Izraele, kdy probouzím duchy různých příbytků na jejich různých 

pozemských cestách, aby ke Mně všechny Mé děti přišly plné porozumění a lásky a přijaly své dědictví. 

2 Chystám se vybrat mezi lidmi muže, ženy, starce a děti, v nichž našli útočiště duchové Izraele, 

kteří jsou prvorozenými Mého Božství a jsou zodpovědní za Má zjevení. 

3 Ve Třech věcích jsem sjednotil a shromáždil Svůj lid a v tomto Třetím věku byl váš duch překvapen 

Mou Přítomností a Mým Slovem prostřednictvím lidské mysli, protože jste nevěřili, že vás Kristus, Božské 

Slovo, kontaktuje v této podobě. Ačkoli jsem vám prostřednictvím proroků ohlásil Svůj příchod jako 

Ducha Svatého, nebděli jste v očekávání Mého příchodu, a nyní, když se mezi vámi projevuji, jste Mě 

nepoznali kvůli své nedostatečné duchovnosti a nedostatečnému zkoumání Božích nauk. Musíte však 

pochopit, že ať se vám zjevím v jakékoli podobě, vždy budu Božskou Podstatou, Přítomností a Silou, 

Pravdou a Láskou. 

4 Proč jste tedy o Mně pochybovali, když jsem se vám třikrát dal poznat? Skryl jsem před vámi 

znamení a čas svého příchodu, aby lidstvo bylo ve zmatku? - Ne, vskutku! vy, kteří pochybujete o Mé 

Přítomnosti, mlčte, zapečetěte své rty, neúnavně Mi naslouchejte, dokud nevyznáte, že jsem to Já, váš 

Pán, kdo se přišel dát poznat skrze lidskou mysl. Jestliže se dávám poznat skrze muže a ženy, jejichž 

nedokonalosti a slabosti jsou podobné těm vašim, je to proto, že jsem hledal, skrze koho bych se mohl 

dát poznat, a nenašel jsem čisté a cudné srdce, abych se zjevil v celé své slávě. 

5 Pátral jsem mezi dětmi a viděl jsem, že jejich duch, ačkoli je tělem nevinný, si s sebou nese řetěz 

neřestí, které si osvojil v minulosti, a zapomněl, že se stal člověkem znovu na této planetě jen proto, aby 

se očistil pomocí nové tělesné schránky. Hledal jsem čisté srdce mezi mladými a viděl jsem, že se mladík 

poskvrnil a nosí v duchu neduhy; a v panně se skrývá sémě pokušení. Mezi starými lidmi vidím jen bytosti 

vyčerpané a zmatené proměnami života. Ve vědcích je materialismus a arogance, neboť poté, co jsem jim 

ukázal tajemství přírody, cítili se skvěle a chtěli se stát bohy tohoto světa. A mezi těmi, kdo se nazývají 

služebníky Mého božství, objevuji pouze pokrytce a farizeje* třetího věku. 

Proto vám říkám: Mezi hříšníky jsem si vyvolil ty, které jsem nazval "nositeli hlasu", kteří jsou jako vy a 

kteří tímto darem, který ode mne dostali, odstraňují svou vinu a zachraňují se. V okamžiku, kdy Můj 

paprsek sestoupí, aby je osvítil, odstraním skvrnu a přijmu jejich povznesení. Když jsou takto připraveni, 

navážu s vámi komunikaci jejich prostřednictvím a Moji duchovní služebníci, kterým byli svěřeni, aby 

dohlíželi na jejich kroky, je učiní vnímavými a hodnými. 
* Viz poznámka 5 v dodatku 

6 Mohl bych se viditelně zjevit nebo dát zaznít svému hlasu, jak jsi ho slyšel poprvé na hoře Sinaj, 

ale jaké zásluhy víry bys u Mne v této podobě získal? - Žádná, neboť ctnost víry je stupínkem na žebříku 

vašeho rozvoje. Proto se však neskrývám, a pokud se dávám poznat zprostředkovaně člověku, je to proto, 

že vás miluji, učím vás vyšší lekci a chci, abyste Mě poznali podle její dokonalosti. 

7 Do ducha člověka, který je Mým mistrovským dílem, jsem vložil Své božské světlo. Pečoval jsem o 

něj s nekonečnou láskou, jako zahradník pečuje o hýčkanou rostlinu své zahrady. Umístil jsem vás do 

tohoto životního prostoru, kde vám k životu nic nechybí, abyste Mě poznali a poznali sami sebe. Dal jsem 

vašemu duchu moc cítit život v záhrobí a ve vašem těle smysly, abyste se mohli osvěžit a zdokonalit. Dal 

jsem ti tento svět, abys na něm začala dělat první kroky a na této cestě pokroku a dokonalosti zakoušela 

dokonalost Mého Zákona, abys Mě během svého života stále více poznávala a milovala a svými zásluhami 

Mě dosáhla. 

8 Udělil jsem vám dar svobodné vůle a obdařil vás svědomím. První proto, abyste se mohli 

svobodně rozvíjet v rámci Mých zákonů, a druhý proto, abyste uměli rozlišovat dobro od zla, aby vám 

jako dokonalý soudce říkal, kdy Můj zákon plníte a kdy porušujete. 

9 Svědomí je světlo z Mého Božského Ducha, které tě nikdy neopouští. 

10 Já jsem cesta, pravda a život, Já jsem mír a štěstí, věčný příslib, že budete se Mnou, a také 

naplnění všech Mých slov. 
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11 Cítíte-li nedůvěru k životu, myslíte-li si, že nejste schopni boje, modlete se, spojte se se Mnou a 

zůstaňte na cestě míru, kterou vám dává poznat Má láska. Odčiňte své chyby, obnovte se a odpusťte 

tomu, kdo vás urazil. Odevzdejte se zkouškám a pocítíte Mou sílu a Můj pokoj navzdory životním 

překážkám. 

12 Mistr spěchá, aby tě poučil a nechal svou moudrost proniknout do tvé mysli a srdce, neboť v této 

podobě k tobě budu mluvit jen krátce. Zanechám vám své slovo jako dědictví, abyste je žárlivě střežili. Je 

to pravda, a pokud ji svým bratrům zprostředkujete v její původní čistotě a dobrými skutky, splníte své 

duchovní poslání. 

13 Ti, kdo Mi v okamžiku Mého odchodu řeknou: "Pane, Ty se s námi loučíš a zanecháváš nás v 

sirotčinci", to budou ti, kdo byli hluší a slepí k Mému hlásání a nechtěli pochopit Mé učení. 

14 Už dlouho vidím ve vašem uctívání fanatismus a modlářství. Do těchto modliteben přinášíte 

hmotné oběti, které ke Mně nedorazí, proto jsem vás požádal, abyste zkoumali Mé Slovo, aby se váš 

duch mohl rozvíjet. Čas příprav se totiž chýlí ke konci a vy musíte udělat krok vpřed v pochopení Mého 

učení. 

15 Nezasvěcení se stávají "dětmi" (v působení Ducha), děti se stávají učedníky a učedníci se stávají 

živými příklady pokory, lásky a moudrosti. Mnozí z nich jsou mezi těmito zástupy, ale jsou také rozptýleni 

mezi učenci a mezi náboženstvími a sektami. 

16 Nepředstavujte si nic o plodech své vědy, neboť nyní, když jste v ní dosáhli tak velkého pokroku, 

lidstvo nejvíce trpí, je zde nejvíce bídy, úzkosti, nemocí a bratrovražedných válek. 

17 Člověk ještě neobjevil pravou vědu, kterou lze získat cestou lásky. 

18 Podívejte se, jak vás zaslepila marnivost; každý národ chce mít největší učence na zemi. Vpravdě 

vám říkám, že vědci nepronikli hluboko do tajemství Páně. Mohu vám říci, že znalosti, které člověk o 

životě má, jsou stále povrchní. 

19 Blíží se doba, kdy duchovní zjevení odhalí lidem světelnou cestu, aby mohli poznat tajemství 

skrytá v lůně stvoření. Světlo Mého Ducha vám odhalí cestu, jak si osvojit pravou vědu, která člověku 

umožní, aby byl rozpoznán tvory, kteří ho obklopují, a přírodními silami stvoření, a aby si získal 

poslušnost, čímž se naplní Má vůle, aby si člověk podmanil zemi. K tomu však dojde teprve tehdy, až 

lidský duch, osvícený svědomím, vnutí svou sílu a světlo slabostem hmoty. 

20 Jak se mohou síly a prvky stvoření podřídit vůli člověka, když se řídí sobeckými city, zatímco 

příroda se řídí Mým zákonem lásky? 

21 Je nutné, aby se ideály lidstva vydaly na cesty spravedlnosti, vedeny pravdou dokonalého 

poučení, které jim odhalí smysl věčného života, a tímto poučením je zde uvedené duchovní učení, které 

časem promění váš duchovní i lidský život. 

22 Člověk sám není schopen přijmout Mé Slovo a změnit své mravy, sklony, touhy a ideály, proto 

jsem dovolil, aby jím na čas otřásla bolest. Ale až bude kalich pro lidi nejhořčí a oni poznají své chyby před 

Soudcem svého svědomí, budou vzývat Mé jméno, hledat Mě, ztracené ovce se vrátí k Mé překážce lásky 

a všechny Mé děti budou naplněny světlem Mého Ducha, aby začaly novou cestu života. 

23 Nepřišel jsem proto, abych vaše skutky na zemi provázel chybami, ne, ukazuji vám vaše chyby, 

protože chci, abyste dosáhli dokonalosti, která vám přichází skrze věčné dědictví. Váš duch se neztratí, 

neboť je jiskrou božského světla a obrazem vašeho Otce a Stvořitele. 

24 Co by se stalo s tvým duchem, kdybych se věnoval oslavě tvých lidských skutků a na neurčitou 

dobu ho opustil v pozemských vášních? 

25 Když jsem za tebou přišel, bylo to proto, že tě miluji. Zdá-li se, že k vám mluvím přísně, je v mých 

slovech Moje spravedlnost a Moje láska. Když ti dávám poznat svou pravdu, i když ti někdy působí bolest, 

je to proto, že chci tvou spásu. 

26 Neodmítejte Mé Slovo, pronikněte do něj, abyste v jeho podstatě nalezli učení, které je schopno 

učinit zázrak a proměnit toto slzavé údolí, které se nyní proměnilo v pole krvavých bojů mezi bratry, v 

údolí míru, kde žije pouze jedna rodina, lidstvo, které uplatňuje spravedlivé, dokonalé a láskyplné zákony, 

jež vám dal váš Otec, neboť v jejich naplňování naleznete štěstí. 
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27 Měl jsem na tomto světě jen několik žáků a ještě méně těch, kteří byli jako obraz božského 

Mistra. V "duchovním údolí" mám však mnoho žáků, protože tam člověk dělá největší pokroky v 

pochopení Mého učení. Tam Mé děti, ty, které hladoví a žízní po lásce, dostanou od svého Mistra to, co 

jim lidstvo odepřelo. Tam září svou ctností ti, kdo na zemi zůstali pro svou pokoru nepovšimnuti, a tam 

smutně a kajícně pláčou ti, kdo na tomto světě zářili falešným světlem. 

28 V záhrobí tě přijímám tak, jak jsi v to na zemi nedoufal, když jsi v slzách, ale s požehnáním pro 

Mne, odčinil svou vinu. Nezáleží na tom, že jste během své životní cesty zažili chvíli násilné vzpoury. 

Vezmu v úvahu, že jsi prožila dny velké bolesti a že jsi v nich projevila odevzdanost a žehnala Mému 

jménu. I vy jste v rámci své malosti zažili nějaké Golgaty, i když byly způsobeny vaší neposlušností. 

29 Hle, díky několika okamžikům věrnosti a lásky k Bohu dosáhnete časů života a milosti na onom 

světě. Má věčná láska tak opětuje krátkodobou lásku člověka. 

30 Blahoslavení ti, kdo padají a znovu vstávají, kdo pláčou a dobrořečí Mi, kdo zraněni vlastními 

bratry v hloubi svého srdce důvěřují ve Mne. Tito malí a utrápení, vysmívaní, ale pokorní, a proto silní v 

duchu, jsou vpravdě Moji učedníci. 

31 Radujte se, protože díky těmto naukám budete postupovat ve svém vývoji, i když někteří věří v 

opak, protože se řídí lehkovážnými úsudky. Po staletí jste byli rozděleni náboženstvími a sektami, protože 

jste vždy toužili poznat něco víc, než jste znali, a přesto vaše srdce chřadlo z nedostatku lásky, přestože 

jste tolikrát vyznávali víru. Brzy se však shromáždíte kolem dokonalé lásky, která vychází z "Knihy pravého 

života", kterou je toto Slovo. 

32 Chřadnete duchovní žízní, chřadnete nedostatkem rosy lásky a čistých citů. Cítíte se osamělí, a 

proto jsem přišel, abych mezi vás vyzařoval nezaměnitelnou vůni své lásky, která způsobí, že se váš duch 

probudí a rozkvete ve ctnosti. 

33 Naslouchejte mi, učedníci, abyste ze své mysli vykořenili staré názory. Křesťanství se rozdělilo na 

věřící skupiny, které se navzájem nemilují, které ponižují, opovrhují a ohrožují své bratry falešnými soudy. 

Říkám vám, že jsou to křesťané bez lásky, a proto nejsou křesťany, protože Kristus je láska. 

34 Někteří líčí Jehovu jako starce plného lidských chyb, pomstychtivého, krutého a hroznějšího než 

nejhorší soudci na zemi. 

35 Neříkám vám to proto, abych se někomu posmíval, ale abych očistil vaše pojetí Božské lásky. Nyní 

nevíte, jakým způsobem jste Mě uctívali v minulosti. 

36 Cvičte se v klidu, který pomáhá duchu najít svého Boha. Toto ticho je jako pramen poznání a 

všichni, kdo do něj vstoupí, jsou naplněni jasností Mé moudrosti. Ticho je jako místo obehnané 

nezničitelnými zdmi, kam má přístup pouze duch. Lidská bytost v sobě neustále nosí poznání tajného 

místa, v němž se může spojit s Bohem. 

37 Není důležité, kde se nacházíte, všude se můžete spojit se svým Pánem, ať už jste na vrcholu hory 

nebo v hlubinách údolí, ve vřavě města, v klidu domova nebo uprostřed bitvy. Když Mě hledáš ve své 

svatyni v hlubokém tichu svého povznesení, okamžitě se ti otevřou brány univerzálního a neviditelného 

chrámu, takže můžeš skutečně pocítit, že jsi v domě svého Otce, který je přítomen v každém duchu. 

38 Když tě tíží bolest zkoušek a utrpení života ničí tvé city, když pociťuješ vroucí touhu dosáhnout 

alespoň trochu klidu, odejdi do své ložnice nebo vyhledej ticho, samotu polí; tam pozvedni svého ducha, 

veden svědomím, a ponoř se do sebe. Ticho je říše ducha, říše neviditelná fyzickým očím. 

39 V okamžiku, kdy člověk vstoupí do duchovního vytržení, se probudí vyšší smysly, dostaví se 

intuice, zazáří inspirace, lze nahlédnout do budoucnosti a duchovní život jasně rozpozná vzdálené a 

umožní to, co se dříve zdálo nedosažitelné. 

40 Chceš-li vstoupit do ticha této svatyně, této komnaty pokladů, musíš si sám připravit cestu, 

protože jen s opravdovou čistotou do ní budeš moci vstoupit. 

41 Existují dary a úkoly, které čekají na hodinu vaší připravenosti, aby se usadily ve vašem duchu a 

proměnily vás v proroky a mistry. 

42 V této pokladnici je celá minulost, přítomnost i budoucnost bytostí, je tam mana ducha, chléb 

věčného života, o němž jsem vám skrze Ježíše řekl, že "kdo z něj jí, nikdy nezemře". 
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43 Tvůj duch byl osvěžen nasloucháním Mému Slovu a našel příležitost, aby splnil svůj úkol mezi 

tímto národem "dělníků", které vychovávám. 

44 Na kolik starostí zapomínáte, když se věnujete této požehnané práci radit, "pomazávat" a 

utěšovat své bratry. 

45 Tvůj duch byl posílen a tělo se zotavilo, neboť jsem ti řekl, že ten, kdo dává pokoj a hojivý balzám 

nebo praktikuje dobročinnost v jakékoli z jejích nesčetných podob, uvidí, že se v něm rozmnoží to, co dal. 

46 Tak vás postupně odvádím od falešných rozkoší světa, od zbytečností, aby vaše srdce bylo čisté a 

vždycky hodné toho, aby skrze ně Moje pomáhající láska zasáhla potřebné, abyste se nenechali znovu 

nakazit špatností, která všude panuje. 

47 Tato vnitřní i vnější čistota Mých učedníků je nezbytná, protože jen tak vám vaši bratři uvěří, když 

se vydáte šířit tuto dobrou zprávu. Jen když máš zdravé a čisté srdce, budou z něj vycházet dobré skutky a 

z tvých rtů slova světla. 

48 Na své cestě narazíš na temnotu a zmatek a jedinou silou a mocí, kterou budeš mít, abys porazil 

klam pravdou, bude právě upřímnost tvých citů a čistota tvých činů. Nezapomínejte: I kdybyste mohli 

před svými bližními předstírat, že hlásáte pravdu, aniž byste ji vlastnili, nebudete schopni Mne oklamat. 

49 vaše proměna musí být hluboká a opravdová, a to do té míry, abyste si jí všimli na duchovnosti, s 

níž přicházejí na svět vaše děti, tyto nové generace, které jsou příslibem pro lidstvo: zdravé na těle i na 

duchu, ne otroky pokušení ani oběti lží svých bratří, ale bytosti schopné důstojně Mě milovat a pravdivě 

milovat své bližní. Blíží se čas, kdy se nepřátelé Mého učení chystají sledovat vaše kroky, protože chtějí 

zničit vaše sémě, ale říkám vám, že pokud ho budete střežit jako své svaté dědictví, pokud budete bdít 

nad tím, co jsem vám svěřil, žádná moc nebude moci zničit to, co s láskou a v Mém Jménu rozséváte v 

srdcích svých bratří. 

50 Uplatňujte Mé Slovo, hlásejte skutky, svědčte dobrými skutky, slovy a myšlenkami, pak bude vaše 

svědectví hodno Mého poučení. 

51 Pozorujte a modlete se a očekávejte ty, kteří vás dříve či později vyhledají. Vojáci se budou vracet 

z války se sklíčeným srdcem a vzlykajícím duchem, vládci poznají své chyby a budou otevřeně plakat nad 

svými přestupky a zástupy žíznící a lačnící po spravedlnosti budou hledat tyto zdroje duchovního světla, 

kde se budou moci napít, dokud nebude uspokojena jejich touha po víře, míru a lásce. 

52 Můj Duch bdí nad každou bytostí a já bdím i nad posledními vašimi myšlenkami. 

53 Vpravdě vám říkám, že jsem uprostřed armád bojujících za pozemské ideály a ctižádostivé cíle 

objevil ve chvílích odpočinku mírumilovné lidi s dobrými úmysly, kteří se stali vojáky násilím. Když jim na 

rtech zazní Mé jméno, z jejich srdcí se vydere vzdech a při vzpomínce na příbuzné, rodiče, manželky, děti 

nebo bratry a sestry jim po tvářích stékají slzy. Jejich duch pak ke Mně stoupá bez jiného chrámu, než je 

svatyně jejich víry, bez jiného oltáře, než je oltář jejich lásky, a s jiným světlem, než je světlo jejich naděje, 

a žádá o odpuštění za zkázu, kterou nedobrovolně způsobili svými zbraněmi. Hledají Mne, aby Mne ze 

všech sil prosili, abych jim dovolil vrátit se domů, nebo abych, když už musí padnout pod úderem 

nepřítele, přikryl svým pláštěm milosrdenství alespoň ty, které zanechali na zemi. 

54 Všem, kdo takto žádají o Mé odpuštění, žehnám, neboť se neprovinili zabitím; ostatní jsou vrazi, 

kteří se budou muset přede Mnou zodpovídat ze všeho, co - až přijde hodina jejich soudu - způsobili 

lidským životům. 

55 Mnozí z těch, kdo milují mír, se diví, proč jsem se nechal zavést na bojiště a místa smrti. Na to 

vám říkám: I když jejich lidská mysl není schopna pochopit důvod, který je jádrem toho všeho, jejich duch 

ví, že se tím naplňuje vykoupení. 

56 Znám také ty, kteří zapomínají na své milované a myslí na všechny národy, aby plakali bolestí nad 

skutečností falešného křesťanství lidstva. Vzývají Mě ve svých modlitbách, ve svých duchovních úvahách 

si připomínají, že existuje příslib Mého návratu a že i znamení Mého návratu byla předpovězena a jsou 

napsána. Nosí tato slova ve svých srdcích, a proto se Mě každý den ptají, kdy bude Můj příchod "na 

Východě i na Západě "*, a všude hledají znamení, aniž by je jejich oči objevily, a proto se cítí zmateni. 
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Odkaz na biblické zaslíbení v Mt 24, 27. Podrobné vysvětlení týkající se Kristova návratu najdete jako úvod této 

knihy v kapitole: Kristův návrat v zrcadle biblických zaslíbení. 

57 Nevědí, že všechna znamení již proběhla, a proto Můj Duch začíná v této době projevovat svou 

novou fázi zjevení. 

58 Kolikrát se probudili, když uslyšeli Můj duchovní hlas, a ptali se: "Kdo mě zavolal?", aniž by 

pochopili smysl Mého poselství. V jiných případech bylo světlo intuice v jejich myslích tak jasné, že 

dosáhli překvapivých činů, které je naplnily úžasem. 

59 Uzdravující balzám pro zraněné nebo nevyléčitelně nemocné, stejně jako chléb nebo voda, se 

zázračně naplnily a oni zakoušejí, jak je pokoj a důvěra posilují duchovně i fyzicky ve chvílích největšího 

nebezpečí. 

60 Tyto události přiměly ty, kdo žijí bděle a modlitebně, aby vnitřně zvolali: "Pane, nejsou tato zjevná 

znamení, která nám denně dáváš, důkazem Tvé přítomnosti? Není to všechno důkazem, že Tvůj Duch v 

této době hledá nás, aby nám sdělil sám sebe jako Mistr učedníkovi nebo jako Otec dítěti?" 

61 Ano, milovaní učedníci, jsou důkazem toho, že Můj Duch vibruje nad vaším, a tak v nové podobě 

naplňuje Můj slib, že se vrátím k lidem. 

62 Znamení, která vám naznačovala můj nový projev, se již naplnila; neviděli jste je, ani jste o nich 

neměli zprávy. Já vám však říkám: Cítíš Mou přítomnost? Cítíte příchod nového času? Živí se tvé srdce 

duchovní modlitbou a cítí se tvůj duch posílen, když se nechá vést světlem svědomí? Je-li tomu tak, proč 

potřebujete hmotná znamení, která by vám naznačila Mou přítomnost a dosvědčila naplnění proroctví? 

Nechte to na farizeích a zákonících tohoto věku, aby to zkoumali. Kněžská knížata ať v bázni před Mou 

Přítomností prohledávají prostor i zemi a hledají slíbená znamení. Pro ně byly dány, pro lidi malé víry, pro 

ty, kteří se chlubí duchovností a jejichž srdce a mysl jsou tvrdší než skála. Byla to totiž znamení, která 

příroda dávala jako signály rohem, když se Můj duchovní projev chystal vylít na lidstvo své světlo. 

63 V této chvíli modlitby, zasvěcené společenství s Otcem, zapomeň na všechny starosti, odmítni 

pokušení, která by mohla tvému duchu bránit v plnění Mého Zákona, osvoboď ho od všeho neklidu. V 

těchto vznešených chvílích dovolte, aby se vaše vůle stala Boží vůlí; odevzdejte se lásce svého Nebeského 

Otce. Pak se stane, že stejně jako ve druhé éře uvidíte, jak se skutky, které nazýváte zázraky, stávají 

skutečností. 

64 Když pocítíte, že vaše modlitby prostupuje Můj Mír, bude to znamení, že jste vstoupili do 

společenství s Mým Božstvím. Svědomí bude ve tvém duchu zářit jako zářivé slunce a na oltáři tvé 

svatyně spatříš světlo Ducha svatého. V těchto chvílích uvidíte vše osvícené Boží láskou. 

65 Závoje, které vám kvůli nedostatečnému vybavení bránily pochopit smysl Mého učení, budou 

odstraněny a vy spatříte ve Svatyni věčných svátostí pokladnici Páně, která je zdrojem života a z níž 

proudí pravá moudrost. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 23  
1 Blahoslavení ti, kdo se snaží být v pokoji se svým svědomím. Blahoslavení jsou ti, kdo zasévají 

semínka Mého míru na cestu svým bližním. 

2 Přicházejte ke Mně, kdykoli jste sklíčeni utrpením nebo nedostatkem víry, neboť Já jsem světlo a 

síla, která vám navrátí duchovní pokoj. 

3 Kde Mě uslyšíte, až se již nebudu projevovat v této podobě? - Ve vašem svědomí, neboť skrze ně 

vám ukazuji cestu lásky. 

4 Když svět prochází obdobím duchovního zmatku, když člověk nerozumí tajemstvím, která 

duchovní život skrývá, ani neví, jak proniknout do jeho smyslu a přemýšlet o něm, ačkoli je k tomu 

způsobilý, přichází jasnost Mého Slova, aby ho osvítila. Lidstvo je svědkem toho, že v těchto chvílích vědci 

věnují veškerý svůj čas a intelekt tomu, aby v přírodě objevili odpověď na mnohé otázky a pochybnosti, 

které jim život klade. A příroda odpovídá na volání lidí a vydává svědectví o svém Stvořiteli, který je 

nevyčerpatelným zdrojem moudrosti a lásky, ale také spravedlnosti. Svobodná vůle, kterou byl člověk 

obdařen, ho však nepřivedla k tomu, aby se probudil ke světlu Mé lásky, a duch za sebou nadále vláčí 

okovy materialismu, z nichž se nedokázal osvobodit. Jako by se lidé báli udělat krok vpřed ve vývoji a byli 

zvyklí setrvávat v tradicích, které jim zanechali jejich předkové. Člověk se bojí myslet a věřit sám sobě, 

raději se podřizuje tradici druhých, a tak se zbavuje svobody poznávat Mne. Proto žil zaostale, ale nyní 

přišel pro lidstvo čas světla, s nímž člověk získává své vlastní poznání, probouzí se, postupuje a je 

překvapen pravdou Mého poučení. 

5 Jestliže lidstvo bylo svědkem rozvoje vědy a vidělo objevy, kterým by dříve nevěřilo, proč se brání 

uvěřit v rozvoj ducha? Proč ztuhne na něco, co ji zastaví a učiní ji inertní? 

6 Mé učení a Má zjevení jsou v této době v souladu s vaším vývojem. Ať vědec není domýšlivý na 

svou hmotnou práci a svou vědu, neboť v ní bylo vždy přítomno Mé zjevení a pomoc duchovních bytostí, 

které vás inspirují ze záhrobí. Lidská bytost je součástí stvoření, má úkol, který musí plnit, stejně jako 

všechna stvoření Stvořitele; byla jí však dána duchovní přirozenost, inteligence a vlastní vůle, takže 

vlastním úsilím dosahuje rozvoje a dokonalosti ducha, což je to nejvyšší, co má. Prostřednictvím ducha 

může člověk pochopit svého Stvořitele, porozumět jeho dobrodiní a obdivovat jeho moudrost. 

7 Kdybyste se místo marnivosti nad svým pozemským poznáním stali vlastníky celého Mého Díla, 

nebylo by pro vás žádných tajemství, poznali byste se jako bratři a milovali byste se navzájem, jako Já 

miluji vás: byla by ve vás dobrota, vstřícnost a láska, a tím i jednota s Otcem. 

8 Jak jste malí, když se považujete za všemocné a velké, a proto odmítáte přiznat, že nad hranicí 

vaší moci a vaší vědy je Ten, který ve skutečnosti ví všechno a může všechno! Pak se spokojíte s tím, že 

jste hmotou a pouze hmotou, a zdá se, že jste bezvýznamní, protože zůstáváte podřízeni pouze zákonu 

přírody, který řídí smrtelné a pomíjivé bytosti, jež se rodí, rostou a umírají, aniž by zanechaly stopu své 

cesty. Kdy se zvednete z tohoto stavu, v němž se nacházíte? Musíte se snažit nahlédnout za hranice nebe, 

které jste si představili, abyste si uvědomili, že k Otci se dostanete jen díky duchovním zásluhám. 

9 Nečekejte, až cestu ke Mně zahájí jiní, přijďte, vyšlete svou modlitbu, a tak pochopíte, co musíte 

udělat, a prožijete úkol, který máte splnit. Vyzývám vás, abyste se ke Mně přiblížili, ale k tomu není nutné 

opustit úkoly, povinnosti a občerstvení lidského života. 

10 Přišli jste na zem v době, kdy lidé žijí pod nadvládou lidské vědy, a přesto v této době rozvinete 

své duchovní dary: budete uzdravovat nemocné, prorokovat a dosáhnete většího duchovního rozvoje. 

11 Světlo, které osvěcuje vaše nitro, vám pomáhá předvídat, co musí přijít; musíte se však připravit, 

aby tento dar mohl rozkvést. Nic nesmí stát na místě, vše se musí pohybovat v souladu se Stvořením. 

12 Nedávám vám svá učení jen jako morální oporu pro vaši hmotnou přirozenost, ale můžete s nimi 

vystoupit do výšin své duchovní dokonalosti. 

13 Nezakládám mezi vámi nové náboženství, toto učení nepopírá stávající náboženství, pokud jsou 

založena na Mé Pravdě. Je to poselství Boží lásky pro všechny, výzva všem společenským institucím. Kdo 

chápe Boží záměr a plní Má přikázání, bude se cítit veden k pokroku a vyššímu rozvoji svého ducha. 
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Dokud lidská bytost nepochopí, že se musí ve svém životě zduchovnit, mír se ve světě dlouho nestane 

skutečností. Kdo však naplňuje Můj zákon lásky, nebude se bát ani smrti, ani soudu, který čeká jeho 

ducha. Vězte, že váš Otec vás nesoudí, až když k vám přijde smrt, ale že tento soud začíná, jakmile si 

uvědomíte své skutky a pocítíte volání svého svědomí. Můj soud je vždy nad vámi. Na každém kroku, ať 

už v lidském nebo duchovním životě, podléháte Mému soudu, ale zde ve světě, v tělesné schránce, se 

duch stává necitlivým a hluchým k volání svědomí. 

14 Soudím tě, abych ti pomohl otevřít oči světlu, osvobodil tě od hříchu a vykoupil tě z bolesti. 

15 Ve svém soudu nikdy nepočítám urážky, které jsi Mi mohl způsobit, protože v mém soudu se 

nikdy neobjeví zášť, pomsta, dokonce ani trest. 

16 Když do tvého srdce vstoupí bolest a zasáhne tě na nejcitlivějším místě, je to proto, abych tě 

upozornil na nějakou chybu, které se dopouštíš, abych tě přiměl pochopit Mé učení a dal ti novou a 

moudrou lekci. Na dně každé z těchto zkoušek je vždy přítomna má láska. 

17 V některých případech jsem ti dovolil pochopit příčinu zkoušky, v jiných nemůžeš najít smysl 

tohoto varování Mé spravedlnosti, a to proto, že v Otcově díle a v životě tvého ducha jsou hluboká 

tajemství, která lidská mysl není schopna rozluštit. 

18 Dávám vám toto učení, abyste nečekali na příchod smrti, až začnete splácet svůj dluh, ale abyste 

využili zkoušek, které vám život přináší, s vědomím, že na lásce, trpělivosti a povznesenosti, s jakou je 

přijímáte a snášíte, závisí, zda váš duch přijde před práh věčného života osvobozen od břemene hříchů a 

nedokonalostí, které nesl během svého pobytu na světě. 

19 Daleko je doba, kdy vám bylo řečeno: "Metrem, kterým měříte, vám bude změřeno". Jak často byl 

tento zákon využíván k pomstě zde na zemi a k odsunutí každého citu lásky! 

20 Nyní vám říkám, že jsem se chopil této cely spravedlnosti a budu vám jí měřit podle toho, jak jste 

měřili, ačkoli už teď musím na vysvětlenou dodat, že při každém mém soudu bude přítomen Otec, který 

vás velmi miluje, a Vykupitel, který přišel pro vaši spásu. 

21 Je to člověk, kdo svými skutky vynáší rozsudek, někdy strašlivý rozsudek, a je to váš Pán, kdo vám 

poskytuje pomoc, abyste našli cestu, kterou můžete nést své pokání. 

22 Vpravdě vám říkám: Chcete-li se vyhnout příliš bolestnému pokání, čiňte pokání včas a dejte 

svému životu nový směr upřímnou obnovou se skutky lásky a milosrdenství vůči svým bratřím. 

23 Pochopte, že Já jsem spásná brána, brána, která se nikdy nezavře všem, kdo Mě hledají s pravou 

vírou. 

24 Chceš-li důkazy pravdivosti Mého učení, říkám ti, že máš před očima důkazy, které ode Mne 

žádáš, abys Mne následoval. Jaké jsou tyto důkazy? - Obnova těchto mužů a žen, kteří mi dnes slouží jako 

"dělníci na mých polích". 

25 Tato "denní práce" je občas zdlouhavá a namáhavá, ale nikdy není nemožná. Úkol 

spiritualistického učedníka je delikátní a obtížný, ale není nemožné ho splnit, a proto vám všem, kteří 

nejste rozhodnuti, říkám, že pokud máte pochybnosti, zda toho můžete dosáhnout, je to proto, že jste 

lidé malé víry. 

26 Nabízím svá pole lásky všem, kdo si chtějí zasloužit zásluhy službou svým bratrům. Ti, kdo 

pochopili, se na Mě spěšně obrátili s prosbou o možnost pracovat na Mých požehnaných polích, kde je 

semeno dobročinností. 

27 Zde musí být zásluhy pravdivé, aby mohly být Mnou zaznamenány ku prospěchu toho, kdo je 

vykonává. Zdání pro druhé nemá pro Mne žádnou cenu; proto se Moji pracovníci učí pracovat v tichosti, 

být pokorní a upřímní, ošklivit si marnivost a nikdy nedávat najevo dobročinnost. 

28 Lidé neznají historii každého z těchto pracovníků, kteří jí den co den slouží; neznají úsilí, oběti a 

odříkání, které Moji služebníci museli podstoupit, aby se stali hodni nazývat se Mými učedníky. 

29 Mnozí z těchto mužů a žen, kteří svými duchovními dary přinášejí tolik radosti do vašich srdcí, 

kteří vám dávají pocítit Můj balzám a svými slovy vám vracejí pokoj, nesou ve svých srdcích skrytý 

smutek, který vidí jen Můj pohled. 
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30 Kolik z nich bylo špatně hodnoceno a dokonce se jich zřekli jejich milovaní příbuzní, protože se 

vydali touto cestou! Ti jim ubližují, pomlouvají je a vyhrožují jim, ale oni přesto dál s láskou plní svůj úkol, 

i když pociťují bičování a házení kamenů od rozzlobených lidí, zatímco oni, stejně jako jejich Mistr, jdou 

svou cestou pod tíhou svého kříže. 

31 Vidím, že chcete vědět, proč někteří z nich v tomto úkolu nepokračují. Na to vám říkám, že to není 

proto, že by nenesli břemeno svého kříže, ale proto, že je svět pokoušel a oni pokušení podlehli; neboť 

ten, kdo bere na svá bedra kříž lásky, ho ve skutečnosti vůbec nenese. Je to spíše kříž, který ho podpírá, 

protože každý krok "dělníka" je vždy doprovázen vnitřním pocitem nekonečného pokoje. Neměli byste se 

však k nim chovat nevděčně, protože víte, že Můj pokoj je v těch, kdo Mě následují, neboť jsou stejní lidé 

jako vy. Protože je vidíte usměvavé a klidné, nechcete vědět nic o tom, čím trpí, aby vám byli užiteční a 

sloužili. 

32 Kdo umí oplatit láskou a dobročinností těm, kteří často na čas zastaví svou práci, aby přijali ty, kdo 

potřebují pokoj a zdraví? Kdy jste spěchali ke kolébce dítěte, které muselo zůstat samo, protože jeho 

matka je "dělnice", která musí plnit svůj úkol mezi trpícími? - Vpravdě vám říkám: Jako jsem vás povolal, 

abyste se naučili přijímat, tak od vás žádám, abyste se naučili s láskou oplácet nezištnou pomoc svých 

bratří. 

33 Jak často dáváte najevo svou nespokojenost a odsuzujete je jako "špatné pracovníky", protože 

přicházejí pozdě. Jste nároční, když si všimnete jejich chyby, protože víte, že mají povinnosti, které musí 

plnit. 

34 Ó zástupy lidí, místo abyste pokorně přijímali chléb, který vám byl dán, požíráte ho spolu s rukou, 

která se k vám natáhla, aby vám nabídla pokrm! 

35 Co víš o tom, jakou námahu podstupují Moji vyvolení, aby si zachovali čistotu a sloužili Ti? Co víte 

o zkouškách, kterými jsou postiženi, aby byli ve střehu? Přesto je stále považujete za slabé a šíříte zvěst, 

že je přemohlo pokušení, aniž byste pochopili, že je to břemeno, které jste v nich sami zanechali, a 

odmítáte na sebe vzít část odpovědnosti, která v Mém díle náleží každému. 

36 Jak rychle zapomenete na mnohé, co jste díky nim dostali! Ve svých srdcích se však uklidňujete 

tím, že vám nic nedali, ale vpravdě vám říkám: Dokud se nemilujete navzájem, je lež, že mě milujete. 

37 Legie duchovních bytostí, které se neviditelně účastní hlásání Mého Slova vašima hmotnýma 

očima, jsou těmi, kdo podávají pravdivý výklad Mého učení. Abyste věděli, jaké příkazy jsem příslušnému 

duchu* dal a jakou formou je plní, obracím se na ně občas prostřednictvím hlasového nosiče, kterým vám 

předávám své pokyny. Myslíte si, že je pro ně nutné, abych k nim mluvil prostřednictvím lidských 

prostředníků? - Ne, lidé, právě jsem vám řekl, že to dělám jen proto, abyste cítili jejich přítomnost a 

slyšeli pokyny, které jim dávám. 
* Tím je myšlen strážný duch každé lidské bytosti. Jsou to vyspělí světelní duchové, kteří plní Boží vůli tím, že nám 

- svým dosud inkarnovaným bratrům - prokazují laskavost, inspirují nás a povzbuzují k duchovnímu rozvoji. 

38 Legie duchovních bytostí, které jsem určil, aby vás doprovázely a pomáhaly vám na vaší cestě 

životem, je velmi početná, tak početná, že si to ani nedokážete představit. V jejich středu panuje 

naprostá shoda. Světlo, které v nich září, je světlem moudrosti a lásky, neboť ideálem, jemuž jsou 

zasvěceni, je konat dobro lidstvu a jejich největší touhou je vést své bratry k vrcholu oduševnění. 

39 Jak krásné je jejich poslání a jak jim ztěžujete práci! Nemůžete říci, že vaše nedostatečná 

spolupráce s duchovními bratry je způsobena nevědomostí, protože jste slyšeli pokyny, které jim dávám 

prostřednictvím Svých hlasatelů, takže znáte jejich poslání lásky a dobročinnosti a staráte se jim pomáhat 

při jeho plnění. 

40 Ještě se vám nepodařilo plně se s tímto světem světelných bratří sžít, ani nevíte, jak s nimi 

souznít. Kvůli vaší nedostatečné duchovnosti, která nedovoluje vašim smyslům vnímat všechny výzvy, 

varování a inspirace, jimiž chtějí vést vaše kroky na zemi. 

41 Často si pletete oduševnění s materiálními zvyky, které vás od nich (duchovních bytostí) spíše 

vzdalují, než aby vás k nim přiblížily. Myslíte si, že volat je jakýmkoli jménem je účinnější než je přitahovat 
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modlitbou. Myslíte si, že byste byli lépe připraveni, kdybyste je vyvolali zapálením svíčky nebo hlasitou 

modlitbou, a jste na omylu. 

42 Je pravda, že spěchají na vaše volání, tlumočí vaše přání a poskytují vám svou pomoc, neboť jejich 

úkol je inspirován činnou láskou k bližnímu; ale vy jste této pomoci nedosáhli svým oduševněním, neboť 

pak byste byli v souladu se svými anděly strážnými a tvořili byste s nimi Boží lid, který umí plnit Mé 

přikázání, jež vám říká: Milujte se navzájem. 

43 Vpravdě vám říkám, že čím čistší budou vaše myšlenky a čím jednodušší a čistší bude vaše 

jednání, tím jasněji budete vnímat přítomnost a vliv duchovního světa ve svém životě a tím větší zázraky 

od něj obdržíte. 

44 Nemyslete si, že se tito vaši bratři mohou vměšovat do vašich nečistých skutků, připojovat se k 

vašim zlým záměrům nebo se projevovat vaším prostřednictvím, pokud nejste náležitě připraveni je 

přijmout. 

45 Abyste dosáhli duchovnosti, milovaní lidé, musíte se modlit a věřit. 

46 Modlitba a víra vykonají zázrak, který vám den co den přinese chléb na stůl, jako byla víra Izraele 

odměněna manou v prvním věku. 

47 Pokud vás ostatní národy ošidí o váš chléb, odpusťte jim, abych já odpustil vám všem. 

48 Kdyby se stalo, že bys byl vyhozen ze svého domova, půjdeš na horu, která tě přijme do svého 

lůna, abys tam našel útočiště, dokud zkouška neskončí. 

49 Stejně jako v první době byla víra lidí posílena velkými zkouškami, které prožili na poušti, tak i v 

této době budou mnohokrát zkoušeni, aby jejich duch získal potřebnou sílu být vojákem v této věci. 

50 Který učedník tohoto díla by ještě potřeboval hmotné shromaždiště, kam by se uchýlil v době 

zkoušek? - Nikdo, neboť vy všichni víte, že váš Otec nehledá kamenné chrámy, v nichž by přebýval, ale 

svatyně a oltáře v lidském duchu, a tyto chrámy jdou s vámi, ať jste kdekoli. 

51 Vaši předkové žili ve velké nevědomosti, živili náboženský fanatismus, a proto dosáhli jen malého 

pokroku svého ducha. Nebylo jim dáno, aby zde na zemi spatřili světlo tohoto věku, které vás osvěcuje, 

ale až přijde hodina, i oni obdrží duchovní světlo v hojnosti. 

52 Mé učení vás nabádá, abyste se sbližovali se svými bratry, ať už žijí na zemi, nebo v nekonečném 

Duchovním údolí. 

53 To budou vlastnosti vašeho budoucího života, pokud budete dodržovat zákon. Ale vaše životní 

cesta bude úplně jiná, pokud nebudete kráčet po cestě, kterou jsem vám vyznačil svým Slovem, protože 

pak vás hlad, epidemie a války, které na zemi propuknou, neušetří, protože tyto ničivé síly ve vás 

nenajdou nic, co by je mohlo zadržet. 

54 Milovaní učedníci, využívejte všech velkých i malých zkoušek, které se ve vašem životě denně 

objevují, abyste je, až přijdou větší zkoušky, rozbili jako poryvy větru z hurikánu, když narazí na 

neotřesitelné hradby síly, které vám dává praktikování Mého Zákona. 

55 Svou duchovní jednotou vytvořte lid, jehož obranou proti nepřátelům je modlitba. Pak mohou síly 

přírody zuřit, protože tento lid bude umět ovládat všechny nepřízně osudu prostřednictvím své 

duchovnosti. 

56 Povstaňte, muži a ženy, starci, mladíci a děti, povstaňte, abyste vytrvale kráčeli po cestě, kterou 

vám v tomto čase určilo Mé Slovo a která je jen obnovením cesty, kterou jsem vyznačil v minulých 

dobách stopou Mé Oběti na kříži. 

57 Plňte Můj Zákon, aby vaše děti při formování nové generace dosáhly vyššího rozvoje, než jakého 

jste dosáhli vy, a aby je vaše neposlušnost neodradila od tohoto díla a nebyla příčinou toho, že budou žít 

ještě dále od oduševnění. 

58 V tomto Třetím čase jsem přišel, abych vám dal teplo, které vám chybí, a abych vás zbavil chladu, 

který jste šířili na svých životních cestách. Slyšeli jste zvon, na který zvonil Eliáš, abyste přišli přijmout 

světlo Ducha Svatého s Mými pokyny. 

59 Připravte se, abyste pocítili Mou Přítomnost a byli jako apoštolové druhé éry, kteří Mi naslouchali, 

každý den posilovali svou víru a připravovali se na splnění svého obtížného poslání. 
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60 Izraeli, neplň pouze své závazky vůči světu. Plňte také zákon, neboť jste na sebe vzali povinnost 

vůči Otci a její plnění musí být přísné, vznešené a duchovní. 

61 Učím vás, abyste se odvrátili od materialismu a přestali být fanatiky a modláři, abyste neuctívali 

ani neuctívali hmotné předměty vytvořené člověkem. Nechci ve vašich srdcích kořeny modlářství, 

fanatismu a falešných kultů. Nepřinášejte Mi oběti, které ke Mně nedorazí; žádám pouze o vaši obnovu a 

naplnění ve zduchovnění. 

62 Obnovte své dřívější zvyky, neohlížejte se zpět a nehledejte, čeho jste se vzdali a co byste již 

neměli dělat. Pochopte, že jste se vydali cestou svého vývoje a nesmíte se zastavit. Cesta je úzká a ty ji 

musíš dobře znát, protože zítra po ní budeš muset vést své bratry a já nechci, abys zabloudil. 

63 Jsem trpělivý Otec, který čeká na vaše pokání a dobrou vůli, aby vás zahrnul svou milostí a 

milosrdenstvím. 

64 Neodsuzujte někdy neobratné slovo Mých hlasatelů; pokud jim chyběla příprava, přenechte tuto 

záležitost Mně. Pochopte - i když komunikuji skrze tu nejneobratnější mysl, v jádru tohoto slova vždy 

najdete duchovní význam, světlo, pravdu a poučení. 

65 Tento věk odhalí lidstvu lekce z "Knihy pravého života", které dosud lidstvo neznalo. 

66 Vpravdě vám říkám, že stejně jako Eliáš, který otevřel brány třetího věku, se nemusel vtělit do 

svého ducha, aby mohl promlouvat k lidem, tak se vám dávám poznat i Já a mnoho bytostí, které v 

současnosti přebývají v duchovní oblasti, učinilo totéž. 

67 Budou s vámi komunikovat prostřednictvím vašich zplnomocněných prostředníků až do roku 

1950, kdy skončí hmotně slyšitelné projevy duchovního světa; ale po této době, aniž by si toho lidé byli 

vědomi, budou jejich ústy často promlouvat světlí duchové minulých dob, osvoboditelé, proroci, 

patriarchové, dobrodinci, apoštolové dobra, rozsévači spravedlnosti a božského učení vašeho Otce, který 

bude komunikovat od ducha k duchu na vrcholu své lásky ke svým dětem. 

68 Přítomnost duchovních bytostí světla mezi lidstvem si uvědomí ti, kdo bdí a modlí se, kdo se 

zduchovnili a připravili, aby byli schopni vnímat okamžik, kdy se tito poslové přiblíží, promluví nebo 

vykonají nějakou nadlidskou práci. 

69 Nebude nutné, aby komunikovali prostřednictvím lidí, kteří toto učení znají, aby mohli 

promlouvat jejich prostřednictvím. Jejich přítomnost, vliv a inspirace budou tak nenápadné, že jen ten, 

kdo je připraven, bude schopen vnímat jejich přítomnost mezi lidmi. 

70 Národy země pocítí Mojžíšovu přítomnost, až bude každý z nich postupně osvobozen. 

Různá náboženství zažijí Eliášovu přítomnost, až světlo Božího paprsku vycházejícího z pravdy rozmetá 

temnotu lidské duchovní nevědomosti a postaví jim před oči vše falešné, co uctívali. 

71 Vládci světa, kteří nadále vládnou poníženým národům, pocítí Danielovu duchovní přítomnost, až 

se prorok přiblíží k jejich táborům, aby je probudil k modlitbě, protože se blíží zkáza. 

72 Přijde den, kdy každé oko spatří světlo těchto děl, jak je psáno, aby člověk pochopil, že pro ducha 

neexistují žádné hranice ani hmotné překážky a že se všichni postupně blížíte k cíli, kde vládne harmonie 

a světlo. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 24  
1 Učedníci, máte se naučit dávat bez očekávání odměny. 

2 Cvičte se v opravdové pokoře, která se díky tomu, že je vlastní vznešenému duchu, odráží v 

pocitech srdce. Upřímně cítíte, že jste poslední ze všech, nikdy se nesnažte být první. 

3 Naučte se odpouštět tomu, kdo vás urazil. Řekl jsem Petrovi, že když ho jeho bratr sedmdesátkrát 

sedmkrát urazí, bude mu muset právě tolikrát odpustit, čímž jsem mu dal najevo, že tak bude muset činit 

vždy, a to jak za malé, tak za velké urážky. Kolik bytostí prošlo tímto světem, které se nazývaly křesťany, a 

přitom za celý svůj život nedokázaly ani jednou odpustit. 

4 Proto žádám všechny, které jsem nazval dětmi světla: Nechtěl bys toto vznešené přikázání použít 

alespoň jednou za svou existenci, abys poznal, jaké zázraky působí jak na toho, kdo odpuštění uděluje, 

tak na toho, kdo ho přijímá. 

5 Světlo je ušlechtilost, láska a porozumění mezi duchy. Už víte, jak se musíte v životě chovat, 

chcete-li být skutečně dětmi Světla. 

6 Jste-li tedy uraženi a oplácíte úder, ale oba cítíte výčitky svědomí, nezadržujte ruku z pýchy, 

natahujte ji jako první na důkaz pokory a nebojte se pokořit, neboť vám pravím: Kdo se pokoří na světě, 

bude pochválen na onom světě. 

7 Jak si myslíte, že toužím po svých učednících mezi tímto lidstvem? - Chtěl jsem, aby měli čisté a 

laskavé srdce, aby svým příkladem zářili na cestě svých bližních; aby každý z nich byl jako ty hvězdy, které 

se třpytí v noci jako strážci nebo průvodci svých bratří. 

8 Chtěl jsem, aby tvé srdce bylo plné radosti, abys ji mohla předávat zarmouceným, aby z tvých 

rukou proudila uzdravující síla a přinášela zdraví všem nemocným, aby tvé rty mohly předávat Mé Slovo v 

jeho původní čistotě a duchovním významu, protože pak budeš moci svým příkladem vykoupit ztracené. 

9 Ve Druhé éře jsem při pohledu na město, kde žil Můj lid, jemuž jsem byl přislíben jako jeho 

Vykupitel a který si kvůli svému materialismu nevšiml Mé Přítomnosti, řekl: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, ty, 

který jsi zabíjel proroky a špatně jsi posuzoval posly, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako pták 

přikrývá svá mláďata, a ty jsi Mě neposlechl." A tak jsem se rozhodl, že tě budu poslouchat. 

10 Vyhledal jsem je, abych jim nabídl opravdové štěstí, a přesto jsem věděl, že Mě přivedou na 

Kalvárii, ale Mou lásku nepřemohla lidská bezcitnost, a abyste to dokázali, máte Mě tu znovu a říkám 

vám: Blahoslavení, kteří ve Mne dnes věří, neboť odstraním z jejich srdcí všechna jejich trápení. Ale 

žehnám také těm, kteří budou v této době Mými novými soudci, neboť vás ujišťuji, že zítra to budou 

věřící jako Saul z Tarsu, který pronásledoval ty, kdo ve Mne uvěřili, a že ke Mně přijdou kajícně, aby 

potom, naplněni láskou a vírou, šli a rozptýlili sémě pravdy mezi své bratry. 

11 Mé světlo osvětluje lidskou mysl. Přicházím k tomuto lidu, jako jsem byl v té době v jiném lidu, 

který vás předcházel a o němž jsem vám řekl, že k němu duchovně patříte. Kolik z těch lidí Mě špatně 

odhadlo! Jak zatvrzelá byla jejich srdce, když volali: Ukřižuj ho! Ó požehnané ukřižování, neboť bylo 

svědectvím toho, co je schopna Boží Láska udělat pro své děti a čeho je schopna lidská nevděčnost! 

12 Mnozí z nich byli nemocní, slepí a posedlí; nevěděli, co dělají, a proto mě odsoudili. Všichni, kdo 

nekráčejí po Mé cestě lásky, ještě ani teď nevědí, co dělají. Lidská zloba chtěla skoncovat s láskou, kterou 

jsem zasel skrze Ježíše, ale po staletí miliony lidí plakaly kvůli tomuto bezejmennému nevděku. Ale ti, kdo 

pro mě pláčou, nenáviděli a proklínali ty, kdo mě ukřižovali, zatímco já jsem vás neučil nenávidět ani 

proklínat. Nenávidím, neproklínám ani netrestám. Tyto pocity nejsou přítomny v Mém Božském Duchu, 

ale vidím je ve vaší světské jurisdikci. 

13 Učil jsem vás milovat, odpouštět, modlit se za ty, kdo vám ubližují, a žehnat jim. 

14 Kdybys ve svém životě vždy konal takové skutky a skutečně je prožíval při jejich provádění, aniž 

bys o tom někomu říkal, dosáhl bys mnoha odčinění svých přestupků a skrze ně - prostřednictvím svých 

čistých myšlenek - bys obdržel světlo. Tak vás učí Mé Slovo, tak má působit Duch v tichosti a bez 

okázalosti. 
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15 Pokud z vaší mysli vzejde světelná myšlenka nebo nápad, dosáhne svého cíle a splní svůj 

blahodárný úkol. Pokud z vaší mysli místo myšlenek dobra vycházejí nečisté emanace, způsobují jen 

škodu všude, kam je vyšlete. Říkám vám, že myšlenky jsou také skutky a jako takové zůstávají zapsány v 

knize, která existuje ve vašem svědomí. 

16 Ať už jsou vaše skutky dobré, nebo zlé, vrátí se vám mnohonásobně to, co jste si přáli pro své 

bratry. Bylo by pro vás lepší, kdybyste zlo páchali sami na sobě, než abyste ho přáli někomu ze svých 

sousedů. 

17 Proto jsem vám ve Druhém věku řekl: "Co zasejete, to sklidíte." Je totiž nutné, abyste si uvědomili 

své zkušenosti v tomto životě a pamatovali si, že vaše sklizeň vám dá stejné semeno, jaké jste zaseli, ale v 

rozmnožení. 

18 Ó lidstvo, nechtělo jsi uvažovat, cítit a žít učení svého Mistra! 

19 Jestliže se vám do rukou dostanou zkažené spisy Mých učedníků, kteří vám odkázali Mé Slovo ve 

Druhé éře, dám vám poznat, která jsou pravá Ježíšova slova; vaše svědomí odhalí jako falešná ta, která 

nejsou v souladu s božským souzněním Mé lásky. 

20 Mé učení jsi četl jen zběžně a vykládal sis je podle svého vkusu; pak hledáš nové knihy, v nichž mě 

lidé znovu přivádějí od Heroda k Pilátovi; ale z onoho láskyplného slova, z onoho prostého učení, které 

hlásal Božský Mistr, tam najdeš jen velmi málo. 

21 Všichni mě stále odsuzujete; jedni ze mě dělají Boha, druzí člověka; jedni mě nazývají božským, 

druzí lidským prorokem; jedni mě považují za Syna Božího, druzí za Syna Davidova. Někteří mě nazývají 

prorokem, jiní agitátorem. Někteří říkají, že jsem osvícený Nejvyšším, jiní říkají, že mám smlouvu s 

ďáblem, a tak toto lidstvo jde po Mém jménu, aby nade Mnou dosadilo nového J.N.R.J. jako strašlivý 

Pilát. 

22 Soudíš Mě na základě Mých slov a Mých skutků, ale vůbec se nesnažíš uskutečňovat "milujte se 

navzájem". Bojíte se praktikovat toto vznešené učení, protože se obáváte posměchu svých bratrů. 

23 Vpravdě vám říkám, že kdybych cítil strach z výstupu na Kalvárii a z kříže, stále byste čekali na 

Mesiáše. 

24 Nezabývejte se teologií tím, že komplikujete jednoduché; nebuďte jako ti, kdo předstírají, že mají 

Boha, pravdu, v hmotné knize, protože jako lidé nikdy nedokážete Boha pochopit. 

25 Neztěžujte snadné, nezmenšujte velké ani nezvětšujte malé. Nestávejte se učiteli bez učení ani 

zbožnými bez lásky. 

26 Hledejte svého Otce, který k vám dnes přichází jako božská myšlenka vyzařující lásku. Hle, mé 

světlo, staň se slovem pro všechny lidi. 

27 Je to světlo Ducha svatého, které přichází jako poselství lásky, aby roztrhlo závoje, které 

zatemňují lidskou mysl. 

28 Budete-li s dobrou vůlí hledat v tomto slově poznání, které obsahuje, a najdete-li jeho duchovní 

význam, naleznete pravdu. 

29 Světlo tohoto učení bude hvězdou, která vám ukáže cestu, po níž musíte jít. Nesmíte zůstat stát 

na místě, protože byste tím zastavili pokrok svých bratrů na duchovní cestě. 

30 Nepodporuji návyky, které vás duchovně brzdí, a i když je často maskujete falešným pozlátkem 

nádherných slov, jejich jádrem je nevědomost a zmatek. 

31 Kniha, kterou před vámi otevírám, je jako vynikající hostina pro ducha; její podstata, jakmile 

vstoupí do vašeho srdce, v něm vyvolá proměny, které vám pomohou žít podle Mesiáše, Mistra, který 

jako člověk projevoval Otci úctu dokonalé lásky. Kdy budete podobným způsobem oslavovat svého Pána? 

32 Rozvíjeli jste své vášně ve světě, uctívali jste své modly, ale Bůh v nekonečnu a ve vašich bratrech 

- kdy? 

33 Téměř 2000 let opakujete větu, kterou slyšeli betlémští pastýři: "Pokoj na zemi lidem dobré vůle." 

Kdy jste však uvedli dobrou vůli do praxe, abyste získali právo na mír? Vpravdě vám říkám, že jste spíše 

udělali opak. 
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34 Ztratili jste právo tuto větu opakovat, proto dnes přicházím s novými slovy a učením, aby to 

nebyly věty a fráze, které se vám vtisknou do mysli, ale duchovní smysl Mého učení, který pronikne vaše 

srdce a ducha. Chceš-li opakovat Má slova, jak ti je dávám, pak to dělej, ale věz, že dokud je nebudeš cítit, 

nebudou mít žádný účinek. Vyslovte je s důvěrným citem a pokorou, pociťte, jak rezonují ve vašem srdci, 

a já vám odpovím tak, že se zachvěje celá vaše bytost. 

35 Ti, skrze něž se dávám poznat, si Mě vykládají skrovně; proto je Moje učení určeno i jim, aby se 

jim podařilo zbavit se všech zbytečných myšlenek, fanatismu, starých předsudků a všeho, co by mohlo 

bránit inspiraci, kterou přijímají. S každým dalším obdobím budou přicházet noví, lépe připravení lidé, 

aby Mi naslouchali. 

36 Pozvedněte svou mysl ke Mně, milovaní nositelé hlasu, požádejte Mistra, aby ve vašem vytržení 

bylo Jeho učení zjeveno hlasitě a čistě; dovolte, aby se ve vás naplnila Má Vůle, a zakusíte, že z vašich úst 

vyjde učení, které tyto zástupy přivede na cestu lásky a pravdy. 

37 Můj lide, zanech pověrčivých představ, kterým tě kdysi učili, a modli se ke Mně s pravou vírou; 

vysvobodím tě ze všech léček a pošlu ti anděly strážce. 

38 Boží zákon je nekonečný, zahrnuje vše, je to harmonie mezi všemi stvořenými věcmi. Tento zákon 

se netýká pouze duchovních věcí. 

39 Je vám příjemné učit se nazpaměť přikázání Zákona, názvy duchovních ctností, Ježíšova učení a 

výroky, ale říkám vám: to všechno musíte cítit. 

Vědět neznamená cítit. Kdo chce mít Mou pravdu, musí ji hluboce pocítit ve svém srdci. 

40 Myslíte na vznešené myšlenky, na dobré skutky, ale nekonáte je podle Mé vůle, protože je 

necítíte, a proto neznáte "božskou chuť", kterou zanechávají, když je člověk vykoná. Nevykonáváte je 

upřímně, protože nevěříte, že můžete, a nemůžete, protože nechcete. A to proto, že abychom mohli 

konat dobro, musíme milovat. 

41 Kdo miluje, chápe, kdo se učí, má vůli, kdo má vůli, dokáže mnoho věcí. Říkám vám, že kdo 

nemiluje celou silou svého ducha, nedosáhne duchovního povznesení ani moudrosti, ani velkých skutků. 

42 Kdo se odchýlí od duchovního zákona, který je nejvyšším zákonem, dostane se pod vládu zákonů 

podřízených neboli hmotných, o nichž lidé také vědí jen málo. Kdo se však řídí nejvyšším zákonem a 

zůstává s ním v souladu, je nad všemi řády, které nazýváte přirozenými, a cítí a chápe více než ten, kdo 

má pouze vědomosti, které našel ve vědě nebo v náboženstvích. 

43 Proto vás Ježíš ohromil skutky, které nazýváte zázraky, ale poznejte učení, které vám dal z lásky. 

Pochopte, že v Božském, které vibruje ve všem stvoření, není nic nadpřirozeného ani rozporuplného. 

44 Zjistíte, že vaše pouť tímto životem plným hořkosti a proměnlivosti - v němž se chováte jako vaše 

děti, když jsou nespokojené nebo nemocné - je v rozporu s láskou Stvořitele. Žijete v neustálém stěžování 

si na své utrpení, ale to je přirozený důsledek vaší neposlušnosti a porušování Zákona a zneužívání 

svobody, kterou vám Má Láska dala a kterou nazýváte "svobodnou vůlí". 

45 Toto učení, které je tak snadno pochopitelné, protože je v dosahu vaší mysli, odmítáte považovat 

za pravdu. 

46 Pouze obnova a ideál dokonalosti vám umožní vrátit se na cestu pravdy. 

Ti, kdo se cítí být vykladači Božího zákona, vám říkají, že vás čekají pekelná muka za vaši zkaženost a 

neukázněnost a že jen když budete vyznávat pokání, umrtvovat a zraňovat své tělo a přinášet Bohu 

hmotné oběti, On vám odpustí a uvede vás do Svého Království - vpravdě vám říkám, že se mýlí. 

47 Kde skončíte, muži, vedeni těmi, které obdivujete jako velké mistry posvátných zjevení a které 

považuji za zmatené? Proto vás přicházím zachránit světlem této nauky, která vám umožní pokročit na 

cestě Mé lásky. 

48 V tomto čase vám dávám nová učení k přemýšlení, učení lásky, která vás vykoupí a povznesou, 

pravdy, které, ač hořké, budou světlem na vaší cestě. 

49 Spiritualismus* bude v tomto věku, podobně jako křesťanství v minulosti, bojovat a 

pronásledovat se zuřivostí, krutostí a zuřivostí, ale uprostřed tohoto boje se objeví duchovní, který bude 

konat zázraky a podmaní si srdce. 
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* Učení o duchu nesmí být zaměňováno se spiritismem. Viz také poznámka pod čarou v U 19, 7. 

50 Materialismus, sobectví, arogance a láska ke světu budou síly, které povstanou proti tomuto 

zjevení, které není nové ani jiné než to, které jsem vám přinesl v minulosti. Učení, které jsem vám nyní 

zjevil a kterému dáváte název spiritismus, je podstatou Zákona a učení, které vám bylo zjeveno v První a 

Druhé době. 

51 Až lidstvo pochopí pravdu tohoto učení, jeho spravedlnost a nekonečné poznání, které zjevuje, 

vyžene ze svého srdce každý strach, každý předsudek a vezme ho za průvodce svým životem. 

52 Můj Zákon nezotročuje, Mé Slovo osvobozuje. Kdo ve Mne věří a následuje Mne, není otrokem, 

přestává podléhat pozemským vášním, už není ze světa a stává se pánem sebe sama; přemáhá pokušení 

a svět mu leží u nohou. 

53 Jedině oduševnění zachrání toto lidstvo z chaosu; nečekejte žádné jiné řešení, ó lidé a národy 

země! Budete moci uzavírat mírové smlouvy, ale dokud tento mír nebude mít za základ světlo svědomí, 

budete bláhoví, protože budete stavět na písku! 

54 Ve Druhé éře jsem vám řekl: "Snadněji projde velbloud uchem jehly než bohatý do nebeského 

království." A dnes to máte před očima. Mocní si chtějí koupit mír za své bohatství a nedosáhnou ho. 

55 Lidstvo tak pochopí, že v životě člověka jsou nepostradatelné duchovní statky, které nelze získat 

za peníze, ale zduchovněním. 

56 Zduchovnění neznamená mystiku*, ale povznesení citů, dobrotu srdce, spravedlnost v jednání a 

lásku k bližnímu. 
* Religiozita se zvrhává v přehnaně nadšenou formu. 

57 Abych vám dal toto učení o milosrdenství a lásce, nevzal jsem na sebe vaši lidskou přirozenost, ani 

jsem se nedal poznat v palácích, mezi marnostmi a obklopen přepychem. V chudé čtvrti vašeho města, 

mezi chudými, mezi pokornými lidmi, jsem k vám přišel podle toho, který vám jindy řekl: "Mé království 

není z tohoto světa. 

58 Toto lidstvo, které se v některých oblastech rozvinulo, žije duchovně v hluboké letargii, protože 

nebylo schopno prozkoumat své nitro, kde se nachází pravý chrám. Tato svatyně stojí opuštěná, její 

lampa nehoří, její oltář je bez oběti, ale já vás žádám: Čím je to způsobeno? - Na to, že se člověk už 

dlouho živí vnějšími kulty, které nahrazují to, co by mělo být dokonale duchovní. 

59 Snažil se uspokojit potřeby svého ducha pomocí obřadů, tradic, hostin a hmotných darů. K tomu 

vám říkám, že pouze ta díla, která obsahují povznesení a zduchovnění, mohou skutečně posílit a vyživit 

vašeho ducha. 

60 Je pravda, že přijímám všechny oběti a do všech vkládám svou lásku, ale nemyslíš, že by bylo 

správnější a příjemnější jak pro Otce, tak pro tebe, kdybys Mi nabídl něco, co je hodno Mne i tebe? 

61 Mnozí lidé a národy se stále domnívají, že Mi dělají radost, když Mi přinášejí hmotné oběti; myslí 

si, že čím větší bude nádhera a velkolepost jejich liturgie, tím větší radost budou mít z Pána a tím větší 

užitek od Něho získají; a to proto, že zapomněli, že - jestliže jsem se jako člověk vyhýbal všemu 

marnivému a nepodstatnému - nyní, když jsem se vám dal poznat v duchu, přijímám od lidí i méně 

hmotné věci a obřady. 

62 Kdy budeš připraven pravdivě vykládat Můj Zákon? Kdy toto lidstvo přestane porušovat a 

překrucovat Má přikázání? 

63 Nabízím vám tento čas, abyste se zamysleli nad duchovními naukami, které vám byly zjeveny od 

nejstarších dob. 

64 Osvoboďte se od zvyků, neřestí, pověr, tradic, fanatismu a modlářství. Chci vás vidět čisté, abyste 

se mohli zduchovnit, chci vás vidět pokorné, aby ve vás mohlo zářit Mé světlo. 

65 Tak jako v minulých dobách byly Jeruzalém a Řím místy zaslíbení a zdroji milosti pro lidi, kde se 

Pán dával poznat, tak jsem tomuto potřebnému a poníženému národu přidělil pro tuto dobu vysoké 

poslání. Musí být připravena, protože jak ozvěna Mého zjevení, tak zvěst o Mých zázracích a horlivost 

svědků k ní přitáhnou pozornost lidí. 
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66 Nejprve přijdou chudí, nevědomí, potřební, bezelstní, služebníci, hladoví a žízniví po 

spravedlnosti, později přijdou pochybovači, mistři, vědci. 

67 Bděte a modlete se, buďte připraveni na příchod velkých zástupů. Buď bdělá ve svých skutcích, 

modli se v tichu své ložnice nebo kdekoli tě překvapí okamžik tvého spojení se Mnou, a tam budu s 

tebou. 

68 Neřekl jsem vám, abyste se oddělili od svých povinností ve světě, ale abyste se odvrátili od toho, 

co není v zákoně, to znamená, abyste ze svého života odstranili to, co je zbytečné, co je neužitečné, a 

abyste střídmě užívali to, co je dovoleno. 

69 Co vám přinesla vaše svobodná vůle, když jste ji použili k honbě za materiálními požitky? - Jen 

bolest a zklamání. 

70 Z Nového Jeruzaléma se dívám na toto lidstvo, aniž bych jím byl pociťován. Několik těch, kteří Mě 

očekávali, a další, kteří Mě následují, vědí, že jsem znovu přišel jako Duch Svatý a že k nim v současnosti 

promlouvám skrze lidskou mysl. Víte, jak najdu národy světa? - Podvedeni, zklamáni lidmi. Nikdo se už 

druhého neptá, protože ví, že od lásky bližního nemá co očekávat, a protože ví, že jeho ruka je prázdná. 

Nyní vládne materialismus a ze všeho dobrého a vznešeného zůstává jen velmi slabý odlesk světla. 

71 Divíte se, že s vámi takto mluvím, a myslíte si, že jsem na vás přísný a náročný; na to vám říkám, 

že váš rozvinutý duch mi musí nabídnout lepší sklizeň, než jakou mi dnes ukazujete. 

72 Nemyslíte si, že rozdělení lidstva na národy a rasy je něco primitivního? Neuvažujete o tom, že 

kdyby byl pokrok ve vaší civilizaci, na který jste tak pyšní, pravdivý, nevládl by už zákon násilí a 

bezbožnosti, ale všechny činy vašeho života by se řídily zákonem svědomí? - A vy, lidé, se z tohoto soudu 

nevylučujte, neboť i mezi vámi objevuji boje a rozpory. 

73 Od dávných dob jsem vám mluvil o soudu a toto je předpovězený čas, který proroci líčili jako 

jeden den. 

74 Slovo tvého Boha je slovo královské a neustupuje. Co záleží na tom, že to trvalo tisíce let? Otcova 

vůle je neměnná a musí být naplněna. 

75 Kdyby lidé kromě víry v Mé slovo uměli bdít a modlit se, nikdy by je nic nepřekvapilo; jsou však 

nevěřící, zapomnětliví, nevěřící, a když přijde zkouška, přičítají ji trestu, pomstě nebo Božímu hněvu. K 

tomu vám říkám, že každá zkouška je předem ohlášena, abyste byli připraveni. Proto musíte být vždy 

ostražití. 

76 Potopa, zničení měst ohněm, nepřátelské nájezdy, pohromy, mor, hladomor a další zkoušky byly 

předpovězeny všem národům země, abyste se připravili a nebyli překvapeni. Stejně jako dnes i dnes vždy 

sestoupilo poselství Boží lásky k bdělosti a přípravě, aby se lidé probudili, připravili a posílili. 

77 Prostřednictvím darů Ducha a schopností, které člověk má, se má poselství dostávají k jeho srdci. 

Těmito dary jsou: duchovní vize, předtucha, intuice a prorocký sen. 

78 Proč vás tedy zkoušky ve většině případů zasáhnou, aniž byste byli připraveni? - Není to proto, že 

bych vám neposlal poselství, ale proto, že vám chybí modlitba a duchovní cvičení. 

79 Řekl jsem vám, že na celé lidstvo přichází velmi velká zkouška, tak velká, že se jí v dějinách všech 

jejich staletí a věků nic nevyrovná. Nyní musíte pochopit, že promlouvám ke všem vašim srdcím a posílám 

vám poselství a varování v mnoha podobách, aby lidé přemýšleli a byli bdělí vůči Mému Zákonu jako 

moudré panny z Mého podobenství. 

80 Budou Mi lidé a různé národy světa naslouchat? Bude Mi tento lid, kterému se dávám poznat v 

této podobě, naslouchat? Já sám to vím, ale Mou povinností jako Otce je poskytnout svým dětem 

všechny prostředky k jejich spáse. 

81 Lidé, nezapomínejte na toto slovo, neusínejte a nezavírejte dveře svého srdce před Mým voláním 

lásky. Buďte posly tohoto světla a vysílejte své myšlenky jako duchovní poselství do myslí svých bratrů. 

82 Teď už lépe pochopíte, proč stále opakuji: "Bděte a modlete se". 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 25  
1 Duch Eliášův vás probudil jako nebeský zvon, abyste přišli naslouchat Mému Slovu. 

2 Tvé srdce se dychtivě ptá: Jaký pokrm nám dá Otec v tento den ochutnat? Jaké bude poučení z 

tohoto dne? 

3 Vpravdě vám říkám: Žena nechala těžce nemocného člověka v jeho domě, aby si Mě vyslechla. 

Říkám jí: Až se vrátíš do svého domu, nemocný opustí lůžko a sám ti otevře dveře, aby ti přinesl 

radostnou zprávu, že se uzdravil; neboť každý, kdo zanechá pozemský majetek, aby byl se Mnou, bude 

mít někoho, kdo bude hlídat to, co po něm zůstane, a to jsem Já. 

4 Dívám se na ty, kdo trpí velkou bolestí a mlčky roní slzy, aniž by si zoufali nebo se proti Mně 

rouhali. Pokorně přijali svou zkoušku, protože věděli, že k dosažení Mého Království je třeba získat 

zásluhy. 

5 Vidím vás všechny na různých cestách lidského boje a tam jsem se proměnil v poutníka, který vám 

zkříží cestu, aby se vás zeptal: "Kam jdete?". A zatímco jedni mi odpovídají: "Hledáme ticho," druzí mi 

říkají: "Hledáme chléb." Pak Mistr půjde napřed, aby zavolal na dveře, na které budete klepat, aby vás 

vaši bratři přijali s láskou a dobrou vůlí. Proto se vám srdce, která byla z kamene, pohnula, když jste 

zaklepali; poznáváte Mou přítomnost a říkáte Mi: "Pane, tak veliké je milosrdenství, které máš s námi?" A 

já vám říkám: "Pane, tak veliké je milosrdenství, které máš s námi!" 

6 Zkoušky, s nimiž se setkáváte na své životní cestě, nejsou náhodné, poslal jsem vám je, abyste 

získali zásluhy. Žádný list stromu se nepohne bez Mé vůle a Já jsem ve velkých i malých dílech stvoření. 

Bděte a modlete se, abyste pochopili, jaké ovoce máte sklízet z každé zkoušky, aby vaše pokání bylo 

kratší. Vezměte svůj kříž s láskou a já vám dám trpělivě nést své pokání. 

7 Potřetí vám znovu říkám: "Milujte se navzájem", ale nejen mezi lidmi, nýbrž od jednoho světa k 

druhému. Milujte a smilovávejte se nad těmi, kdo jsou v Duchu, neboť i oni jsou vašimi bratry. 

8 Jak vzdálená je doba, kdy vám bylo řečeno: "Kdo zabíjí mečem, mečem zahyne". "Loktem, kterým 

měříš, budeš měřit ty." Dnes vám říkám: Čiňte opravdové pokání, smyjte své skvrny skutky milosrdenství, 

odpuštění a lásky. 

9 Ze všech cest jsem vás povolal, abych vám dal jednu lekci. U mého stolu nikdy nebylo jídlo, 

některé lepší než jiné; jeden chléb a jedno a totéž víno jsem nabídl všem. K mému stolu usedli páni i 

vyvrhelové, bohatí i chudí, hříšníci i zbožní. Přijal jsem jak ty, kteří žili poctivě, tak ty, kteří přišli s 

poskvrněným duchem. To vás učím, abyste na své cestě životem nikdy neznevýhodnili žádného ze svých 

bratří. 

10 Buďte pokorní vůči těm, kdo se cítí být nadřazeni, a ten, kdo se před vámi ponižuje, protože si 

myslí, že je menší, ať pochopí, že není menší než vy. 

11 Abyste pochopili nekonečnou sílu lásky, je třeba praktikovat Mé učení. Láska je uzdravující síla, 

která proměňuje hříšného člověka v mého učedníka. Láska je podstatou věčného života. 

12 Někteří se Mě ptají: Proč je nutné k nám mluvit v této podobě, abychom byli vedeni na cestě 

rozvoje ducha? - Vpravdě vám říkám: Toto slovo, které slyšíte, je kniha obsahující Mou moudrost. 

13 Proč jsem tuto knihu otevřel před vámi? - Odhalit člověku mnohá tajemství, vnést světlo do jeho 

temnoty nevědomosti. 

14 Vpravdě vám říkám, že mocní lidé nemohou všechno, učenci nevědí všechno a teologové mě 

opravdu neznají. 

15 Proto jsem znovu přišel jako Mistr k lidstvu, abych osvítil vaši mysl, abyste pochopili velká zjevení, 

pokud si ovšem nečiníte nárok na dosažení výšin Mé moudrosti, ale vstoupíte do Mé svatyně s úctou a 

pokorou. Kdo vstoupí touto cestou, bude Mnou veden, pokud to bude Má vůle, a nikdy nebude trpět. 

16 Přijďte na kloub vědě této doby - její plody jsou trpké, neboť lidé chtěli proniknout do Mých 

tajemství bez bázně, a kolik jich, když objevili v nejmenším zázraky vesmíru, pochybovalo o existenci 

všemohoucnosti, která vše stvořila. Jsou to ti, kdo věří jen tomu, co vidí a co chápou svýma rukama, ale 

vše, co je mimo jejich chápání, popírají. 
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17 Poznání, které přesahuje váš intelekt a materialismus, je to, co vás učím, abyste mohli dosáhnout 

duchovní dokonalosti. 

18 Připravte se, lidstvo, abyste se osvobodili od pojídání hořkých plodů, které vám věda připravuje. 

Vždy jsem vám přišel odhalit tajemství pravého života. 

19 Ve Druhé éře Mě slyšely velké zástupy, tisíce nemocných se uzdravily pouhým dotykem, slyšením 

Mého laskajícího slova nebo když na nich spočinul Můj láskyplný pohled. Mnozí z nich mě milovali a 

uznávali, i když ne všichni mě následovali, protože jen dvanáct mě doprovázelo až do konce. Jejich jména 

jsou nesmrtelná díky příkladu dokonalosti, ctnosti a oběti, který vám zanechali. Ale když jsem je povolal, 

nebyli dokonalí; kdyby byli, nepovolal bych je, abych je učil. 

20 Mezi vámi najdu stejně málo spravedlivých a dokonalých, ale vy se budete moci změnit a konat 

velké skutky díky mému poučení. Těžké je srdce lidstva, ale já vám osvětlím cestu, abyste mohli pokročit. 

21 Ve druhé éře, kdy byli moji apoštolové rozptýleni po celém světě, měl Petr chvíle neústupnosti 

tváří v tvář pronásledování, krutosti a surovosti lidí, a když chtěl utéct z Říma, aby si zachránil život, 

spatřil Ježíšovu postavu, jak se s křížem na ramenou blíží k pohanskému městu. "Kam jdeš, Pane?" zeptal 

se Petr svého Mistra. Na to Ježíš odpověděl: "Znovu za vás zemřu." Petr vzlykající nabídl svému Pánu, aby 

se vrátil do lůna hříšníků, aby je zachránil i za cenu své krve a života, aby zemřel jako jeho Mistr. 

22 Proto vám říkám: Nečekejte na rok Mého odchodu, 1950, aby vás překvapil nepřipravené a slabé, 

protože když se takto vydáte šířit Mé učení, budete si muset zoufat. 

23 Pak budeš hledat Mé Slovo, aby tě posílilo, a nenajdeš je. Dnes, když vás stále učím, začněte 

praktikovat Mé učení. Obnovte se, udělejte krok k oduševnění. Budu vás povzbuzovat skrze skutky a 

zázraky a budete žasnout nad velkými zjeveními, která vám budu dávat z ducha do ducha. Ohromím 

vědce, kteří jsou vázáni na hmotu, tím, že jim zjevím existenci duchovního. Všechno, co popírají, a přesto 

existuje, si budou představovat. Pak se probudí zvědavost a ctižádostivost zkoumat záhrobí, a to bude 

doba, kdy se objeví Moji poslové a učedníci, aby vám vysvětlili vše, co jsem vám zjevil, a zabránili lidstvu 

vytvářet sekty a teorie kolem Mých nových zjevení. 

24 Dnes je čas naslouchat a přemýšlet. Pokud však nadešla chvíle vyjít k lidem a národům a někteří z 

vás toho nebudou schopni, nemějte obavy, protože tam, kde žijete, budete moci udělat mnoho věcí. 

Přenechte svým dětem, aby nesly Dobrou zprávu do vzdálených míst. Pamatujte, že jsem vám řekl, že 

"první budou poslední a poslední budou první". 

25 Dnes přicházejí zástupy na Mé učení; ti, kdo nejvíce trpí, kdo lační a žízní po spravedlnosti, kdo sní 

o životě v míru, zůstávají, aby dál naslouchali Mému Slovu. 

26 Mezi těmito chudými, nevzdělanými a prostými lidmi hledám postupně ty, skrze které vám dávám 

své Slovo. 

27 Božský Mistr všech dob se k vám vrací, aby se spojil s lidstvem a v této podobě vedl ducha vstříc 

novému dni. 

28 Připravte svou mysl, abyste správně zkoumali Mé slovo. Již jsem vám řekl, že to budou spiritisté, 

kteří budou správně vykládat učení, jež vám váš Pán zjevil v této době i v minulosti. Kdo čte Mou Knihu a 

provádí duchovní zkoumání, ten se přiblíží pravdě. 

29 Aby se vám podařilo pravdivě vysvětlit toto učení, budete muset mezi sebou předem bojovat a 

někdy se dokonce dostanete do zmatku; ale kdo bdí a modlí se uprostřed svého vnitřního zmatku a 

důvěřuje Mi, pocítí, že do jeho ducha vstoupí klid a mír. 

30 Rozpoutaný vítr způsobí, že stromy odhodí své otupělé plody a uschlé listy, dokud se nezbaví 

nečistot. Copak nevíš, že zítra, až už nebudeš slyšet toto slovo, zůstaneš na cestě sám a budeš učit své 

bratry tomu, čemu ses ode Mne naučil? Já budu vždy v každém z vás, Mistr bude připravovat cestu a 

učedník bude plnit své poslání. 

31 Slíbil jsem ti, že v lidech zažehnu světlo, aby všichni poznali a pochopili zjevení Mého učení, a toto 

je doba, kdy se tento slib naplnil; toto je doba, kterou člověk nevěděl očekávat, protože zabloudil do 

života vědy, z níž vytvořil nový svět a v níž duchové toužili po Mém návratu, protože věděli, že Mé učení 

je pro ně svobodou, duchovním vzestupem, a že díky němu dosáhnou míru. 
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32 Někteří čekali na tuto hodinu v "duchovním údolí", jiní čekali na zázrak jako obyvatelé této země. 

Blahoslavení jsou ti, kteří stejně jako moudré panny z podobenství uměli čekat s hořící lampou. 

33 Také ve druhé éře duchové netrpělivě očekávali příchod Mesiáše - někteří z hmotného světa, jiní z 

duchovních příbytků, protože Kristus je brána, klíč a cesta a duchové to vědí. 

34 Ve Mně je síla probudit ducha lidstva a vpravdě vám říkám, že ta Hodina se blíží a nebude nikoho, 

kdo by se na Mé volání nezachvěl. Někteří se probudí z materialismu, který je ukolébal ke spánku, jiní z 

opojení krví a rozkoší, další ze spánku nevědomosti, jehož noc temnoty a fanatismu byla velmi dlouhá. 

35 V okamžiku, kdy v lidstvu zazáří duchovní světlo, duchové se začnou modlit a ptát se svého Pána, 

co mají dělat, aby se mu zalíbili a mohli se tak přiblížit do jeho přítomnosti. 

36 Poznávejte Mé Slovo, učedníci, a naleznete moudrost v jeho duchovním významu, aby se váš 

duch mohl poučit o Otcově učení lásky, neboť je to váš duch, ke kterému mluvím, kterého poučuji a 

připravuji k vyššímu životu. 

37 Už víte, že tělo je pouze nástrojem pro ducha; důkazem toho je, že je smrtelné a pomíjivé; duch je 

naopak určen pro věčnost. 

38 Jak neznalé duchovních nauk shledávám toto lidstvo, a to proto, že jim byl Můj Zákon a Mé Učení 

předloženo pouze jako morální učení, které jim má pomoci, a ne jako cesta, která vede jejich ducha do 

dokonalého domova. 

39 Různá náboženství zasévají do lidských srdcí falešný strach z duchovního poznání, který 

způsobuje, že lidé utíkají před Mými zjeveními a stále více se propadají do temnoty nevědomosti, přičemž 

jako důvod uvádějí, že duchovní život je neproniknutelným tajemstvím. 

40 Ti, kdo to tvrdí, lžou. Všechna zjevení, která Bůh člověku od počátku lidstva dal, hovořila o 

duchovním životě. Je pravda, že jsem vám nedal všechno své učení, protože jste nebyli schopni poznat 

všechno, ale až přijde čas; ale to, co vám Otec zjevil až dosud, vám stačí k úplnému poznání duchovního 

života. 

41 Milovaný lide: Nazvěte tuto dobu šťastnou, neboť vás v ní navštívil váš Pán, a chcete-li tuto velkou 

událost označit nějakým datem, vezměte si za něj rok 1866, kdy vám Eliáš potvrdil, že se blíží hodina Mé 

Přítomnosti mezi tímto lidem. Od té doby si vybírám své učedníky, aby mě na této cestě věrně 

následovali. 

42 Chceš mě následovat, chceš patřit k mým učedníkům? - Následujte Mě s tichostí a důvěrou, s 

jakou Mě následovali Petr, Ondřej, Jakub a Jan, když opustili své milované, své lodě a sítě, aby se stali - 

jak jsem jim řekl - rybáři lidí. 

43 Dnes připravuji lid, který bude svědčit o Mé pravdě. Skrze koho se mám zjevit světu, když ne skrze 

své učedníky? 

44 Chci, abyste se hluboce ponořili do Mého Slova, než se vydáte na cestu naplnění. Připravte se, 

neboť muži jsou silní ve svém přesvědčení. Rozvíjejte se v myšlenkách, slovech i skutcích, pak se 

nebudete muset ničeho bát. 

45 Ano, Můj lide, už vidím, že se snažíte praktikovat Mé učení, žít podle Mého Zákona, líbit se Mi 

svými skutky. Mistr vám žehná a povzbuzuje vás, abyste vytrvali v obnově a dosáhli oduševnění. 

46 Po skončení Mého Slova budete dělat to, co dělali Moji apoštolové druhé éry: shromáždili se k 

modlitbě, a tak obdrželi Božské světlo, které vedlo každý jejich krok. Pomocí duchovní modlitby, kterou 

jsem vás učil, vstoupili do společenství se svým Pánem, povzbuzovali se v Jeho přítomnosti a pochopili, 

jaká je vůle jejich Mistra. Nyní pochopíte, proč jsem je použil jako základ své církve. - Víš, že chci postavit 

nový chrám. Kdo bude tvořit základy této svatyně? - Vyberu si silné, věrné v ctnosti, chápavé a ochotné, 

neboť jejich příklad bude hoden následování. 

47 Komnata hlubokých tajemství tvého Otce je připravena přetéct jeho otcovské dědictví do myslí 

lidí. 

48 Ve vašem národě jsem splnil Svůj slib, že se vrátím k lidstvu, ale proto ti, kterým byla udělena 

milost naslouchat Mému učení, se nebudou cítit privilegovaní oproti zbytku lidstva, neboť duchovní 

význam Mého Slova se v pravý čas dostane do všech srdcí a řekne jim: Buďte vítáni, Mé děti, které 
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neúnavně přicházejí do Mé přítomnosti, aby slyšely Mé Slovo. Vy jste učedníci vybraní z velkého zástupu, 

který ke Mně přišel, a vaše srdce plné víry, pevně věřící v tento projev, přijímá Mé Slovo a Mé učení jako 

semena pravdy. 

49 Přišli jste s břemenem utrpení a nedokonalosti, hladoví a žíznící po pokoji a něze, a Mistra pohled 

na vaše poskvrny neodradil od toho, aby vás posadil ke svému stolu a připravil pro vás to nejlepší jídlo. 

Vyprávěl jsi Otci o celém svém životě a o útrapách cesty, ukazoval jsi nahotu svého ducha, jehož roucho 

bouřlivé větry odnesly v cárech. Otec tě přivedl k prameni, kde jsi smyl své skvrny. Dal ti nové a čisté šaty, 

a když jsi seděl kolem Něho, dal ti první lekce, které pro tebe byly jako polibek, jako pohlazení a jako 

kapka hojivého balzámu. 

50 Tak jsem v srdci každého učedníka začal tvořit svou knihu moudrosti a lásky, kterou nesmíš nikdy 

zavřít, protože její obsah není jen tvůj. Na jejích stránkách je síla pro vaše zkoušky a světlo, které zničí 

nevědomost. 

51 Přicházím k vám, protože vaši bratři, kteří mají poznání, skryli pravdu před lidstvem a naplnili svá 

srdce sobectvím. Neprodávám vám svou lásku, své slovo ani svá dobrodiní. Čekám jen na to, až budete 

připraveni, abych vás mohl poslat do krajů a vesnic, abyste svým bratřím přinesli radostnou zvěst o Mém 

učení, protože po celém světě jsou lidé, kteří očekávají Můj příchod. Chci, abys byl dost silný na to, abys 

do roku 1950 zahájil bitvu, kdy se přestanu sdělovat v této podobě. 

52 Odvedl jsem vás od fanatismu a modlářství, abych naplnil vaše srdce podstatou Svého učení, 

abyste mohli povstat ke svému Pánu a obětovat Mu čisté, duchovní a prosté uctívání. Chci, abyste učili 

své bratry tak, jak jsem já učil vás. 

53 učedníci, buďte jednotní, když zuří přírodní síly. Pak vás pro vaše dobré skutky, vaše povznesení, 

vaši víru a vaši jednotu zasypu svými zázraky, které budou svědectvím pro nevěřící, že jsem s vámi. 

54 Zjevení, která skrývá komnata mých hlubokých tajemství a která jsou pro tebe uchována, jsou 

stále ještě tajemstvím, protože sis je ještě nezasloužil. 

55 Není daleko den, kdy k vám přestanu mluvit touto formou; chci, abyste do té doby byli vybaveni, 

aby nebylo jediného učedníka, který by nevěděl, jak se modlit k Pánu. 
56 Zkoušky života tvého ducha zocelují; nebouř se proti nim a neproklínej je, protože později, až 

bouře skončí, budeš plakat lítostí, že jsi mě urazil svou nedůvěrou. Pamatujte, že jsem vám dal zbraně, 

abyste věděli, jak se bránit: je to modlitba a víra. 

57 Modlete se, a kdyby se bouři, která bičuje váš domov, podařilo zatlačit na jeho dveře - vpravdě 

vám říkám, že plamen vaší lampy, zdánlivě slabý, nezhasne. 

58 Když vidíš, že ti, které jsi obrátil, sešli ze správné cesty a s opovržením odhazují chléb, který jsi jim 

nabídl, tvé srdce se naplní zármutkem a ty smutně přicházíš k Mistrovi, abys s ním složil svůj žal. Mistr 

vám však říká: Jestliže jejich kroky řídí nevděk, nebojte se, nechte je jít, bděte a modlete se za ně; jestliže 

vás však opustili, protože jim chyběla vaše péče a příklad, budete se z toho muset zodpovídat přede 

Mnou. 

59 Když jedni chléb zahodí a odejdou, přijdou jiní, seberou zbytky chleba a spolu s nimi dosáhnou 

míru a štěstí. Ti, kdo odejdou, se vrátí a budou hledat mé "dělníky", protože je na poušti bude sužovat 

hlad a žízeň. Vy, kteří nejste posláni, abyste soudili chyby svých bratří, je přijměte s dobrou vůlí. Uzdravíš 

toho, kdo k tobě přijde nemocný, a nasytíš toho, kdo přijde hladový. 

60 Pokud vás špatně odhadnou, když jim poskytnete svou pomoc, odpusťte jim. Budu to já, kdo bude 

soudit jejich věc. 

61 Vaše duchovní minulost je pro vás tajemstvím, a proto vám říkám, abyste své zkoušky přijímali 

pokorně, neboť se nacházíte v době soudu a duchovního smíření. 

62 Doby, kdy jste přišli na svět, abyste si užívali poct, rozkoší a požitků nebo hromadili bohatství, jsou 

pryč; dnes žijete v pokoře, abyste se očistili, abyste se (duchovně) povznesli skrze zkoušky a abyste 

sloužili svému Mistru tím, že budete užiteční svým bližním. 

63 Zapiš si do srdce knihu svých dobrých skutků, a to ti přinese pokoj v tomto životě a nekonečné 

štěstí na věčnosti. 
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64 Jestliže někdo hromadí bohatství výměnou za Mé Slovo a Mé dary, říkám vám znovu, jako ve 

Druhé éře: Spíše projde velbloud uchem jehly, než aby někdo vstoupil do nebeského království. Jak 

záslužné je vidět se Mnou ty, kteří se dříve těšili pozemskému uznání, slávě a pohodlí a dnes následují Mé 

kroky plné tichosti a pokory. 

65 Mezi vámi jsou někteří, které jsem zkoušel jako Joba. Není totiž mou vůlí, aby duchové upadali do 

lenosti; chci, aby byli pilní na cestě života. 

66 Pro každého přijde chvíle, kdy se ho hlas Soudce bude ptát nejen na slovo, které jsem ti jako Mistr 

odkázal, ale také na to, co jsi při plnění svého úkolu vykonal. 

67 Rozvíjejte své duchovní dary vidění, intuice a předvídání, abyste získali schopnost rozpoznat 

zkoušku, která se vás týká, v symbolu a dokázali ji překonat svou modlitbou. 

68 Nechte se vést Mým Slovem, protože jste již přesvědčeni, že vám je dávám pro vaše dobro. 

69 Tato učení se vám zdají nová, protože jste je zapomněli, ale nyní, ve Třetí éře, vám je dávám 

znovu. Připravil jsem pro vás velké pracovní pole, na které vás zvu, abyste se naučili zasévat semena 

věčnosti, která vám svěřuji. 

70 Vychovávám své nové učedníky, aby svou vírou a láskou získali moc nad nemocemi těla a ducha a 

nad živly stvoření. 

71 Pochopte, že již není na čase, abyste žili v nevědomosti; dnes žijete ve věku světla, velkých 

zjevení, která vám Moje učení nabízí. Dovedeš si představit, jaké moudrosti bys dosáhl, kdybys od prvních 

dob prakticky uplatňoval Mé učení při naplňování Mého Zákona? Vy jste se však oddali požitkům tohoto 

světa, a tím jste se zastavili na cestě svého duchovního rozvoje. Proto se vám dnes, kdy jsem přišel se 

svou novou lekcí, zdá zvláštní, nepochopitelná a vymyká se vašemu způsobu života. Stačí však, když se 

zamyslíte nad jedním z Mých učení, abyste poznali pravdu Mého Slova. Pak uvidíte, že to, co je divné, 

není Mé učení, ale váš způsob života mimo Můj Zákon. 

72 Přijďte na Mé pole působnosti, vzpomeňte si na Mé učení, které jste zapomněli, vymýťte všechno 

špatné sémě, pak vám ukážu učení, které jste do dneška nepoznali. Tímto způsobem vás zbavím stagnace 

a fanatismu, abyste mohli vstoupit do pravého života, který jste měli žít od počátku svého stvoření. 

73 Vidíte, jak prosté je toto slovo, které kvete na rtech prostředníků slova? Vpravdě vám říkám, že ve 

své jednoduchosti přinese lidem světlo, aby mohli pochopit Má zjevení, která nebyli schopni pochopit 

pomocí vědy a teologie. 

74 Dobří učedníci, vytrvalí a věrní budou těmi, kdo toto učení pochopí. I oni budou skromní, ale 

navzdory své prostotě budou své bratry udivovat moudrostí svých výkladů. 

75 Můj lid nebude jen mluvit o Mém učení, ale svými skutky bude učit lidstvo, jak naplňovat a 

respektovat Můj Zákon. Budou umět bez sobectví dávat vše, co od svého Pána přijali, a projevovat 

horlivost pro pravdu a čistotu svěřeného pokladu. 

76 Učte své bratry dobrým a ušlechtilým skutkům. Pamatujte, že i zde musíte svého ducha stále více 

očišťovat, aby byl hoden přejít na své cestě duchovního vývoje do jiného příbytku. 

77 Čerpejte z Mého učení potřebnou sílu, abyste postupně odstraňovali překážky, na které na své 

cestě narazíte. Už víte, že zbraň, která všechno přemůže, je láska. Velkou radost bude mít ten, kdo z této 

bitvy vyjde jako vítěz a po vítězství se Mi představí jako vítězný voják. 

78 Pamatujte, že jsem to Já, kdo vám dal zbraň lásky, a že jsem vás také naučil bojovat, abyste 

vyhráli velké bitvy. Co tedy máte hledat na jiných cestách, i když vám dávám všechno na cestě pravdy? 

79 Dal jsem se poznat skrze mysl nevzdělaných, aby se mohli osvěžit výkladem Mého Slova. Podařilo 

se mi otevřít oči slepých světlu pravdy, aby se mohli očistit od svých hříchů, když pocítí, že je jejich Pán 

miluje. Což vám nebylo od Druhého věku slíbeno, že přijde den, kdy Mě uvidí každé oko? Kdo je čistý, 

uvidí mě, a to bude jeho odměna; kdo má v srdci skvrny, uvidí mě, a to bude jeho spása. Kdo otevře oči 

Mému Světlu, pronikne do Tajemství a pozná důvod Mých zjevení. Ten bude v budoucnu pevně kráčet v 

poznání Mé pravdy. 

80 Vykládejte si správně Mé pokyny, nemyslete si, že se Můj Duch raduje, když vidí vaše utrpení na 

zemi, nebo že vás zbavuji všeho, co je vám příjemné, abych se v tom potěšil. Přicházím, abych vás přiměl 
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uznávat a dodržovat Mé zákony, protože jsou hodny vaší úcty a pozornosti a protože jejich dodržování 

vám přinese věčné štěstí a mír. 

81 Skrze Ježíše jsem vás naučil dávat Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo; ale pro dnešní lidi 

existuje jen císař a nemají svému Pánu co nabídnout. Kdybyste světu dali alespoň to, co je správné, vaše 

utrpení v něm by bylo menší; ale "císař" vydal zvrácené zákony, udělal z vás své otroky a bere vám život, 

aniž by vám za to něco dal. 

82 Pohleďte, jak odlišný je Můj Zákon, který nezotročuje ani tělo, ani ducha, přesvědčuje vás pouze 

láskou a vede vás dobrotou; všechno vám dává zadarmo, za všechno vás odměňuje a všechno vám 

kompenzuje na celé životní cestě. 

83 Učedníci, pochopte a studujte Mé učení; vytvořím s vámi lid, který bude skladištěm Mé 

moudrosti, neboť pro vás bude vše připraveno, abyste splnili velké úkoly. Nezoufejte při prvním 

poplašném výkřiku, snažte se setkat s tím, kdo se nazývá vaším nepřítelem, a odpusťte mu, milujte ho a 

poučte ho mým učením. 

84 Chci, abyste byli připraveni na den Mého odchodu. Všichni víte, že rok 1950 je datem určeným 

Mou Vůlí, kdy se přestanu sdělovat skrze mysl nositele hlasu, a protože Mé Slovo se vždy naplňuje, v 

tento den skončí i tento projev, který pro vás znamenal začátek Třetí éry. 

85 Nesnažte se toto datum změnit a v žádném případě se nesnažte udržet projev Mého Slova v této 

podobě nebo v podobě duchovního světa. Již nyní vám říkám, že ti, kdo by tak chtěli učinit, již nebudou 

osvíceni světlem Mistra. 

86 Proč byste se měli dopouštět takového znesvěcení, když jsem vám oznámil a slíbil, že se po této 

době spojíte se Mnou z ducha do ducha, i když jste nebyli nositeli hlasu? 

87 V této chvíli vám také říkám, že proroci této doby mají povinnost se vybavit, protože mají za úkol 

předem upozornit velký zástup na zkoušky, které je čekají. Zjevím jim velká proroctví, aby vám pomohli 

neupadnout do pokušení. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 26  
1 Učedníci, poté, co jste vyslechli Mé učení a posoudili svou minulost ve světle Mého Slova, jste 

duchovně řekli: "Žádný list ze stromu se nepohne bez Boží vůle." A tak jste se rozhodli, že se budete 

chovat jako lidé, kteří se hýbou bez Boží vůle. 

2 Myslíte si to proto, že začínáte chápat, že zkoušky, které postupně vyprazdňujete jako hořký 

pohár, byly jako kroky, které vás postupně přiblížily ke stromu života, kde na vás čeká Mistr, aby vám dal 

dědictví. 

3 Když jste přišli k projevu Mého Slova, všichni jste se ptali, jaký je důvod Mého návratu, a když jste 

slyšeli Můj pozdrav, který vám říká: "Můj pokoj s vámi!", ti, kdo poznali hodnotu, kterou má pokoj, byli 

plni radosti, zatímco ti, kdo mysleli jen na získání hmotných statků, se Mě s rozčarováním v nitru ptali, 

zda jsem přišel jen proto, abych vám nabídl pokoj. 

4 Ti, kdo takto smýšlejí, Mě neurážejí, neboť jejich nepochopení pramení z nevědomosti, a právě 

proti této temnotě jsem přišel bojovat tím, že jsem osvítil duchy světlem Svého učení. 

5 Srdce, která jsou dnes zatvrzelá vášněmi a nepřízní osudu, jež vám ztrpčují život: pochopte, že 

pokoje dosáhnete, až se duchovně povznesete. 

6 Mír v duchu k vám promlouvá o světle, morálce a ctnostech. Kdo netouží po dosažení tohoto 

stavu duchovního povznesení, ať ani nesní o tom, že se bude těšit z Mého pokoje, neboť je stále zajatcem 

vášní hmoty a falešných vysněných představ o štěstí, kterým ho hmotný svět nutí věřit. 

7 Kdo je znechucen hmotnými požitky, udržuje v sobě žhavou touhu po míru, usiluje o osvobození 

svého ducha a touží dosáhnout cíle, pro který byl stvořen. 

8 Od úsvitu lidstva bylo jen málo těch, kteří usilovali o mír nebo v něm setrvali, jakmile ho dosáhli, 

protože člověk o něj usiluje, až když ho přemůže bolest. Proto vidíte, jak po každé vaší nelidské, 

bratrovražedné a nespravedlivé válce povstávají tisíce lidí, kteří touží po míru, jehož si dříve nevážili, 

protože si nebyli vědomi hodnoty tohoto božského daru. 

9 Musíte pochopit, že vnitřní klid nenajdete v poznání lidí, protože jeho zdroj je duchovní. Zlato, 

lidská moudrost, věda, lidská moc nestačily k získání této milosti, kterou získáte jen tehdy, když budete 

konat dobré skutky a ve svém životě se budete pohybovat po cestě lásky, kterou vám ukazuje Můj Zákon. 

10 Nebude nic překvapivého na tom, že lidé, které lidstvo nazývá učenci - když sledují Má zjevení a 

hledají Můj Mír - zaujmou místo "malých dětí", aby studovali první lekce z Knihy života. 

11 Nikdo nezná lépe než já nekonečnou žízeň, která mezi lidmi panuje. Má milost vstupuje do 

každého srdce jako paprsek naděje, aby pocítilo blízkost boje, skrze který dosáhne pravého míru a 

osvobození ducha. 

12 Mým poučením je volání nebeské polnice, kterou slyšeli duchové, jimž zvěstovala, že nastal čas 

soudu, smíření a také vykoupení. 

13 Vše bylo předpovězeno, ale vy jste raději čekali, až se události stanou, aniž byste se připravili na 

boj a získali svobodu. Chyběla ti víra, poslušnost Mému zákonu lásky, a dnes pláčeš nad svou vinou. 

14 zástupy, které se shromažďují, aby naslouchaly Mému božskému učení, se vám zdají být velké, ale 

jak jsou malé, když je srovnáte se svými bratry, kteří jsou zbaveni Mého Pokoje. 

15 Do zástupů jsem vložil svůj pokoj; někteří si ho uměli uchovat, jiní se o něj připravili, jakmile 

přestali naslouchat mému slovu a upadli zpět do návyků všedního života. Jsou to ti, kteří se Mě po 

návratu na pokorné místo, kde se dávám poznat, ptají: "Pane, proč nacházím pokoj jen tehdy, když Ti 

naslouchám, nebo je to tak, že je to jen na těchto místech?" Ale já jim odpovídám: "Jestliže nalezli klid 

pouze v hodině, kdy vyslechli Mé učení, je to proto, že teprve v tomto okamžiku očistili svou mysl od vlivu 

hmoty a opustili práh těchto shromažďovacích místností a vrátili se ke svému životu plnému 

nedokonalostí, sobectví, vášní, zášti a neřestí, aniž by uvedli do praxe pokyny učení, které vyslechli; neboť 

poslouchat neznamená učit se, a jen ten, kdo studuje Mé učení a uvádí je do praxe, se bude moci nazývat 

Mým učedníkem v pravdě, protože bude vždy duchovně připraven dávat svým bratřím příklad, jak uvést 

svůj život na správnou cestu v souladu s Mým učením. 
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16 V tomto naučném slově najdete uvědomění si morální odpovědnosti, kterou jste na sebe vzali 

tím, že jste do svého srdce přijali dar Mého pokoje, o který se musíte dělit se svými bratry. 

17 Pochopte a uvědomte si, jak často jsem vám to říkal: Vítejte na skromném shromaždišti, které se 

stalo domem pokoje a modlitby, kde se dávám poznat jako Mistr. 

18 Díky Mému Slovu jste pochopili svůj úkol a povinnost smíření, která tíží vašeho ducha. Dnes si 

uvědomuješ, že abys mohl přijít ke Mně, je třeba dosáhnout čistoty, která tě učiní hodným vstupu do 

království spravedlivých, což je země zaslíbená tvému duchu. 

19 Ne všichni, kdo mi naslouchají, jsou se mnou, neboť myšlenky některých jsou vzdálené. Na 

druhou stranu existují lidé, kteří jsou fyzicky vzdáleni a duchem přítomni. 

20 Stejně jako vy klepete na mé dveře, i já jsem přišel k vašim, ne abych od vás něco žádal, ale abych 

vám dal, co potřebujete. 

21 Dávám tvému duchu světlo, neboť vidím, že již nechce zůstat v temnotě; touží se povznést nad 

nevědomost a vášně hmoty, touží spatřit a pochopit Otce a poznat smysl své vlastní existence. 

22 Probuďte se, uvědomte si dobu, v níž žijete, abyste, až přijde čas, kdy se lidé budou připravovat 

na znesvěcení a vymazání každého náboženského kultu lidského srdce, neměli co odstranit, protože vaše 

svatyně a vaše uctívání Boha bude duchovní. Pak se váš duch bude moci přímo spojit s Mým Božstvím; to 

bude jeho osvobození. 

23 Žijete ve světě, který byl přetvořen lidskou vědou; toto je její éra, doba její vlády. 

24 Lidé postavili nový Babylon, novou věž pýchy a marnosti. Z jejího vrcholu zpochybňují Mou moc a 

ponižují slabé. Vpravdě vám říkám, že tímto způsobem ke mně člověk nepřijde. Ne proto, že bych popíral 

vědu - je to koneckonců světlo, které jsem já, Stvořitel, vložil do lidské mysli -, ale proto, že ho lidé špatně 

využívají. Svěřil jsem vám vědu jako strom, o který máte pečovat s láskou, úctou a horlivostí, aby z něj 

vzešly plody té nejlepší chuti, které dávají život. Myslíte si, že jste se o tento strom dobře starali? - 

Uvědomte si, že jeho plody byly ničivé a smutné, že místo aby dávaly život, rozsévaly smrt. Jak scestná je 

lidská věda, která má sloužit člověku! Já mu však žehnám, neboť je to dílo Mých dětí. 

25 Materialismus uvěznil lidstvo. Mé jméno bylo z mnoha srdcí vymazáno, lidé zapomínají na 

modlitbu, která je duchovní formou rozhovoru s Bohem. Mé učení a Můj příklad skrze Ježíše byly 

zapomenuty a ti, kdo se snaží zůstat stálí v Mém učení a naplňovat Můj Zákon, tak činí prostřednictvím 

modlářských kultů a hledají Mě skrze postavy a obrazy, které vytvořil člověk. Takto má být naplněn Můj 

Zákon? 

26 Mnozí si z přírody udělali svého boha a zbožštili ji jako tvůrčí zdroj všeho, co existuje. Vpravdě 

vám však říkám, že tato příroda, z jejíhož lůna vzešly všechny bytosti, hmotné síly a přírodní mocnosti, 

které vás obklopují, není Stvořitelem; byla předem naplánována a vytvořena božským Stvořitelem. Není 

příčinou ani důvodem života. Já sám, váš Pán, jsem počátek i konec, Alfa i Omega. 

27 Stín stromu lidské vědy zahalil lidstvo, většina jeho plodů ho otrávila a blíží se čas, kdy srp 

spravedlnosti odřízne každou nečistou větev a každý špatný plod. 

28 Když byl člověk nevinný, byl díky své čistotě hoden Boží milosti. Nepotřeboval vědu, aby našel 

prostředky k životu, nepotřeboval, aby se jeho oči nebo inteligence namáhaly proniknout do tajemství 

stvoření a najít světlo, které by mu osvětlilo pozemskou životní cestu. 

29 Jako milující matka přiložila příroda svá ňadra k ústům dítěte, aby je nasytila; dítě však rostlo a 

svedeno vnější krásou plodů stromu života natáhlo ruku, ulomilo je a ochutnalo, čímž se v jeho srdci a 

celé jeho bytosti probudila potřeba a touha po poznání. Doba nevinnosti pominula a pro člověka začala 

nová etapa, etapa vědy, v níž se duch dožadoval poznání lidského života a jeho tajemství. Tam začal boj, 

zkušenost, vývoj, rozvoj, vykoupení. 

30 Z dítěte, jehož štěstí bylo zaměřeno výhradně na to, aby cítilo matčino pohlazení, se stal mladík, 

který se s úžasem nad velikostí života, který pro něj byl záhadou, vydal na cestu plný zvědavosti a neklidu, 

žíznící po poznání. Kdo jiný než Já způsobil, že člověk pocítil tento ideál poznání a vědění? Vše jsem 

předvídal a připravil, abych vedl kroky člověka na zemi, a proto se na každém kroku setkával s 

překvapením a novým zázrakem. Neexistovala žádná překážka, žádná těžkost ani trápení, pro které by 
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nenašel řešení. Jestliže se člověk probudil do světa, objevila se v jeho duchu z jeho neklidu a předtuchy 

také hluboká touha pochopit a spatřit život, který je mimo hmotné stvoření, mimo hmotu a vědu. 

31 Tak vzniklo duchovní uctívání Boha, aby se jím duch živil a dosáhl vysokého poznání a mohl žít 

podle vědy inspirované Mým zákonem lásky. 

32 Ne všichni lidé Mě pochopili v Nekonečném, v duchovním a neviditelném; proto zatímco někteří 

Mě od počátku lidstva hledali mimo všechny hmotné věci, jiní tak činili prostřednictvím vnějších kultů. To 

jsou ti, kdo Mě hledali ve hvězdách, v přírodních silách a ve tvorech, dokud nepochopili, že Ten, kdo 

stvořil vše, co uctívali, je v Nekonečnu a že to je On, koho mají uctívat. 

33 V průběhu času se lidstvo vyvíjelo ve své víře a v poznání duchovního a zdokonalovalo své 

uctívání Boha, osvícené božskými vnuknutími. Nicméně i v současné době Mě mnoho Mých dětí cítí 

pouze prostřednictvím konstrukcí stvoření, obřadů, obrazů a symbolů. A to proto, že duch, stále 

rozptylovaný tradicemi, se spokojí s tím málem, kterého dosáhne svým malým povznesením. Vzhledem k 

tajemstvím však pro něj přichází hodina soužení a on prochází těžkostmi a zkouškami, s jakými se na své 

cestě nikdy předtím nesetkal. Pak se probudí a vydá se pátrat, zkoumat, jako to udělal, když chtěl poznat 

důvod života na zemi. 

34 Po čem v těchto chvílích na zemi nejvíce toužíte? - Mír, zdraví a pravda. Vpravdě vám říkám, že 

tyto dary vám nedá vaše věda, jak jste ji použili. 

35 Učenci se ptají přírody a ona jim odpovídá na každou otázku, ale ne vždy se za těmito otázkami 

skrývají dobré úmysly, dobré dispozice nebo láska. Lidé jsou nedospělí a neinteligentní, kteří vytrhávají 

přírodě její tajemství a znesvěcují její nitro nikoli proto, aby ji ctili a čerpali z jejích zdrojů suroviny pro 

vzájemné dobro jako praví bratři, ale pro sobecké a někdy i zhoubné cíle. 

36 Celé stvoření k nim mluví o Mně a jejich hlas je hlasem lásky, ale jak málo jich umí slyšet a 

rozumět této řeči! 

37 Když uvážíte, že stvoření je chrám, v němž přebývám, nebojíte se, že se tam objeví Ježíš, vezme 

bič a vyžene kupce a všechny, kdo ho znesvěcují? 

38 Ó milovaný lide, pronikni a pochop Mé poučení, otevři svou mysl a nech ji proniknout Mým 

světlem; toto světlo bude mluvit z tvých skutků, i když tvé slovo bude těžkopádné. Těší mě, že tvé slovo je 

těžkopádné, protože to bude tvůj duch, který o mně bude svědčit. 

39 Osud každého z vás je jiný, ale cíl všech je stejný: přijít k Bohu. 

40 Někteří z vás trpí, a tím odčiňují svá provinění proti Mému Zákonu v minulých dobách, jiní pijí 

kalich utrpení kvůli špatnosti svých bližních. Ti první se očišťují ve zkouškách života, ti druzí musí 

vyprázdnit stejný kalich, který dali pít svým bližním. A vpravdě vám pravím, že jak v jednom, tak v druhém 

se projevuje láskyplná a dokonalá spravedlnost Pána vašeho. 

41 Milujte se navzájem, naplňujte Můj zákon lásky, aby na Východě*, který je v současnosti v 

temnotě a utrpení války, zazářilo světlo míru a harmonie. Vnímejte bolest lidí a sledujte, jak hledají 

Spasitele jako ztracené ovce, když úpěnlivě volají svého Pastýře. * Z Mexika je východem evropský kontinent, 

kde v době tohoto učení zuřila druhá světová válka. 

42 Kolik bolesti tísní lidi v této době! Sotva se dítě narodí, už začíná pít kalich utrpení kvůli svým 

bližním. Některé ztratí matku dříve, než ucítí první pohlazení, jiné ohluchnou válečným řevem, místo aby 

slyšely sladkou mateřskou ukolébavku. 

43 Ráj prvních lidí se proměnil v slzavé údolí a nyní je z něj jen krvavé údolí. Proto dnes, když jsem 

přišel splnit slib daný svým učedníkům, probouzím lidstvo z duchovního spánku a dávám mu své učení 

lásky, abych ho zachránil. Hledám duchy, kteří jsou určeni k tomu, aby v této době svými skutky svědčili o 

Mých projevech a Mém Slově. Až se tito Mnou označení lidé sjednotí kolem Mého Zákona, země i hvězdy 

se zatřesou a na nebi se objeví znamení, neboť v té době bude hlas Pána slyšet od jednoho konce země 

až po druhý a Jeho Božský Duch, obklopený duchy spravedlivých, proroků a mučedníků, bude soudit 

duchovní i hmotný svět. 
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44 Pak čas Ducha svatého dosáhne své plnosti. - Abyste mohli toto proroctví sdělit svým bratrům, 

žádám vás: Kdy se vydáte plnit svůj úkol učedníků této doby? Kdy umožníš svým bratrům, aby tě slyšeli a 

třásli se před hlasem vlastního svědomí? Kdy přinesete lidstvu toto slovo světla a lásky? 

45 Mou vůlí je, abyste se sjednotili, aby v každém shromáždění a v každém bratrstvu byla "chuť 

vašeho ovoce" jednotná. Proč by měly nabízet různé "chutě", když jsou všechny větvemi stejného 

vinného kmene? 

46 Učte se, jednejte a sjednoťte se, aby vaše moc byla respektována. Nedávejte příčinu k tomu, aby v 

lůně sekt nebo náboženství vznikaly falešné projevy Mého Božství, nebuďte příčinou vzniku falešných 

proroků, kteří svými slovy překvapují davy. 

47 Dávejte pozor, věštci! Pokud tě Otec zkouší, pokud tě i příbuzní špatně hodnotí, neboj se; 

pamatuj, že Ježíš byl ve své vlasti zapírán a musel jít do jiných míst, aby našel víru. "Nikdo není prorokem 

ve své zemi," řekl vám. 

48 Pokud pochybovali o vašich darech, ostatní srdce vám uvěří v pravdu. Někteří z vás odejdou do 

cizích zemí, kde naleznou větší důvěru ve své svědectví než v lůně tohoto lidu. 

49 Aby vám pomohl ve vašem úkolu, dal vám Mistr své pokyny a nikdy se neunaví, protože je 

"Slovem" Otce. 

50 Milovaní učedníci, dejte nemocnému uzdravující balzám, dělejte to s láskou, s opravdovou 

duchovní výbavou, abyste dosáhli toho, že potřebný člověk zakusí božskou útěchu. 

51 Při některých příležitostech jsem vám dopřál, aby se staly pravé zázraky, aniž by vám vaše 

příprava dávala právo na ně; nyní vám však říkám, abyste nezanedbávali svou přípravu, neboť vás 

překvapím, varuji vás tím, že vám nedopřeji to, v co doufáte, abyste pochopili, že se neumíte připravit na 

vykonání pravého díla milosrdenství. 

52 Nedovolte, aby nemocný získal právo na Moje dobrodiní jen díky své bolesti; musíte spojit jeho 

zásluhy se zásluhami své lásky, pak se Moje milost projeví v obou. Ať jste kdekoli, získejte zásluhy, abyste 

pokaždé, když se budete přimlouvat za své bratry, byli hodni prosit mě o to, co potřebujete pro dobro 

svých bližních. 

53 Dbejte na duchovní a tělesnou přípravu, protože nevíte, kdy budete muset vykonat dílo 

milosrdenství, a Mně se zalíbí, když vás učiním nositeli balzámu, pokoje nebo toho, co vašim bratřím 

nejvíce chybí. Pochopte krásu úkolu, který plníte skrze své vykoupení, abyste svůj kříž přijali s veškerou 

láskou, které jste schopni. 

54 Zde ve světě nevnímáte hlas svého svědomí tak jasně, jak ho uslyšíte, až budete v duchu; proto 

často zanedbáváte plnění svého úkolu. Pamatuj však, že tě vždy čeká totéž, ať už je doba tvého odchodu 

na onen svět jakkoli vzdálená, a že až otevřeš oči v novém světě, dosáhneš pouze světla, kterého jsi 

dosáhl ve svém boji, a budeš mít mír, na který jsi získal právo díky zásluhám, jichž jsi dosáhl. 

55 Víš, jak podle Mé vůle přijdeš do příštího příbytku, kde tě očekávám? - Plný míru, ozářený světlem 

moudrosti, které bude zářit v každém čistém duchu; bez nejistoty, bez slz. 

56 Ať si nikdo nemyslí, že ho Moje Dílo - když přišel na tento svět - překvapilo tím, že mu dalo nějaký 

úkol; ne, to by byla přílišná nevědomost, když člověk žije ve světle. Přišel jsem jen proto, abych vám dal 

poznat to, co jste obdrželi v duchu, než jste byli posláni na zem. 

57 Proto, milovaní učedníci, jestliže váš duch přišel kvůli tomu, protože jsem to přikázal a každý z vás 

si to přál a přijal, pamatujte, že se nesmíte vrátit ke Mně, aniž byste splnili poslání, které jste slíbili splnit, 

protože jinak by to bylo pro vašeho ducha velmi bolestné. 

58 Vnímejte Mé Slovo, nedovolte, aby vám cokoli nebo kdokoli bránil ve splnění vašeho úkolu, aby 

vás cokoli přimělo vzdát se všeho, co náleží jako odměna těm, kdo byli Božími vojáky, apoštoly Jeho 

Pravdy ve světě. 

59 Abych ti pomohl v tvém usmíření, dávám ti své Slovo a jeho světlo tě vede k dokonalosti. 

60 Neúnavně Mi naslouchejte, učte se ode Mne. Naslouchejte Eliášovi a vezměte si příklad z jeho 

ctnosti, abyste jako on byli pastýři mnoha duchů, které vám Má Vůle přidělila. 
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61 Na všechny pohlížím s láskou a říkám vám, že jsem v tomto čase přišel nejen proto, abych vás 

pohladil a dal vám Svůj pokoj, ale také abych vás poučil a dal vám pochopit, že jste vlastníky duchovních 

darů, kterými máte pomáhat lidstvu v jeho soužení a dovést ho k cíli jeho vykoupení. 

62 Nastal čas velkých zkoušek a duch je stále slabý. Čekají ji velké bolesti a otřesy, a proto se 

přibližuji jako záchranný člun, abych přijal své děti a pomohl jim rozvíjet se na duchovní cestě. 

63 Všichni duchové si zasloužili Můj soud, dokonce i děti v náručí svých matek pocítily bolest. 

64 Připravuji vás, učedníci, abyste nesli mé učení lásky a míru všem národům, abyste svým plněním 

zachránili své bratry. Přibližte se k malým i velkým. Často budete stát před vědci a budete před nimi 

muset předložit důkazy duchovnosti. Kolik lidí se bude stydět, když si uvědomí zbytečnost svých 

hmotných znalostí, a vyzná, že to, co se nepodařilo vědě při uzdravování nemocných a řešení problémů, 

které trápí lidi, dokázala láska a milosrdenství Mých učedníků. 

65 Tento ve světě málo známý národ bude bohatě požehnán. Její půda bude úrodná a její pokladny 

se otevřou, aby mohly posílat potraviny národům zpustošeným válkou. Duch jejích obyvatel, 

podněcovaný Mou láskou, bude vysílat myšlenky světla k potřebným, a až přijde čas hlásání, přinese Mé 

Slovo, aby jím oživil a uzdravil ty, kdo trpí. 

66 Mnoho cizinců se k vám připojí s myšlenkou míru a harmonie. Spiritualita se bude šířit jako 

blahodárné semeno a pravda, kterou hlásá, se stane známou. Pak mě Syn bude umět upřímně milovat a 

pramen milosti, z něhož pramení všechno dobré, se vylije na lidstvo. 

67 Chci, abyste v tomto období splnili své poslání, a až přejdete na onen svět, abyste pokračovali ve 

své duchovní práci. Učte své bratry, že všechny duchy řídí jediný zákon plný spravedlnosti, že všichni mají 

své místo v Mém stvoření a že každý z nich je Mnou podněcován k jeho naplnění. Vše se řídí neměnnými 

božskými zákony. 

68 Pokud vás v této době zkoušek lidstvo špatně hodnotí a obviňuje vás z ideové války, z ničení 

národů a z absence míru, nezoufejte a nenechte se vyvést z míry, vytrvejte v modlitbě a bdělosti. Nebojte 

se trestu, když plníte Můj zákon. 

69 Pochopte, že jsem dopustil vypuknutí válek, aby se duch lidí očistil. Každý národ, instituci a domov 

navštíví Má spravedlnost, aby odhalila, na jakém stupni pokroku se nacházejí. 

70 Pracujte, jak jsem vás učil, přiveďte hříšníky k mravní obnově, obnovte (zničené) životy, přiveďte 

ke Mně ty, kdo odešli. Až toto období skončí, bude ve všech duchovních bytostech světlo poznání a 

zkušeností, Mé učení bude lidi vést a v Mém zákoně nebude žádné falšování ani špatný výklad. 

71 Jestliže vás někdy nazývám "dětmi", je to proto, že jste před Mým Božstvím ještě malí a z hlediska 

věčnosti se vaše existence ukazuje jako velmi krátká. Nevidíte někdy své štěstí v maličkosti? Nepláčete 

někdy kvůli něčemu, co by nemělo být příčinou vaší bolesti? 

72 Vpravdě vám říkám: Nehledám jen chudé a bezvýznamné, ale i ty, kdo se ve světě vyznamenali, ať 

už svou mocí, nebo svými znalostmi. Moje výzva směřuje ke všem, aby dosáhli očištění svého ducha. 

73 Jestliže jsem se dal pocítit chudým v tom mále, co měli, abych je připravil a podnítil, podrobím 

zkoušce ty, kdo nashromáždili hmotné statky, aby uposlechli mého volání. Odvedu z tohoto světa toho, 

kdo je hluchý k mému hlasu, a ukážu mu v duchovním údolí práci, kterou na zemi neuměl. 

74 Ať je pro vás tento pokyn poučením. Než odejdeš z tohoto světa, nashromáždi zásluhy, zanech po 

sobě pohodlí, zdraví a mír jako stopu své životní cesty; pokud tak neučiníš, budeš zítra prolévat slzy. 

75 Vaše srdce se musí stát silným, aby obstálo ve zkouškách, které ho čekají. Řekl jsem vám, že 

budete trpět pronásledováním a pomluvami, že budete obviňováni z náboženského zmatku, který se 

objeví, ale budu nad vámi bdít a pomáhat vám dál. 

76 Odstraňte ze svých srdcí odpor, který můžete cítit k těm, kdo trpí nemocemi, jež nazýváte 

odpornými, a bojujte s odporem, který můžete cítit tváří v tvář člověkobijci nebo někomu, kdo se zbláznil 

do neřesti. Natáhněte k nim ruku, věnujte jim upřímná slova. Modlete se za ně. Jen já vím, co se skrývá v 

každé z těchto existencí. Jen já znám příčiny jejich pádu. 

77 Já jediný mohu odpustit a osvobodit ty, kdo jsou pronásledováni a odsouzeni lidskou jurisdikcí. 
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78 Posiluji tvého ducha svým Slovem, neboť je toho ještě mnoho, co musíš prožít a pocítit ve svém 

srdci. 

79 Vaše city, které se kvůli vašemu materialismu staly apatickými, znovu zcitlivím. Ještě včera jsi 

necítil bolest druhých, ale brzy tvé oči budou ronit mnoho slz kvůli utrpení tvých bližních. 

80 Polí je dost a dělníků málo. Buďte mezi dělníky, kteří se učí zasévat toto požehnané semeno! 

Udělejte to nyní, dokud žijete na zemi, abyste mohli po zásluze vstoupit na onen svět. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 27  
1 Milovaní učedníci, otevírám vám oči pro světlo svého poučení, abyste mohli rozeznat pravdu od 

klamu. Světlo svědomí, citlivost a intuice, které máte, vám ukáží dobrou cestu a odhalí vám dobré plody. 

2 Z pravého poznání Mého učení se ve vás zrodí pokora, protože se budete cítit tak malí vůči svému 

Stvořiteli, a přesto jím tak obdarováni a obdarováni, že se neodvážíte pozvednout svůj pohled k Otci, když 

budete mít pocit, že je nečistý. 

3 Marnivost se zakořenila v těch, kdo si mysleli, že dosáhli plného poznání pravdy, považovali se za 

učené, silné, neomylné, velké a neomezené, aniž by si uvědomovali, že se často mýlili. 

4 Nechci, aby se v tomto lidu, který se právě začíná formovat ve světle těchto nauk, zítra objevili 

lidé, kteří zmateni svou ješitností vytrubují, že jsou reinkarnací Krista nebo že jsou novými Mesiáši. 

5 Ti, kdo se dopouštějí takových činů, budou těmi, kdo si myslí, že dosáhli pochopení celé Mé 

pravdy, ale ve skutečnosti kráčejí daleko od cesty vyznačené Kristem, která je cestou pokory. 

6 Studujte Ježíšův život na zemi a najdete hluboké a nezapomenutelné učení o pokoře. 

7 Ježíš věděl, kdo je, odkud přišel a co přišel udělat; nikdy však nevyšel na náměstí nebo do ulic, aby 

hrdě hlásal, že je Boží Syn, Mesiáš nebo Vykupitel, ale svými skutky vydával dokonalé svědectví o svém 

učení o lásce a milosrdenství. Svými skutky dával najevo, kdo je, a když se ho občas někdo zeptal: "Ty jsi 

Kristus?", Ježíš se omezil na odpověď: "Ty jsi to řekl." 

8 To znamená, že zatímco lidé to říkali svými rty, On to potvrdil svými skutky, proti nimž jsou 

všechna slova bezcenná. 

9 To vše musíte mít na paměti, milovaný lide, abyste jednou v boji nedovolili pokušením, aby vás 

srazila na kolena, a aby vaše srdce nepřijalo odměnu, která náleží pouze Duchu. 

10 Abych vás ušetřil této slabosti, postarám se, aby tato forma Mého projevu vůči vám skončila. 

Ačkoli se našli tací, kteří se tohoto úkolu zhostili s opravdovou pokorou, jsou i tací, kteří se v přítomnosti 

davů nakonec považovali za bohy. Když však uvidí, že už nemají to, co kdysi měli, dojdou k poznání, že k 

dosažení trvalého spojení s Otcem je třeba mít pokoru. 

11 Všichni víte, že jsem ohlásil den, kdy toto spojení skončí; ten čas je rok 1950; uvidíte však, jak se 

ti, kteří se tímto projevem stali ješitnými a povýšenými, nepodřídí Otcově vůli, protože si myslí, že až 

tento dar ztratí, vrátí se ke svému normálnímu životu - nepovšimnuti davy - a lidé je již nebudou chválit. 

12 Hlasatelé řeknou, až se přiblíží hodina: "Kdo nás přijde poslouchat, když lidé poznají, že Mistr už 

nemluví našimi ústy?" A vůdcové řeknou: "Kdo přijde na naše modlitební místa v den, kdy se pozná, že 

Hospodinovo slovo už nezaznívá ústy jeho vyvolených?" Jednomu i druhému říkám i nyní: Kdyby to byla 

jediná forma, v níž se mohu dát poznat jejich duchu, nikdy bych vás o ni nepřipravil; ale když ji nechám 

ustat, je to znamení, že vás čeká něco vyššího a dokonalejšího, co také znáte: je to spojení ducha s 

duchem s vaším Otcem. 

13 Lidé, udělejte si pamětní knihu Mých slov a uchovávejte její obsah ve svém duchu, osvíceni 

světlem svého svědomí, abyste nikdy neznesvěcovali Mé Dílo. 

14 Jestliže jsi uvěřil v Můj projev v této podobě, musíš také věřit, že k tobě již nebudu mluvit tak jako 

dosud; a jestliže jsi věřil v Mou Přítomnost, zatímco jsem tě učil prostřednictvím lidské mysli, za použití 

nevzdělaných a nedokonalých bytostí, jak můžeš nevěřit, že můžeš přijímat Mou Božskou inspiraci z 

ducha do ducha? 

15 Mnohému jsem vás již naučil, ó učedníci. Neomezujte se na pouhé naslouchání, s láskou se 

zabývejte Mým Slovem, studujte je do hloubky, teď, když je k tomu ten správný čas, a ne až poté, co 

upadnete do pokušení, protože pak bude váš boj těžší. 

16 Studujte Mé učení, abyste si je správně vyložili a v jeho světle pochopili smysl života a účel 

zkoušek. 

17 Mnozí z těch, kdo uvažují o rozpoutaných přírodních silách, o povodních, které se vylévají z břehů, 

ničí ve svém běsnění celou krajinu a lidé se navzájem ničí v krutých bratrovražedných válkách, říkají, že je 

to také rozpoutaný Boží hněv. 
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18 Odpouštím těm, kdo si takto vykládají Mou spravedlnost, ale oni ještě pochopí, že všechna 

utrpení a rány osudu, které lidstvo snáší, pramení z neposlušnosti vůči Mému Zákonu. 

19 Někteří říkají: "Pane, když tě tak zraňujeme svými nedokonalostmi, když jsou příčinou veškeré 

naší bolesti, proč nás raději nezničíš? Proč nás necháváš trpět?" 

20 Těm, kdo se Mne takto ptají, říkám: Kdybych vás nemiloval, nechal bych vás zmizet pouhým 

výrokem: "Stane se"; jestliže si vás však navzdory vašim chybám ponechávám, je to důkaz, že vás čeká 

vysoký osud. 

21 Mé rady jsou dokonalé a Má láska k vám nekonečná, proto vaše nedokonalosti nikdy nebudou 

mít takovou váhu, aby změnily Vůli Všemohoucího. Chvílemi se totiž odchýlíte od cesty, kterou vám 

ukazuje Můj Zákon. Nakonec však v dokonalosti Mé spravedlnosti naleznete Mou lásku. 

22 Lidé vždy procházeli zkouškami, v nichž kromě očisty ducha získávali světlo zkušeností, které jim v 

této době pomohou pochopit moudré, spravedlivé a dokonalé učení, které vám život dává. Proto jsem 

vám řekl, že musíte bojovat proti temnotám mečem světla a také zůstat bdělí a modlit se, abyste 

neupadli do pokušení. 

23 Chcete-li přijít na kloub příčinám svých zkoušek, nezapomeňte, že se nacházíte v době odčinění 

všech svých minulých přestupků. Pokud již věříte v to, co vám předkládám, vstoupí do vaší bytosti sladká 

spokojenost, nekonečný mír při pomyšlení, že jsem jediný, kdo zná vaši minulost a kdo ji může s láskou 

posoudit. 

24 Pohleďte na vyhnané krále v této době, na knížata bez naděje na vládu, na bohaté v troskách a 

mocné na loži bolesti! Kdo zná odčinění, které spočívá ve zkouškách, jimž jsou vystaveni? - Já sám. Chci 

však, abyste všichni věděli, že upřímným pokáním, dobrými skutky, obnovou a zduchovněním můžete 

zkrátit dobu odčinění, dokud nedosáhnete osvobození od bolesti, a tím i míru. 

25 Tímto učením vám osvětluji učení, které jste obdrželi od nejstarších dob, ale které vám lidé 

zatajili, čímž lidstvu zabránili najít cestu spásy. 

26 Nevěříte, milovaní lidé, že pokud jste byli mezi prvními, kdo v této době pochopili tuto pravdu, 

zavazuje vás toto poznání ze všech lidí přinést světlo na válečná bojiště a k národům bez míru? 

27 Zkoumejte Mé Slovo, ale vždy s cílem dosáhnout pravdy. 

28 Posilujte svou víru v mé slovo, abyste v budoucnu, až uslyšíte argumenty proti tomuto dílu, 

neochabovali. 

29 Říkáte mi: "Mistře, co bychom mohli slyšet proti tvému dokonalému učení, co by mohlo ohrozit 

naši víru?" 

30 Takto dnes uvažujete, milovaní učedníci, protože ještě neznáte bouře a blížící se bitvu. Nyní 

přicházíte v pokoji, abyste naslouchali Mému Slovu, abyste se občerstvili Mým učením, ale připravuji vás 

a činím vás bdělými, aby vás nikdo nepřekvapil. - Mezi vámi je mnoho nevinných, mnoho důvěřivých, 

mnoho ušlechtilých, mužů a žen bez hříchu, kteří neznají zkaženost a zradu, jíž jsou lidé schopni. Pokud se 

však nebudou cvičit, snadno se stanou kořistí těch, kdo proti tomuto učení povstanou, budou jako 

bezbranné ovce před hladovými vlky. 

31 Je pro tebe lepší, když se teď skrze Mne dozvíš, co uslyšíš zítra. Připravte se na boj světlem mého 

učení, aby vám nic neublížilo, až vás napadnou a budou vás chtít odradit. 

32 Neděste se, když vám řeknou, že ten, kdo k vám v této době promluvil, byl pokušitel a že bylo 

předpovězeno, že i on bude konat zázraky, kterými bude sám rušit a mást vyvolené. Vpravdě vám říkám, 

že mnozí z těch, kdo takto posuzují Můj projev, budou patřit k těm, kdo jsou vskutku ve službách zla a 

temnoty, i když se jejich ústa snaží ujišťovat, že vždy šíří pravdu. 

33 Nezapomínejte, že strom se pozná po ovoci, a já vám říkám: Ovocem je toto Slovo, které se stalo 

slyšitelným skrze mysl těchto nositelů hlasu, mužů a žen prostých srdcí. Podle ovoce a duchovního 

pokroku těch, kdo ho užívají, lidstvo pozná, jaký jsem strom. 

34 Trojičně-mariánské duchovní dílo se začne šířit, a tím způsobí skutečný poplach mezi mnohými, 

kteří v přesvědčení, že studovali a pochopili učení, které dříve přijali od Otce, začali být marniví v poznání 

svých filozofií a věd, aniž by si uvědomovali duchovní vývoj, kterého lidstvo dosáhlo. Když se probudí z 
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duchovní setrvačnosti, všimnou si, jakým způsobem dnes lidský duch myslí a cítí, vrhnou zaklínadla proti 

tomu, co budou nazývat "novými myšlenkami", a budou šířit zvěst, že toto hnutí vyvolal Antikrist. Pak se 

uchýlí k Písmu, proroctvím a Mému Slovu, které jsem vám dal ve Druhé éře, aby se pokusili bojovat proti 

Mému novému projevu, Mému novému učení a všemu, co jsem vám slíbil a co dnes naplňuji. 

35 Mé slovo se dostane ke rtům Mých učedníků a prostřednictvím spisů i k těm, kteří nepřijímají nic, 

co je mimo hmotu nebo co je mimo jejich znalosti a pojmy, které kdysi přijali, a budou Mě nazývat 

falešným bohem, protože jsem vám přinesl toto slovo. Když to však uslyšíte, vaše víra neztroskotá - i když 

se vaše srdce bude cítit zraněné - protože si s vnitřním pohnutím vzpomenete, že vám to váš Mistr již 

oznámil a svým slovem vás povzbudil, abyste v těchto zkouškách obstáli. Já vám však říkám: I když se na 

své cestě setkáte s podvodem, pokrytectvím, pověrami, náboženským fanatismem a modlářstvím, 

nesmíte nikoho odsuzovat za jeho chyby. Učte je Mým slovem a přenechte věc Mně, který jediný vás 

mohu soudit a který ví, kdo je falešný Bůh, falešný Kristus, zlý apoštol, pokrytecký farizej. 

36 Je jen na vás, abyste co nejčistěji vykládali Mé pokyny, aby božské sémě přineslo ovoce ve vašich 

skutcích a aby vaši bratři podle jeho povahy poznali Toho, kdo vám ho dal. 

37 Srdce tohoto lidu nebude neplodné; vím, proč jsem je povolal a shromáždil. Budou chvíle, kdy i v 

rámci Mého díla budou mnozí ve zmatku, ale nakonec se zachrání z vichru a naplněni světlem se vydají 

hledat cesty, které vedou do jiných zemí, a přinesou Mé učení lidem jiných národů s božským poselstvím 

duchovního bratrství a míru. Budou vás učit, že všechno hmotné má své meze, že lidé špatně využívají 

svobodnou vůli a že dnes dávám vašemu rychlému běhu "zatím" a uskutečňuji ve vás svou Vůli, ale 

nepřicházím k vám v opozici, nýbrž pro dobro celého lidstva. 

38 Můj přístup k vám v této době není pomstou za to, co Mi lidstvo udělalo na Kalvárii; důkazem 

toho je, že mnohokrát poté, co jste Mi ublížili, jsem vám dal Svůj Pokoj jako důkaz lásky a odpuštění. 

39 Jestliže se Má přítomnost mezi vámi v této době shoduje s velkými katastrofami a strašnými 

válkami, které vás nyní sužují, nepřipisujte Mi tento kalich, který lidé pijí. Utrpení jsou plodem vašich 

hříchů a nepocházejí ode mne. když jsem vám oznámil, že v době, kdy k vám budu mluvit jako Duch 

svatý, bude mezi lidmi zuřit bolest, nediktoval jsem vám rozsudek; bylo to proto, že jsem věděl, že až tyto 

zkoušky přijdou, budete mě potřebovat; oznámil jsem vám to jen proto, že jsem věděl, že mě budete 

potřebovat; oznámil jsem vám to jen proto, že jsem věděl, že až tyto zkoušky přijdou, budete mě 

potřebovat. Oznámil jsem vám to jen proto, abyste byli bdělí a modlili se v očekávání mého příchodu. 

40 Rozsudek jste si podepsali už dávno, ale Já, kterého považujete za svého Soudce, jsem ve 

skutečnosti váš Obhájce, který vás osvobozuje od břemene tím, že vás s láskou vede po dobré cestě, 

abyste dosáhli pravé svobody, která je svobodou ducha. 

41 Pláčete, Můj lide, protože ve svém kajícím srdci cítíte lásku Mistra. Bylo vám řečeno, že nikdo, kdo 

předstoupí před Otce s těžkou vinou v duchu, nezíská odpuštění a že bude muset trpět věčné zatracení. 

Ale jak jsi mohl považovat Mou božskou spravedlnost za tak zrůdnou? Nevšimli jste si, jak jsem skrze 

Ježíše jasně ukázal, že má nejněžnější slova a nejlaskavější pohledy jsou určeny těm, kdo nejvíce zhřešili? 

Jak bych mohl na světě hlásat nějaké učení a na věčnosti dělat opak? 

42 Mezi Kristem a Otcem nemůže být sebemenší rozdíl, neboť oba jsou tentýž Duch, tatáž Láska, 

tatáž Moudrost, která se lidstvu zjevila ve třech fázích. Již jsem vám řekl ve Druhé éře: "Kdo zná Syna, zná 

Otce". 

43 Čistý jsi ode mne vyšel a čistý se musíš vrátit, ale doba odčinění bude dočasná, nikdy ne věčná; 

krátká nebo dlouhá, to záleží na vůli, kterou duch použije, aby dosáhl svého vykoupení. 

44 Zjistil jsem, že jsi zmatený, protože jsi vzal do ruky knihy, v nichž tvoji bratři otiskli své omyly, 

které jsi dlouho považoval za čistou pravdu. Blíží se však dny, kdy člověk bude muset dokonce korigovat 

své přesvědčení, neboť světlo nové doby mu umožní poznat cestu pravdy, protože se stane světlem v 

této noci, v níž se nachází jeho duchovní život. 

45 Posílám vám toto učení, abych vás naučil proniknout z vaší lidské existence do duchovního života. 
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46 Stále jste více hmotou než duchem, a proto na chvíli zapochybujete o pravdivosti tohoto slova a 

ptáte se sami sebe: "Je to opravdu Mistr, kdo k nám mluví?". Pak se ozve "ano" ducha, který bojuje proti 

"ne" hmoty. 

47 V omezené formě se vám dávám poznat, abyste slyšeli Mé Slovo, v němž vám posílám Své božské 

myšlenky, které vám opět ukazují cestu vašeho duchovního vzestupu. 

48 Žehnám jak tomu, kdo věří v Můj projev, tak tomu, kdo pochybuje. Neupřednostňuji, miluji 

všechny stejně. Zjevuji se světu nejen pro některá srdce, ale abych osvítil všechny cesty světlem, aby lidé 

směřovali k cíli oduševnění a naplnili božské přikázání, které říká: "Milujte se navzájem". 

49 Jsem božský rozsévač lásky a znám čas setby i čas sklizně ovoce. Je psáno, že Bůh dá světu nové 

světlo, když budou lidé na vrcholu zkaženosti. 

50 Učedníci, je čas zasít. Lidé hledají a vyzývají k válce, vy hledejte lidské srdce, abyste do něj zasévali 

mír a lásku. 

51 Když na vás někdo zaútočí, ukryjte se v čistotě Mého učení. Zatímco lidé triumfují tím, že vám 

berou lidskou existenci, já budu triumfovat tím, že vám dám věčný život. 

52 Legie dobra jsou v akci, vytáhly do boje, ale zachraňují toho, kdo zahyne. To je Můj božský úkol. 

Zapomínáte, že jsem byl nazván Spasitelem lidstva? Co je divného na pastýři, který hledá své ovce? Ještě 

předtím, než jste existovali, jsem vás miloval a vaše neposlušnost byla předvídána, stejně jako vaše spása. 

53 Když jsem se zjevil v Ježíši, řekl, že je vaším Králem a vy jste mu dali kříž za trůn. Tam jsem vám 

ukázal, jakou moc má láska, odpuštění a laskavost. Tak jako jsem nechal proudit jeho krev, tak vám 

dávám svou lásku bez omezení. 

54 Myslíte si, že v této bolestné době nejsem mezi vámi? Hle, tady jsem! Jako pramen křišťálově 

čisté vody jsem přišel uhasit duchovní žízeň, která tě sžírá. Přišel jsem vám říci: je čas, abyste umožnili 

svému duchu rozvíjet se, aby se mohly probudit všechny jeho spící schopnosti. Proto vás inspiruji a 

vysvětluji vám spiritualizaci. 

55 Víra, myšlenky a vůle jsou síly. Buďte díky těmto darům velcí a silní a projevujte je ve všech svých 

skutcích, které by měly být vždy založeny na lásce. 

56 Nyní znáte úkol, který jsem si stanovil. 

57 Čekám na tebe na věčnosti, ale ty musíš bojovat, abys ke Mně přišel. Proto vám osvětluji cestu, 

abyste po ní mohli jít a stále se posouvat vpřed. 

58 Buďte čistí ve svých myšlenkách, slovech a skutcích a budete na Mé cestě. Pak zaujmeš v Otcově 

království místo, které ti určil. 

59 Ovládejte své vášně, vzdejte se hmotných požitků a myslete na své bratry. Podívej se, jak je na 

tomto světě prolévána krev mých dětí, slyš vzlyky, které vycházejí ze všech trpících srdcí. Je mnoho hnízd, 

kde jsou mrtví ptáci, mnoho trpících dětí, mnoho plačících matek a mnoho malých dětí bez kolébek. 

60 Modlete se za ně, aby bratrský cit jedněch a mateřský cit druhých pronikl do jejich srdcí jako 

balzám útěchy. 

61 Zanechávejte stopy světla pro poutníka, který přijde za vámi. Pak pocítíš Boha ve svém srdci a v 

hloubi své bytosti; tam Otec najde svůj nejlepší chrám. Svědomí bude jako vrchol hory, odkud se dávám 

poznat. Pak bude člověk více duchem než hmotou a více světlem než stínem. 

62 Jako vás hladí vánek a slunce, tak, můj lide, budete hladit své bližní. Je to doba, kdy se množí 

potřební a lidé v nouzi. Pochopte, že ten, kdo vás žádá o laskavost, vám dává milost být užitečný druhým 

a pracovat pro svou spásu. Dává vám příležitost být milosrdní, a tím se připodobnit svému Otci. Vždyť 

člověk se narodil, aby ve světě rozesel sémě dobra. Pochopte tedy, že ten, kdo vás o to požádá, vám 

prokazuje laskavost. 

63 Kdo říká, že poskytnutím pomoci prokázal laskavost, lže, protože sotva splnil povinnost. 

64 Budu mít radost ze svých učedníků, až se z jejich harmonického souznění ozvou sladké a živé tóny 

spirituality, neboť všichni, kdo jsou vybaveni, budou mluvit jazykem srdce. Ti, kdo se nevybavili, nebudou 

ztraceni, neboť Já jsem ten, kdo umí čekat, až dozrají plody; ti však budou plakat pro svou neposlušnost, 

až vyprázdní kalich hořkosti. 
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65 Jsem ve všech, ale někteří řeknou: "Necítím tě," jiní řeknou: "Nevidím tě," ale všichni chápou, že 

jsem ve všech a ve všech stvořený. Proč se snažíte všechno vidět očima a dotýkat se smysly? Snažte se 

dívat duchem, myslí a srdcem. 

66 Pak uvidíte neznámé a ucítíte jeho vibrace v celé své bytosti. Až pochopíš, jak moc tě miluji, 

nebudeš už říkat, že tě tvůj Bůh trestá. 

67 Vpravdě vám říkám, že ve mně není hněv, neboť je to lidská slabost. Jste to vy, kdo rozněcuje 

oheň bolesti, a potom Mě vyzýváte, abych ho uhasil, ale je to Moje spravedlnost, která se ve vás 

projevuje. Proto musíš uhasit oheň nenávisti a vášní, který jsi zapálil, vodou ctnosti, slzami a dokonce i 

krví. 

68 Ve Druhé éře jsem vám řekl: "Ptáci mají hnízda, lišky nory, ale Syn Boží nemá, kam by hlavu 

složil." A tak se stalo. 

69 "Pokoj vám zanechávám, pokoj vám dávám"; v něm najdete útěchu a radost. Buď ty v Mé lásce, 

jako Já jsem ve tvé bolesti! 

70 Pochop, že jsem vstoupil do tvého srdce, aniž bys cítil Můj příchod. Abys cítil Mou přítomnost, 

musel jsi být vzhůru, ale když jsem tě našel, spal jsi. Proto když jsem tě probudil, udiveně ses ptal, kdo 

přišel a takto k tobě promlouvá. 

71 Musím vás upozornit, že jsem vás nepřekvapil nečekanou návštěvou. Už dávno jsem vám dal 

vědět o znameních, která budou předcházet mému zjevení jako Ducha svatého, ale nic jste neviděli a nic 

jste neslyšeli. 

72 Pokud budete studovat události, které hýbaly vaším světem v minulém století a jejichž data jsou 

zapsána ve vašich učebnicích dějepisu, uvidíte, že se vpravdě naplnilo vše, co Pán předpověděl. 

73 Vpravdě vám říkám, že po dobu, kdy bude Mé hlásání pokračovat, nenajdu víru, neboť lidé musí 

nejprve očistit svá srdce a mysl, aby mohli pochopit Mé Slovo od základu. 

74 Těm, kteří den co den naslouchají Mému učení a kteří, ačkoli neustále dostávají důkazy o Mé 

pravdě, stále pochybují a popírají Mě, říkám, že je třeba studovat duchovní význam Mého učení, aby 

mohli pochopit jeho pravdivost. Stejně tak jsem k nim promluvil ve Druhém věku, když jsem řekl: Je 

třeba, abych zemřel, aby mi bylo uvěřeno, a abych třetího dne vstal z mrtvých, aby se lidstvo přesvědčilo, 

že jsem Syn Boží. 

75 Ti, kteří jsou ještě daleko od zduchovnění, by Mě rádi viděli v podobě Ježíše, aby Mi mohli říci: 

"Pane, věřím v Tebe, neboť jsem Tě viděl." Těm říkám: Blahoslavení ti, kdo uvěřili, aniž by viděli, neboť 

podali důkaz, že mě díky svému zduchovnění pocítili ve svém srdci. 

76 Už chápeš, proč člověk cítil potřebu vytvořit obrazy, které by Mě představovaly? - Kvůli své 

nepřipravenosti, protože není citlivý na duchovní projevy. 

77 Kdyby člověk rozuměl Mému učení, necítil by potřebu obrazně znázorňovat nebo malovat obrazy, 

aby před nimi pak poklekl. Zjistil by, že na světě není dokonalejšího obrazu Pána než duchovně 

povznesený člověk. Pak by se snažil konat stejné skutky jako já, aby se přiblížil svému Stvořiteli. 

78 Apoštol Jan pronikl do duchovního; svým vytržením pocítil Otcovu přítomnost, při jeho 

duchovním hlase pocítil, jak omdlévá. Ačkoli v těchto viděních viděl postavy a podoby, nepochopil, že 

každý obraz je pouze symbolem velké učebnice moudrosti a proroctví, ale nikoli obrazem nebo podobou 

Boha. 

79 Člověk spatřil Beránka, Lva, Knihu, hvězdy, starce, svícny a vše, co jeho užaslý pohled viděl, byly 

jen postavy a formy, které existují na zemi a jsou člověku známé. Byly použity jako symboly, aby 

představovaly hluboké božské učení, ale Mé božství v celé jeho slávě nemůže nikdo vidět, protože jsem 

nekonečný, nemám začátek ani konec. 

80 Jestliže knihu Janových proroctví někteří považují za neproniknutelné tajemství a jiní ji vykládají 

mylně, je to způsobeno tím, že lidstvo ještě nedosáhlo potřebné duchovní úrovně, aby pochopilo, co je v 

ní obsaženo; mohu vám také říci, že ji nepochopil ani prorok, kterému byla dána. 

81 Jan to slyšel a viděl, a když uslyšel, že mu bylo přikázáno, aby to zapsal, okamžitě poslechl; 

pochopil však, že toto poselství je určeno lidem, kteří přijdou po něm na dlouhou dobu. 
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82 Dnes se nacházíte v době, která vám byla předpovězena, a toto Mé učení - jako světlo nového 

věku - vám dává možnost naučit se číst knihu, která byla tak dlouho uzavřena vašemu chápání. Blíží se 

hodina, kdy se vám podaří rozluštit vše, co jste tak dlouho považovali za skryté za závojem tajemství. 

83 Nevěříte snad, že kdyby Jan chápal smysl zjevení, které obdržel, vysvětlil by vám jasně jeho obsah, 

místo aby vám odkázal knihu plnou obrazů a symbolů? Uvědom si: Kdyby toto zjevení vysvětlil zcela jasně 

- který člověk té doby by mu byl schopen porozumět a následně by uvěřil v pravdivost proroctví? 

84 Mou vůlí bylo, aby tato Kniha zůstala zapečetěna a aby vám byla zjevena pouze její existence a 

část jejího obsahu, abych vám toto zjevení vysvětlil, až přijde současný čas. 

85 Probuďte se, lidé, přineste toto poselství lidstvu, aby mohlo ve svém duchu přijmout světlo Mého 

Slova ve třetí éře. Zapomeňte na své lidské potřeby a křičte "Hosana, Hosana", neboť váš duchovní vývoj 

vám konečně umožní pochopit pravý význam učení, které jsem vám přinesl a jehož světlo vás povede do 

dokonalého světa na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 28  
1 Učedníci, blíží se čas, kdy k vám přijdou vaši bratři s touhou ptát se vás a žádat o svědectví o 

zjevení, které vám dávám ve Třetí éře, aby osvítilo jejich mysl. Když se to stane, nezapírejte Mě tím, že se 

budete skrývat! Jestliže vás v této fázi Svého projevu učím s takovou láskou, je to právě proto, abych vás 

naučil předávat Mé učení, kdykoli budete požádáni. 

2 Dovolil jsem ti, abys začala praktikovat Mé učení s cílem rozvíjet tvé duchovní dary a schopnosti, 

aby až přijde čas hlásat Mé Slovo mezi lidmi, tvé rty se nezadrhávaly a tvá mysl nebyla příliš neobratná při 

hlásání Mé pravdy. 

3 Vaším úkolem je žít podle příkladu vašeho Božského Mistra na jeho pozemské cestě. 

Nezapomeňte: Kdykoli jsem se ukázal v domech, zanechal jsem v nich poselství pokoje, uzdravoval jsem 

nemocné, utěšoval smutné božskou silou, kterou má láska. 

4 Nikdy jsem se nezdržel vstupu do domu, protože mi v něm nevěřili. Věděl jsem, že při odchodu z 

toho místa budou srdce jeho obyvatel plná radosti, protože aniž by to věděli, jejich duch nahlédl do 

nebeského království skrze mé poučení. 

5 Někdy jsem hledal srdce, jindy hledali oni Mne, ale ve všech případech byla Má láska chlebem 

věčného života, který jsem jim dával v podstatě Svého Slova. 

6 Při některých příležitostech, kdy jsem se uchýlil do samoty v nějakém údolí, jsem zůstal sám jen 

na chvíli, protože zástupy, dychtivé Mě vyslechnout, se blížily ke svému Mistrovi a hledaly nekonečnou 

dobrotu Jeho pohledu. Přijal jsem je a zahrnul tyto muže, ženy a děti něhou svého nekonečného 

milosrdenství, protože jsem věděl, že v každém stvoření je duch, kterého jsem přišel na svět hledat. Pak 

jsem jim mluvil o nebeském království, které je pravým domovem ducha, aby svým slovem uklidnili svůj 

vnitřní neklid a posílili se nadějí na dosažení věčného života. 

Stávalo se, že skrytý v davu se našel někdo, kdo chtěl popřít Mou pravdu a křičel, že jsem falešný 

prorok, ale Mé slovo ho překvapilo dřív, než stačil otevřít ústa. Jindy jsem dovolil, aby mě nějaký rouhač 

hanobil, abych před zástupem dokázal, že se Mistr tváří v tvář urážkám nezalekl, a dal jim tak příklad 

pokory a lásky. 

7 Někteří se styděli za mou mírnost a ihned odešli, litujíce, že svými pochybnostmi urazili Toho, 

který svými skutky hlásal pravdu. Ale jakmile se jim naskytla příležitost, přišli ke Mně, šli za Mnou po 

cestách, plakali, pohnuti Mým Slovem, aniž by se odvážili Mě oslovit a požádat o odpuštění za urážky, 

které Mi předtím způsobili. Zavolal jsem si je, pohladil je svým slovem a udělil jim trochu milosti. 

8 Stejné cesty, po kterých nyní půjdete, milovaný lide, jsou cesty připravené Mými příklady lásky a 

které nyní čekají na vás, učedníky Ducha Svatého, abyste Mým Slovem a svým příkladem přinesli lidstvu 

spásu. 

9 Nezapomínejte, že jedovatá rostlina a plevel se ničí pouze skutky lásky a milosrdenství, kterým 

jsem vás učil skrze Ježíše. 

10 Cesty jsou plné kamenů a pole jsou porostlá kopřivami. Ale tvůj duch, vedený Eliášem a posílený 

ve víře, v touze přinést balzám lásky trpícím, bude zářit světlem pravdy na cestu těm, kdo žijí v 

temnotách. Nebude cítit trny na cestě ani bolest, kterou by mu mohly způsobit pochybnosti a 

nepochopení. 

11 Jděte tímto způsobem a čím více srdcí obdaříte překypující láskou, tím větší bude vaše intuice a 

tím hlubší a trvalejší bude vaše víra ve skutky, které vám zjevím skrze vaše zprostředkování. 

12 Pokud se vám před začátkem vašeho poslání zdálo jeho splnění nemožné nebo obtížné, později se 

vám bude zdát snazší a jednodušší, podle čehož budete moci určit svůj duchovní pokrok. 

13 To je čas, kdy se na zemi vtěluji do všech duchů, s nimiž vytvořím svůj milovaný lid, aby svými 

skutky lásky a milosrdenství vydávali lidstvu svědectví o pravém poznání duchovního života. 

14 Vy, kteří jste byli označeni, abyste plnili toto poslání, a kteří máte vědomí a jistotu, že patříte k 

Mému lidu, radujte se z tohoto zjevení, ale nezoufejte tváří v tvář blížící se bitvě, neboť vpravdě vám 
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říkám, že vojáci, kteří mají bojovat za pravdu, nesmějí pociťovat strach z protivníků, které jim staví 

lidstvo. 

15 Vy všichni, kteří ve svém duchu cítíte touhu po zduchovnění, po svobodě a toužíte se ke Mně 

povznést na cestě lásky, milosrdenství a spravedlnosti, vy patříte k Mému lidu a budete vojáky pravdy. 

Abyste toho však dosáhli, musíte bdít, modlit se a bojovat proti svým slabostem, aby svědectví, které 

vydáváte o Mém učení, bylo pravdivé. 

16 Říkám vám také, že každý, kdo touží patřit k mému lidu, bude jím přijat a milován, pokud svými 

myšlenkami a skutky dosvědčí, že ideál lásky je světlem, které osvětluje jeho životní cestu. 

17 Abyste lépe porozuměli mému učení, naslouchejte mým slovům.  

Podobenství: 

18 Dva poutníci pomalu kráčeli rozlehlou pouští a nohy je bolely od horkého písku. Mířili ke 

vzdálenému městu a jen naděje, že dorazí do cíle, je na jejich obtížné cestě oživovala, protože chléb a 

voda postupně docházely. Mladší z nich se začal unavovat a požádal svého společníka, aby pokračoval v 

cestě sám, protože mu docházely síly. 

19 Starší poutník se snažil dodat mladíkovi odvahu tím, že mu řekl, že možná brzy najdou oázu, kde 

budou moci nabrat ztracené síly, ale ten si odvahu nevzal. Starší ho nehodlal nechat v té samotě, a 

přestože byl také unavený, naložil si unaveného společníka na záda a s obtížemi pokračoval v cestě. 

20 Když si mladík odpočinul a zvážil, jaké útrapy působí tomu, kdo ho nese na ramenou, odpoutal se 

od jeho šíje, vzal ho za ruku, a tak pokračovali v cestě. 

21 Nezměrná víra oživovala srdce starého poutníka a dodávala mu sílu překonat únavu. - Jak tušil, na 

obzoru se objevila oáza, v jejímž stínu na ně čekal chlad pramene. Nakonec k němu dorazili a pili 

osvěžující vodu, dokud se nenapili do sytosti. Upadli do klidného spánku, a když se probudili, cítili, že 

únava zmizela, neměli hlad ani žízeň, v srdci cítili klid a sílu dojít do města, které hledali. Moc se jim odtud 

nechtělo, ale cesta musela pokračovat. Naplnili své nádoby křišťálově čistou vodou a pokračovali v cestě. 

22 Starý poutník, který byl mladému oporou, řekl: "Z vody, kterou neseme, budeme brát jen střídmě; 

je možné, že na cestě potkáme nějaké poutníky, kteří přemoženi vyčerpáním umírají žízní nebo jsou 

nemocní, a bude nutné jim nabídnout to, co neseme." Mladík namítl, že by nebylo rozumné dávat něco, 

co by jim nemuselo stačit, že v takovém případě to mohou prodat za jakoukoli cenu, když je stálo tolik 

úsilí získat tento vzácný prvek. 

23 Stařec se s touto odpovědí nespokojil a odpověděl mu, že pokud chtějí mít klid, budou se muset o 

vodu podělit s potřebnými. 

24 Mladý muž sklesle řekl, že vodu ve své nádobě raději vypije sám, než aby se o ni podělil s někým, 

koho by mohli cestou potkat. - — 

25 Starcova předtucha se opět naplnila, neboť před sebou spatřili karavanu mužů, žen a dětí, která 

se ztratila v poušti a měla zahynout. Dobrý stařec spěšně přistoupil k lidem a dal jim napít. - Unavení se 

okamžitě cítili posíleni, nemocní otevřeli oči, aby poutníkovi poděkovali, a děti přestaly plakat žízní. 

Karavana se zvedla a pokračovala v cestě. 

26 V srdci vznešeného poutníka zavládl klid, zatímco druhý, když viděl, že je jeho nádoba prázdná, s 

obavami řekl svému společníkovi, že by se měli vrátit a jít k prameni, aby nahradili vodu, kterou vypili. 

27 "Nesmíme se vracet," řekl dobrý poutník, "když budeme věřit, narazíme na nové oázy dál." 

Mladík však pochyboval, bál se a raději se na místě od svého společníka odloučil a vrátil se hledat 

pramen. Ti dva, kteří byli kamarády ve zbrani, se rozešli. Zatímco jeden pokračoval v cestě plný víry ve 

svůj cíl, druhý v domnění, že by mohl v poušti zemřít, běžel k prameni s posedlostí smrtí v srdci. Nakonec 

se udýchaný a vyčerpaný dostal k prameni. Spokojeně se však napil, zapomněl na společníka, kterého 

nechal jít samotného, i na město, kterého se zřekl, a rozhodl se od té chvíle žít v poušti. 

28 Netrvalo dlouho a nedaleko projížděla karavana unavených a žíznivých mužů a žen. Dychtivě 

přistoupili, aby se napili z vody toho pramene. Náhle se však objevil muž, který jim zakázal pít a 

odpočívat, pokud mu za tyto výhody nezaplatí. Byl to mladý poutník, který se zmocnil oázy a stal se 

pánem pouště. 
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29 Ti lidé mu smutně naslouchali, protože byli chudí a nemohli si koupit ten vzácný poklad, který by 

uhasil jejich žízeň. Nakonec se rozloučili s tím málem, co měli u sebe, koupili si trochu vody na utišení 

zoufalé žízně a pokračovali v cestě. 

30 Brzy se ten člověk změnil z pána na krále, protože tudy nechodili vždy jen chudí, ale i mocní lidé, 

kteří mohli dát za sklenici vody celé jmění. 

31 Ten muž si už nepamatoval město za pouští a už vůbec ne bratrského společníka, který ho nesl na 

ramenou a zachránil ho před smrtí v té pustině. 

32 Jednoho dne spatřil karavanu, která se bezpečně blížila k velkému městu, a s údivem zjistil, že 

muži, ženy a děti kráčejí ven plni síly a radosti a zpívají píseň chvály. Muž nechápal, co vidí, a jeho 

překvapení bylo o to větší, když viděl, že v čele karavany kráčí ten, který byl jeho společníkem na cestách. 

33 Karavana zastavila před oázou, zatímco oba muži stáli naproti sobě a udiveně se na sebe dívali. 

Nakonec se ten, který žil v oáze, zeptal toho, kdo byl jeho společníkem: "Řekni mi, jak je možné, že 

existují lidé, kteří přejdou tuto poušť, aniž by pocítili žízeň nebo únavu?" Udělal to, protože vnitřně 

přemýšlel o tom, co s ním bude v den, kdy ho nikdo nepřijde požádat o vodu nebo přístřeší. 

34 Dobrý poutník řekl svému společníkovi: "Došel jsem do Velkého města, ale ne sám; cestou jsem 

potkával nemocné, žíznivé, ztracené, vyčerpané a všem jsem dodával novou odvahu vírou, která mě 

oživuje, a tak jsme od oázy k oáze jednoho dne dorazili k branám Velkého města. Tam jsem byl předvolán 

před Pána oné říše, který, když viděl, že znám poušť a mám soucit s pocestnými, mě pověřil, abych se 

vrátil a byl průvodcem a rádcem pocestných při strastiplném přechodu (pouště); a zde mě vidíš, jak vedu 

další karavanu, kterou mám dovést do Velkého města. - A vy? Co tu děláš?" zeptal se toho, kdo zůstal v 

oáze. - Ten mlčel a styděl se. Dobrý poutník mu řekl: "Vím, že sis tuto oázu přivlastnil, že prodáváš její 

vodu a za stín požaduješ peníze. Tyto statky ti nepatří, byly na poušť umístěny božskou mocí, aby je mohl 

využít ten, kdo je bude potřebovat. Vidíte ty davy lidí? Nepotřebují oázu, protože necítí žízeň ani se 

neunavují. Stačí, když jim předám poselství, které jim Pán Velkého města posílá mým prostřednictvím, a 

oni se vydají na cestu a na každém kroku nacházejí novou sílu díky vysokému cíli, který mají: dosáhnout 

tohoto království. 

35 Zanechte pramen žíznivým, aby v něm nalezli odpočinek, a uhaste žízeň těch, kdo trpí útrapami 

pouště. Tvá pýcha a sobectví tě zaslepily, ale k čemu ti bylo, že jsi pánem této malé oázy, když žiješ v této 

pustině a připravil ses o možnost poznat Velké město, které jsme společně hledali? Už jsi zapomněl na 

ten náš společný vysoký cíl?" 

Když ten muž mlčky naslouchal tomu, kdo mu byl věrným a obětavým společníkem, rozplakal se, 
protože pocítil výčitky svědomí za své úchylky. Strhl ze sebe falešný sváteční oděv a hledal výchozí bod, 
kde začínala poušť, aby se vydal po cestě, která ho měla dovést do Velkého města. Nyní se však vydal na 
cestu ozářený novým světlem, světlem víry a lásky k bližním.  

(konec podobenství) 
 
36 Já jsem Pán velkého města a Eliáš je Prastarý z mého podobenství. On je "hlas volajícího na 

poušti", on je ten, kdo se vám dává znovu poznat v naplnění zjevení, které jsem vám dal při proměnění na 

hoře Tábor. 

37 On je ten, kdo vás ve Třetí éře vede do Velkého města, kde vás očekávám, abych vám dal věčnou 

odměnu své lásky. 

38 Následujte Eliáše, milovaný lide, a všechno se změní ve vašem životě, ve vašem uctívání Boha a ve 

vašich ideálech; všechno se promění. 

39 Věřili jste, že vaše nedokonalé praktikování náboženství bude trvat věčně? - Ne, moji učedníci, až 

zítra váš duch uvidí na obzoru Velké město, řekne jako jeho Pán: "Mé království není z tohoto světa." 

Můj pokoj s vámi! 



 

 

Dodatek - Poznámky 
Poznámka 1 

V průběhu učení se často setkáváme s výrazem "bratři". To se netýká jen mužských zástupců velkého 

lidského rodu, ale i těch ženských. Slovo "bratr" jednoduše znamená "bližní" - ať už je jakéhokoli pohlaví - 

a zároveň označuje vztah, který by mezi sebou lidé měli mít: Bratrství. Ježíš to jasně říká ve svém slově " . 

. . neboť jeden je váš Mistr, Kristus, ale vy všichni jste bratři" (Mt 23,8). 

Poznámka 2 

V průběhu těchto proklamací se znovu a znovu setkáváme se slovem "vykoupení", které se celým 

dílem táhne jako červená nit. Kritický čtenář se může ptát: Pokání - proč a za co? 

Bůh dal lidstvu svůj zákon, znovu a znovu ho vysvětloval prostřednictvím svých poslů a svým hlasem v 

našem svědomí nám ho neustále připomíná. Dodržování Zákona nám má přinést pokoj, štěstí, zdraví, 

práci a chléb v pozemském životě. Na druhou stranu porušení Božího zákona má automaticky přísné 

následky. A na zemi není člověka, který by nezhřešil, tj. nepřestoupil Boží zákon. Proto vidíme, že někteří 

trpí fyzicky i duševně, protože na své cestě životem nerespektovali moudré božské zákony. Ostatní 

vyprázdní stejný kalich hořkosti, který dali vypít svým bližním. Neboť zlo, které někomu způsobíme nebo 

hodláme způsobit, se nám dříve či později vrátí v zesílené podobě, neboť i my musíme nést trvalé 

následky svého jednání, které básník Friedrich Schiller charakterizoval slovy: "To je prokletí zlého činu, že 

musí plodit zlo. 

Je to neměnný zákon Boží dokonalé spravedlnosti, že člověk sklidí to, co zasel, ať už dobro, nebo zlo. 

To je vyjádřeno základním biblickým slovem: "Co člověk zaseje, to sklidí." Křesťanská teologie 

nepřikládala tomuto základnímu duchovnímu zákonu Božího vývoje a výchovy, který odpovídá zákonu 

příčiny a následku, význam, který si zaslouží, a vytlačila jej z vědomí většiny křesťanů neúplným a 

jednostranným výkladem Ježíšovy obětní smrti. A lidé, kteří si tuto pravdu v její často velmi drsné realitě 

uvědomují na základě vlastní zkušenosti, ji často nedokážou sladit s představou milujícího Boha a Otce. 

Bylo-li řečeno, že porušení Božího zákona s sebou automaticky nese těžké následky, je třeba také říci, že 

tyto těžké následky - neboli zkoušky - v sobě nesou Boží lásku, neboť slouží věčné spáse člověka. Díky 

utrpení totiž člověk začne hlouběji přemýšlet o sobě a svém životě. Někdy nedokáže rozpoznat význam 

návštěvy, protože v minulosti jeho mysli je tajemství, které nedokáže rozluštit. V mnoha případech však 

nebeský Otec umožňuje člověku pochopit příčinu jeho zkoušky. Pokud se odevzdá do Boží vůle, pocítí 

lítost a požádá Boha o odpuštění, Boží láska mu ho také udělí. Člověk však musí pochopit, že to 

neodstraní všechny bolesti a těžkosti najednou. Boží spravedlnost ho totiž nemůže ušetřit následků jeho 

provinění. Jeho odpuštění ho však povzbuzuje, utěšuje, dává mu naději a posiluje ho, takže snáze snáší 

zkoušky. Pokud ji snáší trpělivě a s důvěrou v Boha, je na cestě k odčinění své viny. Bolest se tak stává 

velkým učitelem v jeho životě, a čím více se vnitřně proměňuje a utváří svůj život podle Boží vůle, tím 

lehčí bude časem jeho břemeno odčinění minulých vin a tím dříve se ho opět zbaví. Naše osobní zkoušky 

jsou součástí celosvětových navštívení, která na nás přicházejí a budou přicházet ve stále větší míře. V 

osobní i obecné sféře je to čas soudu. Ať už nás vlna soudu zasáhne kdekoli a jakkoli - ať už v souvislosti s 

celosvětovým navštívením, nebo v osobních zkouškách - hlavní je, abychom byli vnitřně připraveni. 

Nemáme čekat, až k nám přijde smrt, ale máme se co nejdříve nechat vést Božím přikázáním a světlem 

ve svědomí, aby náš duch mohl dokončit odčinění svých provinění proti Božímu zákonu zde na zemi a - 

zbaven břemene nedokonalosti - vstoupit do věčného království. 

V opačném případě bude mít na onom světě těžkou cestu, zatíženou svými chybami a prohřešky. 
Poznámka 3 

"Po roce 1950" je časový údaj otevřený budoucnosti bez omezení, který trvá po celou druhou 

polovinu století. - Kromě toho jsou božská znamení a zkoušky obvykle časově a místně omezené, protože 

Bůh nechce způsobit zkázu, ale zlepšení a spásu lidstva. Celosvětové katastrofy proto Bůh připouští jen 

jako poslední možnost, aby přivodil duchovní obnovu lidstva. 

lidskost. (Srov. U 9, 79-82 a U 11, 77-78) 
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Poznámka 4 
V tomto německém vydání nebyly zařazeny verše 14-23, protože jsou opakováním 9. kapitoly, veršů 

25-34. - Práce na sestavování učení probíhala na volných listech a stávalo se, že jeden volný list byl 
vytištěn dvakrát. Ve druhém španělském vydání z roku 1966 byly nicméně uvedené verše zařazeny 
znovu, aby se nepřerušilo pořadové číslování. 

Poznámka 5 
Na první pohled se může zdát, že soud je nespravedlivý a přísný, ale při hlubším zamyšlení zjistíme, že 

Boží spravedlnost - jakkoli se nám může na první pohled zdát tvrdá - v sobě nese láskyplné poučení a 

výchovu. 

Farizeové v Ježíšově době byli v rámci judaismu stranou, která striktně dodržovala doslovné 

dodržování Zákona a zejména nespočet předpisů, zvyků a obřadů z něj odvozených. Jejich uctívání Boha 

se vyčerpávalo v oddanosti Zákonu. Ježíš tento mylný názor odmítl svými slovy i činy. V současné době 

nám Kristus také říká, že vnější bohoslužba s církevními obřady a zvyky je před ním zbytečná. Ti, kdo si 

říkají Boží služebníci, zapomněli, že Bůh je Duch a jen duchovní k němu dosahuje, proto musí být na 

prvním místě: Podpora ducha jako jiskry božského ducha v nás, zduchovnění a spojení s Bohem od ducha 

k duchu. Nebyli schopni sami sobě otevřít dveře do duchovního světa, a proto těm, kteří jim byli svěřeni, 

nehlásali prvenství ducha a nutnost spiritualizace. 

K dalšímu vysvětlení poslouží některá Kristova slova z tohoto učení: U 3, 89-90; U 15, 48-53; U 18, 2-5 

+ 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Toto poselství je určeno všem lidem. 
Celému lidstvu pošlu prostřednictvím svého lidu knihu obsahující podstatu mého slova a svědectví o 

skutcích, které jsem mezi vámi vykonal. Mou vůlí je, aby tyto stránky obsahovaly celou podstatu a pravdu 

mého evangelia a mého Slova po celé tři věky. 

Přečtěte si tuto knihu, přijměte mé Slovo jako Chléb věčného života a pochopíte vše, co vám až dosud 

zůstávalo nejasné a tajemné, až budete přímo komunikovat z ducha do ducha s mým Božstvím. Toto 

učení je pro lidstvo jako nový den, který ho osvítí k velkému probuzení. 

Toto je třetí čas, čas, kdy se naučíte chápat, praktikovat a žít mé evangelium. V Prvním čase jsem se 

usadil na hoře a poslal ti odtud svůj Zákon vytesaný do kamene. Ve Druhém čase jsem sestoupil do údolí, 

abych žil mezi vámi. Ve Třetím čase učiním vaše srdce svým příbytkem, abych se vám mohl dát poznat a 

promlouvat k vám z vašeho nejvnitřnějšího srdce. Až lidstvo pozná pravdu tohoto učení, jeho 

spravedlnost a nekonečnou moudrost, osvobodí své srdce od všech předsudků a strachu. Můj zákon 

nezotročuje. Můj zákon osvobozuje. 

Nejen jednou, ale mnohokrát a různými způsoby jsem svým učedníkům naznačil a slíbil svůj opětovný 

příchod, předpověděl jsem jim znamení, která budou ohlašovat můj příchod: Znamení v přírodě, události 

v lidstvu, světové války, hřích na nejvyšším stupni vývoje. Aby se však svět neklamal tím, že mě bude 

očekávat opět jako člověka, dal jsem jim na vědomí, že Kristus přijde na oblacích, symbolu záhrobí, odkud 

vychází můj paprsek, tedy v duchu. Tento slib byl splněn. Mé Slovo se nepřišlo převtělit do těla. Toto 

učňovské období skončilo. Nepotřebuji tělo, abych mohl přebývat mezi vámi. Přesto mě máš ve vší 

plnosti jako Mistra, jako Soudce, jako Lékaře. 

Současná doba je rozhodujícím obdobím v životě lidstva. Ve všech živlech a silách vidíte obrovský boj. 

Je to konec jedné etapy lidského vývoje. 

Události, které denně otřásají národy země, jsou hlasy soudu, které vás vyzývají k pokání, modlitbě, 

obnově a očištění, ale tato doba zkoušky se bude prodlužovat, dokud se neohne tvrdohlavost a 

vzdorovitý duch lidí, dokud se nevzdají své zpupnosti a bezbožnosti. Lidstvo má ještě krátkou dobu na to, 

aby prověřilo své činy a mohlo se zodpovídat Božímu soudci, až ho bude volat k odpovědnosti. Konec 

jednoho věku a začátek nového způsobil krizi a chaos, jimiž nyní trpíte. Pro všechny nastává doba velkého 

soužení, protože ani moc, ani peníze, ani vědomosti nepomohou odvrátit krutost Boží spravedlnosti. 

Lidstvo před chaosem zachrání pouze zduchovnění. Nemusíte doufat v jiné řešení. Pokud se dobře 

připravíte, svět nabere nový směr. Pak bude hrozba války zažehnána a nastane mír. Ach, milované 

lidstvo, kéž bys mělo dobrou vůli. Ke smíření lidí, národů a zemí by stačila jediná modlitba, jediná 

myšlenka, jediné slovo. Lidé jsou ještě dětmi, ale velká zkouška, která se k nim blíží, jim umožní zažít v 

krátké době tolik, že z dětství rychle přejdou do dospělosti. 

Tento hlas, který vás volá, je hlasem Božského Mistra. Toto slovo pochází od Toho, který stvořil 

všechny věci. Podstata tohoto díla se stane základním kamenem, na němž budou v budoucnu spočívat 

všechny řády. Ten, který má moc činit všechny věci, promění vaše srdce z kamene ve svatyni lásky a 

povznesení a zažehne světlo tam, kde byla jen tma. 
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