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Poznámka k tomuto problému:  
 

Tento zväzok bol spracovaný verne podľa obsahu uvedeného nemeckého originálu pre 

prekladateľský program DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz s ním boli preložené tieto zväzky:   

 

Stav december 2020  

 

Tretí zákon  

Z nemeckého originálu do jazykov:  Holandský, poľský, ruský, portugalský, portugalsko-brazílsky,. 

Nasleduje: Japončina a čínština 

Doteraz bola k dispozícii v týchto jazykoch: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, 

francúzština,  

Kniha o skutočnom živote 

Z nemeckého originálu: Zväzky IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - ostatných 5 zväzkov už bolo k 

dispozícii. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

Pánova vôľa je, aby boli tieto diela dostupné všetkým ľuďom zadarmo. Jeho vôľou nie je predávať 

toto dielo za peniaze. Všetky dostupné zväzky si môžete bezplatne stiahnuť z internetu vo formáte PDF.  

Pánovou vôľou je tiež šíriť jeho slovo po celom svete. To sa má stať v súvislosti so svedectvom 

môjho vlastného, špiritistického príkladu. Z tohto dôvodu je na mojej domovskej stránke k dispozícii na 

bezplatné stiahnutie vo formáte PDF všetkých 6 doteraz vydaných zväzkov môjho osobného 

duchovného príkladu, ako aj 5 zväzkov poézie v nemčine a angličtine, ktoré vychádzajú z Knihy 

skutočného života.  

V roku 2017 ma Pán povolal do svojej služby. Túto históriu som zaznamenal do vyššie uvedených 6 

zväzkov s uvedením dátumu každého z nich. Obsahuje mnoho snov, videní, tajomstiev, ktoré mi Pán 

zjavil, proroctiev, predpovedí o súčasných udalostiach vo svete. Je to výzva na prebudenie ľudstva a pre 

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

Moje meno Anna Maria Hosta je duchovné meno, ktoré mi Pán zjavil v roku 2017.  

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

Hos... (priezvisko môjho manžela) - Hos - t.... (Hostiteľ, Chlieb života, Božie slovo) a  

Hos...t...A (A ako moje meno, Anna)  

Na mojom občianskom mene nezáleží, pretože vôľou Pána je, aby Slovo pohlo srdcami a aby sa tieto 

srdcia orientovali na Slovo, nie na posla. Posol je len nositeľom SLOVA a tým je sám Boh. Je podstatou 

všetkých Božích skúseností s bytosťami, ktoré stvoril, a slúži im na poučenie, aby ju mohli študovať, 

očistiť sa a zdokonaliť s cieľom vrátiť sa k Bohu a znovu vstúpiť do lona Otca.  

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Venovanie 
Komisia poverená zostavením tejto antológie venuje tieto knihy v mene Pána všetkým ľuďom dobrej 

vôle na svete, ktorí túžia dosiahnuť povznesenie svojho ducha prostredníctvom štúdia Božích zjavení 

a praktizovania učenia Božského Majstra. Každý, kto v sebe pociťuje túžbu žiť podľa učenia Šiestej 

pečate prijatého v tejto Ére Ducha Pravdy, by mal do poslednej kvapky vychutnávať duchovný význam 

obsiahnutý v týchto knihách. Potom z jeho srdca zaznie prosba k celému ľudstvu a veta, ktorá 

rozozvučí najcitlivejšie struny ľudského srdca: "Milujte sa navzájom". 

Predslov k nemeckému vydaniu 
Táto kniha je verným prekladom prvého z dvanástich zväzkov "Knihy pravého života" zo španielskeho 

originálu a prináša božské zjavenia. Netýka sa ničoho menšieho ako druhého príchodu Pána ako Ducha 

Svätého. Prostredníctvom nástrojov, ktoré si osobitne vybral a pripravil (slovo v španielskom texte znie: 

"portavoz" rovnako ako nositeľ hlasu, sprostredkovateľ slova, hovorca), nám Kristus odovzdal veľké 

pravdy, aby nám vysvetlil zmysel nášho pozemského života, aby nám zjavil tajomstvá Ducha, ktoré boli 

nepochopené alebo neznáme, a aby nám poskytol útechu, silu a usmernenia uprostred narastajúceho 

chaosu, ktorý prináša ťažké návštevy pre celé ľudstvo s cieľom jeho očistenia. Je to večné, nemenné 

posolstvo Boha svojim deťom: v prvej ére prostredníctvom Mojžiša a prorokov a v druhej ére 

prostredníctvom Ježiša a jeho učeníkov. Ak sa nám v súčasnej tretej ére zdá posolstvo nové, je to preto, 

že sa vysvetľujú mnohé slová z prvej a druhej éry, ktoré neboli pochopené, a preto, že nám Pán otvára 

ďalšie duchovné poznatky, ktoré nám vtedy nemohol dať. ("Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to 

nemôžete uniesť. " Ján 16,12.) 

Kniha je rozdelená do mnohých kapitol a každý verš je očíslovaný, čo slúži nielen na presné označenie 

úryvku, ale má tiež navonok ukázať, že nejde o ľahké čítanie, ale že obsah treba čítať, študovať a vnímať 

so zhromaždenými zmyslami a premýšľaním. Potom však musí nasledovať to najdôležitejšie: vykonanie, 

skutok. 

Pozorný čitateľ si všimne, že mnohé myšlienky a duchovné doktríny sa často opakujú, hoci väčšinou 

inými slovami alebo z iných uhlov pohľadu. Dôvodov je niekoľko: Po prvé, učenie bolo poskytované v 

priebehu mnohých rokov na desiatkach miest zhromaždenia. Po druhé, v tomto procese pôsobili rôzni 

sprostredkovatelia slova a v závislosti od duchovnej vyspelosti nástroja sa Božie slovo mohlo stať 

známym. A napokon, učiteľské príhovory sa nekonali v uzavretých kruhoch, ale verejne pred 

jednoduchým publikom, takže vždy mohli prísť aj nováčikovia, a preto im Pán musel zopakovať základné 

pojmy zo svojho Slova. 

Dnes sa nesmieme pohoršovať nad opakovaním, ale malo by nám dať príležitosť, aby sme do seba 

hlboko vtlačili božské myšlienky. Opakovania navyše potvrdzujú, že učenie pochádza od Boha, pretože 

napriek množstvu miest, na ktorých bolo dané, a mnohým sprostredkovateľom Slova sa zjavuje jeho 

jednota. 

Pre celé ľudstvo by bolo katastrofálne, keby na základe vecne nesprávne interpretovaných proroctiev 

- podobne ako židovský národ pred takmer 2000 rokmi - odmietlo pomocnú ruku Boha a zostalo hluché 

voči hlasu vášho Pána, ktorý v tomto neomylne skutočnom a pravdivom Božom slove oslovuje každého 

ľudského ducha a vyzýva ho k zamysleniu, obráteniu a zduchovneniu. Ten istý hlas bude jedného dňa od 

každého z nás žiadať vysvetlenie, do akej miery sme sa riadili jeho láskavými napomenutiami a pokynmi. 

V diele "Kniha pravého života" je hlavnou témou duch, preto sa toto slovo vyskytuje veľmi často v 

rôznych spojeniach. Čo znamená pojem "duch"? - V dnešnom bežnom používaní a v slovníkoch sa slovo 

"duch" používa vo význame schopnosti myslieť, t. j.: myseľ, intelekt, myšlienka, chytrosť atď. - V 

súčasnom učení, ako aj v Biblii má slovo duch iný význam a Ježiš to jasne vyjadril, keď povedal: "Boh je 

duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde" (Jn 4, 24). Večná živelná sila, Boh, je 

čistý duch, bez formy - čo však nevylučuje, že sa v osobitných prípadoch zjavuje svojim deťom aj v ľudskej 

podobe, ako Otec. Najpodstatnejšou Božou vlastnosťou je láska a Boh, vedený touto láskou, stvoril zo 

seba ďalšie duchovné bytosti, aby im mohol dávať svoju lásku. Títo duchovia, iskry z Božieho ducha a s 



 

6 

rovnakými vlastnosťami ako Boh v obmedzenej miere, vypĺňali nekonečný priestor, až kým sa kvôli svojej 

pýche a neposlušnosti neoddelili od Boha a neboli uložení do hmotného tela, aby sa mohli opäť vydať na 

cestu domov. Podstatnou časťou človeka je teda jeho duch, iskra božského ducha v ňom. Stručne zhrnuté 

je to nasledovné: 

Boží Duch = láska, múdrosť a moc. 

Ľudský duch = Božia duchovná iskra v človeku. 

Duchovia = prvotní anjelskí duchovia, ako aj ľudské duchovné bytosti, či už sú stále v hmotnom tele 

(inkarnované) alebo mimo neho (dezinkarnované). 

Božie zjavenia boli v Mexiku v španielčine. Pri preklade do nemčiny sa venovala veľká pozornosť tomu, 

aby sa v každom prípade zachoval duchovný význam. Pôvodný text sa do veľkej miery dodržiaval aj pri 

tvorbe slov a viet, preto niekedy vznikali trochu nezvyčajné výrazy a vetné konštrukcie. Len v pomerne 

malom počte prípadov bolo potrebné zvoliť voľnejší preklad, aby sa našla príjemná forma vyjadrenia v 

nemčine, ale duchovný zmysel bol vždy verne zachovaný. 

Stručné vysvetlenia, ktoré sa zdajú byť potrebné na pochopenie textu, boli pridané ako poznámky pod 

čiarou; doplnenia textu v súlade s významom boli uvedené v zátvorkách. Dlhšie poznámky pod čiarou 

nájdete ako poznámky v prílohe knihy. 

Prekladatelia 

Vysvetlenia pre lepšie pochopenie pokynov 
I. Druhý príchod Krista v zrkadle biblických prísľubov. 

Predslov prekladateľov sa začína strohou vetou: "Nie je to nič menšie ako druhý príchod Pána ako 

Ducha Svätého". Mnohí čitatelia očakávajú vysvetlenie tohto tvrdenia, ktoré bude uvedené nižšie. Od 

prvých počiatkov kresťanstva sa veriaci zaoberali druhým príchodom Krista a každá doba si o ňom 

vytvorila vlastné predstavy. Aj dnes majú veriaci na ňu rôzne, väčšinou nejasné názory, pretože nevedia 

správne interpretovať symbolické obrazy príslušných biblických pasáží. Preto je potrebné získať jasnosť. 

Na tento účel chceme preskúmať nepresné a často fantazijné predstavy a porovnať ich s príslušnými 

slovami Biblie. 

Rozšírený je tento názor: Podľa neho sa Pán zjaví pred očami všetkých ľudí na nebeských oblakoch, 

čím ho všetky oči uvidia v rovnakom čase; jeho návrat má byť totiž ako blesk na oblohe, ktorý všetko 

osvetlí a bude viditeľný pre všetkých ľudí. - Môže sa to vôbec stať a zodpovedajú tieto predstavy 

vyhláseniam samotného Ježiša, ako nám ich odovzdali rôzni evanjelisti? 

Ako vieme, Zem je guľatá, a už len preto je táto populárna predstava o tejto udalosti fyzikálne 

nemožná, pretože obyvatelia guľatého sveta nemôžu vidieť nebeský úkaz súčasne na celej zemeguli. 

Najprv skúmajme, či sa z rôznych biblických odkazov nestane dôveryhodnejší obraz tejto udalosti, ak 

slová proroctva preložíme zo symbolických obrazov do nášho súčasného jazyka a pochopíme tak 

duchovný význam, ktorý má byť vyjadrený. 

Pokiaľ ide o čas druhého príchodu, Pán síce hovorí, že nikto okrem Otca nepozná deň a hodinu pred 

touto udalosťou (Mat 24, 36 + 42), ale uviedol rôzne predzvesti svojho príchodu: falošných Kristov a 

falošných prorokov, vojny, morové epidémie, drahé časy, zemetrasenia, narastajúcu nevľúdnosť a 

súženie, hrôzy a veľké znamenia na oblohe, záplavy a silné búrky, ohlasovanie evanjelia po celom svete. - 

Všetky tieto znamenia sa naplnili, ale veriaci stále čakajú na splnenie zasľúbení. 

V jednom podobenstve Pán ešte presnejšie naznačil čas a spôsob svojho návratu. Prirovnal to k 

nenápadnému vniknutiu zlodeja v noci a dodal: . . "Lebo Syn človeka príde v hodinu, keď sa nenazdáte" 

(Mat 24,44). Z tohto podobenstva jasne vyplývajú dve veci: po prvé, že Jeho návrat sa neuskutoční ako 

nadprirodzené nebeské divadlo, ale v skrytosti, bez povšimnutia sveta a celého kresťanstva. A po druhé, 

že čas jeho príchodu bude tiež iný, ako sa očakávalo. 
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Pán posilňuje význam tohto podobenstva pre správnu predstavu o svojom príchode tým, že sa naň 

znovu odvoláva v Zjavení Jánovi: "Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený je ten, kto bdie a udržuje 

svoje rúcho pripravené. .. "(Zj 16,15). 

V druhom podobenstve o múdrom a zlom sluhovi sa dokonca naznačuje, či je čas, keď ľudia očakávajú 

jeho príchod v čase jeho návratu, stanovený príliš skoro alebo príliš neskoro. Ježiš v tomto podobenstve 

hovorí:... . "Ale ak ten zlý sluha povie vo svojom srdci: Môj pán dlho nepríde..., vtedy príde pán toho sluhu 

v deň, na ktorý nemyslí, a v hodinu, na ktorú nemyslí. .. "(Mat. 24, 48 + 50). To jasne ukazuje, že Pán príde 

skôr, ako kresťania všeobecne predpokladajú.  

Akým spôsobom by sa mal uskutočniť tento Pánov návrat, ktorý sa uskutoční v tichosti? - U Matúša 

čítame: "Lebo ako blesk vychádza od východu slnka (východ) a svieti, kým nezapadne (západ), tak bude aj 

príchod Syna človeka" (Mt 27, 27). - Každému by malo byť jasné, že to nemôže byť prirodzený blesk 

viditeľný našimi fyzickými očami, pretože blesk len v málo prípadoch svieti z východu na západ, ale 

zostupuje z neba na zem: význam musí byť preto iný. - Keďže blesk je žiarivý svetelný úkaz na oblohe a 

pojem svetlo sa v Božom slove často používa ako symbol duchovného poznania, je zrejmé, že tento 

"blesk" môžeme interpretovať ako Kristovo zjavenie vychádzajúce z duchovného neba. 

Prečo má svoj začiatok na Východe a koniec na Západe? - Pán nám vo svojom novom Slove hovorí, že 

tento obraz symbolizuje celok jeho učenia pre ľudstvo, ktoré malo svoj začiatok v izraelskom národe, teda 

na Východe alebo v Oriente, a malo nájsť svoj komplexný záver na Západe, v krajine západnej pologule, a 

teraz ho aj našlo. (Duchovné zjavenia v Mexiku) - Symbol blesku má tiež význam, že časový úsek medzi 

dvoma zjaveniami bol pre Neho len krátkym okamihom, ktorý prešiel ako blesk na oblohe. - Pre nás ľudí 

je takmer 2000 rokov dlhý čas, pre Boha je to len okamih večnosti. 

Nasledujúce verše Matúšovho evanjelia, ako sa k nám dostali, akoby protirečili tomuto výkladu 

Kristovho príchodu ako zjavenia slovami, pretože sa v nich hovorí, že "slnko a mesiac" stratia svetlo, 

"hviezdy" budú padať z neba, na oblohe sa objaví "znamenie Syna človeka" a potom sa On sám zjaví "na 

nebeských oblakoch" s veľkou mocou a slávou. 

Ak by sa výrazy v úvodzovkách chápali v materiálnom zmysle, ako je to všeobecne, zem by sa zahalila 

do tmy, na nočnej oblohe by sa zmätene preháňali hviezdy alebo by na zem padal dážď meteorov, v 

tomto chaose by sa na oblohe zjavilo znamenie a potom by sa medzi nočnými mrakmi zjavil sám Pán, aby 

súdil zdesených ľudí. Ak však biblické slová o Kristovom návrate chápeme ako alegorický obraz 

duchovných procesov - a tak to musí byť -, prinášajú úplne iný pohľad. 

Obmedzme sa na dešifrovanie symbolického pojmu "oblak". V Biblii sa vyskytuje niekoľkokrát, ale 

väčšinou nie v prirodzenom zmysle. Keď Izraeliti prechádzali púšťou, "Pán išiel pred nimi vo dne v 

oblačnom stĺpe..." a keď bolo na vrchu Sinaj dané Desatoro, "oblak" znamená duchovnú prítomnosť Boha 

pre jeho ľud. V jednom Danielovom videní sa píše: "Videl som v tomto videní v noci, a hľa, "na nebeských 

oblakoch" prišiel ktosi ako Syn človeka k Starcovi dní a bol pred neho predvedený. Dal mu moc, česť a 

kráľovstvo, aby mu slúžili všetky národy, ľudia a jazyky. Jeho moc je večná a nepominie sa a jeho 

kráľovstvo nemá konca" (Dan 7, 13 + 14). Tu sa pre duchovné zjavenie Krista používa ten istý výraz ako pri 

opise jeho návratu v Matúšovom evanjeliu; kto by však tvrdil, že ide o hmotné oblaky, a nie o symbolické 

vyjadrenie duchovného zjavenia Krista? 

V Lukášovom evanjeliu sa výrazne nehovorí o "nebeských oblakoch", ale o "oblaku" a slovo "nebo" 

úplne chýba: "A potom uvidia Syna človeka prichádzať "v oblaku" s veľkou mocou a slávou" (Lk 21, 27). 

Tento výraz jasne ukazuje, že nejde o pozemské oblaky na oblohe, ale že sa má prejaviť duchovná forma 

zjavenia a že Pán sa nezjaví hmotne - viditeľne. 

Biblický úryvok hovorí aj o tom, že ľudia videli "Syna človeka". Mnohí kresťania to chápu doslovne a 

veria, že uvidia Ježiša svojimi hmotnými očami, keď sa bude vznášať z neba. - Prebudila by fyzická podoba 

Ježiša, ktorú by sme videli našimi materiálnymi očami, alebo by posilnila vieru ľudstva v Neho? - Vôbec 

nie. Ak by Kristus zostúpil z neba a bol by viditeľný fyzickými očami, videla by to len mizivá časť ľudstva. 

Zvyšok ľudstva, prakticky celé ľudstvo, by nebolo svedkom tohto javu, a tak by vôbec nedošlo k 
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presvedčivému účinku Kristovho návratu. Takže by opäť záležalo na tom, či by sme verili tým niekoľkým 

očitým svedkom alebo Jeho slovám, inými slovami, situácia by bola rovnaká ako pred takmer 2000 rokmi. 

V tom čase už Kristus žil viditeľne medzi ľuďmi a jeho učeniu sa neverilo - s výnimkou malej menšiny. 

A keby bol dnes viditeľne medzi nami ako ľudská bytosť pre naše fyzické oči, venovali by sme mu ešte 

menej pozornosti ako pred 2000 rokmi, pretože dnes sú ľudia príliš zaneprázdnení svojím bojom o väčší 

blahobyt alebo ťažkými problémami s každodenným zaobstarávaním potravín, bojom o moc, intrigami a 

vojnami. - A predsa ho ľudia uvidia. Niektorí, ktorí sú obdarení duchovnou tvárou, uvidia Ježiša tak, ako 

ho videli učeníci pri premenení na hore Tábor. Nie ako dôkaz Jeho prítomnosti - ten nepotrebujú - ale ako 

odmenu za ich vieru a duchovnú prípravu. - Ostatní budú vo svojom vnútri cítiť prítomnosť Krista v jeho 

nových zjaveniach. Ich duch im svedčí o pravde Jeho slova. - A ešte iní, väčšina, sa budú triasť celou 

svojou bytosťou, keď ich postihne ťažké navštívenie, ktoré musí prísť. Potom im ich svedomie objasní, že 

toto je zasľúbený návrat Krista v jeho neúprosnej spravodlivosti. Táto skúsenosť bude oveľa trvalejšia, ako 

keby ich fyzické oči videli "Syna človeka".  

V Lukášovom evanjeliu po Ježišovom prísľube o jeho návrate na zem nasledujú slová: "Ale keď sa to 

začne diať, zdvihnite oči a pozdvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie" (Lk 21, 28). Výraz "keď sa to 

začne diať" naznačuje, že nejde o náhlu "udalosť konca sveta", ale o dlhodobejší proces, na ktorý majú 

ľudia dávať pozor. O čo v tomto procese ide, osvetľuje ďalšia Ježišova zmienka o jeho príchode: "Keď 

príde Syn človeka, myslíte, že nájde vieru aj na zemi? (Lk 18, 8) Povaha otázky vyjadruje negáciu a 

naznačuje, že jeho druhý príchod sa týka aj ohlasovania pravdy, jeho učenia o spáse, a že ľudia budú mať 

opäť možnosť prijať alebo odmietnuť ho na základe svojej slobodnej vôle a budú sa - aspoň čo sa týka 

veľkej masy ľudí a ich vedúcich predstaviteľov cirkvi, vedy a štátu - sprvu správať rovnako neveriaco a 

odmietavo ako v Ježišových časoch. 

V podobenstve o horčičnom semienku (Lk 13, 18), ktoré symbolizuje vznik Božieho kráľovstva na 

zemi, Pán poukazuje najmä na malosť semienka, t. j. na spočiatku malý účinok jeho Slova vo svete, ktoré 

je vhodené "do záhrady", t. j. je zoslané z neba na zem a stáva sa veľkým "stromom", ktorý poskytuje 

prístrešie a tieň všetkým vtákom, t. j. ľuďom, a tak je základom Božieho kráľovstva na zemi. Rovnaký 

zmysel postupného rastu a prenikania Jeho Slova do vedomia ľudstva nachádzame aj v nasledujúcom 

podobenstve o kvase. 

Teraz musíme preskúmať, čo na túto tému hovorí apoštol Ján, Ježišov najobľúbenejší učeník, ktorý - 

ako dokazuje jeho evanjelium - pochopil a odovzdal učenie svojho Majstra tým najhlbším a 

najduchovnejším spôsobom. Vo svojej rozlúčkovej reči k učeníkom Pán hovorí: "Ak ma milujete, 

zachovávajte moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami 

naveky: Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí a nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo 

zostáva s vami a bude vo vás; nenechám vás sirotami, prichádzam k vám" (Jn 14, 1518). 

Vzhľadom na dôležitosť tohto prísľubu pre svojich nasledovníkov sa k nemu Ježiš niekoľkokrát vracia 

vo svojej veľkej rozlúčkovej reči: "Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle môj Otec v mojom mene, ten vás 

naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal" (Jn 14, 26). Tu sa dozvedáme, že tento 

Tešiteľ alebo Duch pravdy je Boží Duch Svätý, ktorý je "v mene" Krista poslaný veriacim na zemi, aby ich 

učil všetkému a pripomínal im všetko Ježišovo učenie. 

Po tom, čo Ježiš opäť položil učeníkom na srdce svoje prikázanie lásky a pripravil ich na nadchádzajúce 

prenasledovania, dáva im po týchto prenasledovaniach upokojujúce uistenie ako prísľub: "Ale keď príde 

Tešiteľ, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. Aj 

vy budete svedčiť, lebo ste so mnou od začiatku" (Jn 15, 26-27). "Ale hovorím vám pravdu, je dobré, aby 

som išiel (k Otcovi). Lebo ak ja nepôjdem, Tešiteľ k vám nepríde, ale ak ja pôjdem, pošlem ho k vám" (Jn 

16, 7). Predpokladom príchodu Tešiteľa ako Ducha pravdy je teda Ježišov návrat k Otcovi. To znamená, že 

tento Duch pravdy pochádza od samotného Krista ako Božieho "Slova" a On ho pošle od Otcovho trónu v 

jednote s ním svojim veriacim na zemi. On bol totiž aj ako človek veľkým svedkom Božej pravdy, preto 

pred Pilátom vyznal: "Ja som kráľ. Narodil som sa a prišiel na svet, aby som svedčil o pravde. Kto je z 

pravdy, počuje môj hlas" (Jn 18,37). 
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"Ešte ti mám čo povedať, ale teraz to neznesieš. Ale keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej 

pravdy. Lebo on nebude hovoriť sám od seba, ale čo počuje, to povie, a čo má prísť, to vám oznámi. Ten 

ma premení, lebo z môjho vezme a oznámi vám to. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal: "On 

vezme z môjho a oznámi vám to" (Jn 16, 12-15). 

Predchádzajúcimi slovami Pán upozornil svojich učeníkov na to, že ešte nie sú schopní uniesť všetku 

pravdu, ktorú im má odovzdať od Otca ako nositeľ zjavenia. Preto ich opäť odkazuje na svoje 

prichádzajúce Slovo zjavenia ako Ducha pravdy, ktorý ich potom uvedie do všetkých právd. Ako "Slovo" 

bude rovnako ako na zemi hlásať len to, čo prijme v jednote s Bohom Otcom ako božskú pravdu a 

múdrosť od neho a čo však nie je nič cudzie, len prenesené, ale pochádza z jeho vlastného ducha. Pritom 

"premení" svoj život a učenie ako Syn človeka, Ježiš, a vnesie doň svetlo a jasnosť, pretože tento Duch 

útechy a pravdy je Slovo samotného Božského Ducha, preto je tiež "Duchom Svätým". 

Ako vidíme z predchádzajúcich citátov, Nový zákon nám poskytuje množstvo odkazov a vysvetlení o 

"druhom Tešiteľovi", "Duchu Svätom", "Duchu pravdy", ktorého Otec pošle svojim deťom po Ježišovom 

návrate k Otcovi. Biblia tiež uvádza, že sa to stalo, keď bol na učeníkov vyliaty Duch Svätý. Medzi 

veriacimi sa často vyskytuje názor, že týmto sa zasľúbenia úplne naplnili a možno ich považovať za 

splnené. Je však tento názor správny? - Musíme si uvedomiť, že všetky Ježišove slová a najmä jeho 

prisľúbenia sa netýkali len prítomnosti alebo bezprostrednej budúcnosti, ale že ich duchovný význam je 

aktuálny aj pre neskoršie časy. Vyliatie Ducha Svätého na Ježišových učeníkov, na ich neskorších 

spolupracovníkov a spoluveriacich a následne na niekoľko vyvolených bolo - napriek svojmu veľkému 

významu - len skromným začiatkom, akoby predobrazom toho, čo malo prísť. V takzvanej letničnej 

udalosti bol pokrytý len malý okruh, ale dokonalé naplnenie sa musí týkať celého izraelského národa, ako 

to predpovedal už prorok Joel: "A potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vašim synom a dcéram sa 

budú snívať sny a vaši mládenci budú vidieť videnia." (Joel 3,1) - To, čo bolo vtedy budúcnosťou, je od 

roku 1866 prítomnosťou. Duch pravdy je teraz medzi nami. Ale ako málo ľudí je už vnútorne pripravených 

a schopných naplno pôsobiť v moci Ducha Svätého, hoci do seba prijali tohto Ducha pravdy! "Toto som 

vám povedal prostredníctvom 'prísloví' (v obraznom jazyku). Ale prichádza čas, keď vám už nebudem 

hovoriť 'prísloviami', ale budem vám slobodne zvestovať o svojom Otcovi" (Jn 16, 25). Týmto Pán 

potvrdzuje, že jeho jazyk je obrazový jazyk plný symbolov a duchovných súvzťažností pozemských 

hmotných vecí a procesov s vecami a procesmi duchovnej povahy. Ale príde čas - a to môže byť len čas 

Jeho návratu ako Ducha útechy, pravdy a svätosti - keď bude neomylne ohlasovať Svojho Otca svojim v 

ich vtedy rozvinutejšom svete jazyka a pojmov, takže hádanie mysle o pravom význame jazyka obrazov sa 

raz a navždy skončí. Bojácni kresťania, ktorí vidia v každom duchovnom zjavení podvod, a kresťania s 

menom, ktorí nechcú byť vyrušovaní vo svojej duchovnej indolencii, budú poukazovať na Ježišove 

varovania pred falošnými Kristami, a tak sa budú snažiť odradiť ľudí od prijatia tohto nového Božieho 

slova. Mali by si však uvedomiť, že práve v čase falošných Kristov a falošných prorokov, ktorých bolo a 

stále je dosť, je zasľúbený aj "skutočný" Kristus so svojím novým Slovom. Nepreskúmané alebo 

predpojaté odmietanie všetkého, čo je nové a nezodpovedá vlastným predstavám a záujmom, musí preto 

nevyhnutne viesť k odmietnutiu Krista pri jeho druhom príchode! Preto vážne napomenutie: Všetko 

skúste, ale čo je dobré, to si nechajte. 

Na záver tejto štúdie si pripomeňme Kristov list v jeho duchovnom zjavení apoštolovi Jánovi, ktorý je 

podľa svojho znenia adresovaný kresťanským cirkvám v Malej Ázii, ale v pravom zmysle je napomenutím 

kresťanských cirkví počas siedmich po sebe nasledujúcich epoch vývoja. Poslednú epochu symbolizuje 

zbor v Laodicei, v ktorom môžeme rozpoznať súčasné cirkevné organizácie kresťanského typu, ktoré 

ustrnuli v kulte. Pán jej hovorí: "Poznám tvoje skutky, že nie si ani studená, ani horúca. Ach, aby ti bola 

zima alebo teplo! Ale pretože si vlažný a nie si ani studený, ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst." (Zj 3,15 

+ 16) - Aká výstižná charakteristika dnešného mena a zvyku kresťanstva! "Hovoríš: Som bohatý, mám 

dostatok a nič nepotrebujem, a nevieš, že si úbohý, biedny, chudobný, slepý a holý. Radím ti, aby si si 

kúpil odo mňa zlato prečistené ohňom, aby si bol bohatý, a biele rúcho, aby si bol oblečený a aby sa 

neukázala hanba tvojej nahoty, a aby si si pomazal oči očným olejom, aby si videl." (Zj 3,17.18) - Kresťania 
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si myslia, že majú všetko a nepotrebujú žiadne ďalšie Kristovo zjavenie. V Jeho očiach sú však duchovne 

úbohí, biedni, slepí a nahí, a preto im radí, aby si od Neho zaobstarali zlaté a biele rúcho nefalšovaných 

božských právd spásy. 

Mali by si tiež natrieť oči, ktoré sú slepé voči pravde, masťou. - Trestám a trestám tých, ktorých 

milujem. Buďte teda usilovní a čiňte pokánie" (Zj 3,19). Napriek prísnemu pokarhaniu Pán svoje deti 

neodmieta. Miluje ich, najmä vo veľkých skúškach a návštevách, ktoré prišli a ešte prídu na ľudstvo, 

pretože nás majú priviesť k pokániu a obnove. 

"Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem 

sa s ním zhovárať a on so mnou. (Zj 3, 20) - On neotvára dvere, ani nenúti svoje deti. Ale tí, ktorí počúvajú 

Jeho hlas, ktorý je počuť nanovo, a otvárajú dvere svojho srdca, zažívajú so svojím Pánom najužšie 

spojenie ducha s duchom. 

Snažili sme sa pomôcť kritickým pochybovačom - ale dobrej vôle - pochopiť Kristov návrat. V 

predchádzajúcom texte sme uviedli, že sa nevráti počas veľkolepej nebeskej udalosti, ani sa nevráti 

fyzicky viditeľným spôsobom. Uvedomili sme si tiež, že veľké zástupy si Jeho príchod nevšimnú, pretože 

prichádza ako zlodej v noci: nečakane a potichu duchovnými prostriedkami. Z toho vyplýva jeho výzva: 

Bdejte a modlite sa, aby ste tento významný a dôležitý čas nepremárnili. Nebuďte ako päť nerozumných 

panien z podobenstva, ktoré nechali vyschnúť olej vo svojich lampách - symbol viery, lásky a nádeje - a 

preto nemohli v duchovnej tme polnoci stretnúť ženícha prichádzajúceho s radostným uznaním a 

nakoniec prišli na svadbu neskoro. 

II. Tri časy a sedem pečatí 
Po duchovnom stvorení veľká časť Božích detí odpadla od svojho Stvoriteľa zneužitím svojej slobodnej 

vôle a neposlušnosťou. Tým sa odsúdili na večné odlúčenie od Boha, t. j. na smrť. Boh však vo svojej 

nesmiernej láske umožnil svojim deťom návrat do ich duchovného domova. Cesta však bola veľmi dlhá, 

náročná a bolestivá. Preto ich nenechal na pokoji, ale zjavil im mocné učenie, s ktorého pomocou mohli 

krok za krokom znovu získať stratený duchovný raj. Plán vyučovania a výchovy bol rozdelený do troch 

veľkých období, ktoré sú zasa rozdelené do siedmich vývojových stupňov, zodpovedajúcich siedmim 

pečatiam Knihy života v Zjavení Jána. 

Trikrát 
Prvýkrát. 

Na začiatku prvej éry mohol Boh ešte duchovne komunikovať so svojimi deťmi prostredníctvom 

niektorých vyvolených. Počuli jeho duchovný hlas, ktorý ich viedol. Keď sa však toto spojenie v dôsledku 

rastúceho materializmu Jeho detí stratilo, Boh hľadal prostredníka. Vybavil si človeka, prostredníctvom 

ktorého mohol komunikovať so svojím ľudom. Mojžiš bol vyvoleným nástrojom, prostredníctvom ktorého 

oznámil Desatoro, ktoré malo dať návod na život najprv izraelskému ľudu a neskôr celému svetu. Mojžiš s 

Desatorom a podrobnými pokynmi symbolizuje prvý raz, keď sa Boh zjavil svojim deťom ako Stvoriteľ, 

jediný Boh, vo svojej neúprosnej spravodlivosti (Boh Otec Trojice). 

  

Druhýkrát. 
Keď sa naplnil čas, Boh poslal svojho jednorodeného Syna. Boží Duch sa v Ježišovi stal človekom a 

prebýval medzi ľuďmi. Vo svojom učení zjavil Božiu lásku a svojím životom a obetavou smrťou dal ľudstvu 

dokonalý príklad; preto bol Božím Majstrom, ktorý naplnil Desatoro prikázaní prvej éry prostredníctvom 

lásky, ktorá našla svoj najvyšší výraz na kríži, keď sa obetoval za ľudstvo. Ježiš symbolizuje druhú éru (Boží 

Syn Trojice). 

Tretíkrát. 
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Ježiš nemohol zjaviť všetko počas svojho pobytu na zemi, pretože ľudstvo na to ešte nebolo 

pripravené. On však oznámil, že Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého. Tento tretí čas uviedol Eliáš, ktorého 

Duch osvietil nástroj určený Bohom. Bol to jednoduchý muž menom Roque Rojas; podobne ako Ján 

Krstiteľ bol predchodcom, aby sa Boží Duch Svätý, Duch pravdy, mohol zjaviť medzi ľuďmi. V roku 1866 

Duch Eliášov zvestoval prostredníctvom svojho prostredníka Slova: "Ja som Eliáš, prorok prvej éry, ten z 

Premenenia na hore Tábor; pripravte sa..." Tí poslucháči, ktorí mali dar duchovného videnia, vtedy videli 

Ježiša, Mojžiša a Eliáša, ako to zažili učeníci pri Ježišovom premenení na hore Tábor. To je potvrdenie 

troch veľkých epoch a Eliáš symbolizuje tretí čas, v ktorom komunikuje Duch pravdy, alebo: návrat Krista 

v Duchu (Boh Svätý Duch Trojice). 

Boh poskytuje svoje zjavenia v dokonalom poradí: učenie o láske nám bolo dané prostredníctvom 

Ježiša (druhýkrát) po tom, čo sme už mali dostatočné poznanie o Božej spravodlivosti (prvý raz). A tak 

budeme schopní prijať učenie pravdy a múdrosti do tej miery, do akej budeme plniť učenie lásky (Tretí 

čas). 

Sedem pečatí 
"Kniha života" so siedmimi pečaťami, známa zo Zjavenia Jána, obsahuje históriu ľudstva, ako ju 

predvídal Boh. Je rozdelená do siedmich hlavných kapitol, z ktorých každá má špeciálnu pečať. Tieto 

pečate uvoľnil Kristus, aby svetlo obsiahnuté v príslušnej kapitole Knihy života, Božia vôľa a výchovný 

plán, mohlo pôsobiť a uskutočniť sa v ľudskom svete. Hlavné učenie príslušného duchovného stupňa 

vývoja ľudstva je tak symbolicky vyjadrené udalosťou jedného z Božích vyvolených, ktorý je vodcom a 

vzorom tejto epochy a všetkých neskorších dôb. - Od začiatku tretej éry sa pri šiestej pečati otvorila 

"kniha života". 

Prvá pečať: Obeta 
Pán nám vo svojom novom Slove hovorí: "Prvé z týchto štádií duchovného vývoja vo svete 

symbolizuje Ábel, prvý Otcov služobník, ktorý priniesol Bohu svoju obeť zmierenia. Je symbolom obety. 

Povstala proti nemu závisť." (U. 161, 54) 

Zo 4. kapitoly knihy Genezis vieme, že Kain a Ábel priniesli Bohu zápalnú obetu. Na Ábelov dar sa Boh 

pozrel milostivo, pretože bol daný s nevinným a čistým srdcom. Kainovo však Boh odmietol, pretože Kain 

nemal čisté srdce. To Kaina veľmi rozhnevalo a zo závisti a nenávisti zabil svojho brata Ábela. Hlboký 

zmysel tohto biblického príbehu však spočíva v tom, že Ábel - okrem hmotnej spaľovanej obety - priniesol 

Bohu aj duchovnú obetu svojich pozemských ľudských vášní. Preto bolo jeho srdce nevinné a čisté. Toto 

očistenie jeho bytosti je teda samotným symbolom obety. Súhrnne môžeme povedať: prvá pečať 

znamená, že máme obetovať svoje hriešne vášne, že duch prevláda nad hmotou a že tým dosiahneme 

duchovné spojenie s nebeským Otcom. 

Druhá pečať: viera 
Symbolom je Noe. Ľudia nepočúvali učenie prvej pečate, ale zneužívajúc svoju slobodnú vôľu sa 

nechali ovládať zlými vášňami materializmu. V 1 Moj 6,3 a nasl. čítame: "Vtedy povedal Pán: Ľudia už 

nebudú trestaní mojím duchom, lebo sú telom. Dám im ešte sto dvadsať rokov. . Keď však Pán videl, že 

zloba ľudí je na zemi veľká a že všetky myšlienky a skutky ich sŕdc sú zlé naveky, . ...povedal: "Vyhubím zo 

zeme ľudí, ktorých som stvoril. . Noe však našiel milosť v Pánových očiach... . Noe bol zbožný a bezúhonný 

muž a vo svojej dobe žil zbožným životom. . . " 

Ľud opovrhol Božím varovaním a neuveril termínu, ktorý mu bol určený na nápravu. Veril len jeden: 

Noe. Pán si ho vybral ako svoj nástroj, aby po potope začal znovu s novým ľudstvom. - Na splnenie 

všetkých Božích príkazov, ktoré boli v tej dobe tiež dosť nezvyčajné a ľudia sa im preto smiali, bola 

potrebná silná viera. Noe však dôveroval svojmu Bohu a konal tak, ako mu prikázal. Viera bola nielen 

doslovne, ale aj duchovne záchrannou archou pre Noema a dodnes je viera záchrannou silou pre každého 

veriaceho. Nie je náhoda ani to, že Abrahám, ďalší veľký hrdina viery, žil práve v čase druhej pečate. 
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Tretia pečať: duchovná sila 
Symbolizuje ho Jakub. Boh dal Jákobovi duchovné meno "Izrael", čo znamená "silný". Jákob alebo 

Izrael sa vo svojom živote stretol s mnohými protivenstvami a nebezpečenstvami, ktorými ho Boh skúšal, 

ale ktoré dokázal prekonať vďaka duchovnej sile, ktorá v ňom bola. Stal sa pre ľudí symbolom duchovnej 

sily, ktorú musíme získať, aby sme dokázali trpezlivo znášať a odovzdane znášať skúšky, ktoré nám Boh 

posiela. Vďaka spomínanej duchovnej vlastnosti si ho Boh vyvolil za praotca izraelského národa, pretože z 

jeho 12 synov pochádza 12 kmeňov. Jehova mohol aj jeho prostredníctvom zjaviť veľké duchovné 

zjavenie.  

Zo Starého zákona poznáme príbeh známy ako "rebrík do neba" (Gn 28, 10 a nasl.): Jakub videl vo sne 

rebrík, ktorý stál na zemi a siahal až do neba, a Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Na vrchole 

rebríka stál Pán. V symbolických obrazoch tak Boh ukázal vývoj ducha. Náš duch sa musí stať zrelším a 

čistejším, aby sme mohli stúpať krok za krokom. Môžeme si uvedomiť, že náš duch nemôže dosiahnuť 

čistotu potrebnú na výstup po rebríku, kým nie sme s Bohom v jednom ľudskom živote, takpovediac na 

prvý pokus. Je potrebných mnoho pokusov, mnoho inkánií, aby sme zakaždým vystúpili o niekoľko 

stupňov vyššie, podľa toho, akú zrelosť dosiahol náš duch. Pán nás pritom napomína, aby sme sa na 

rebríku nezastavili, t. j. aby sme neustále napredovali v duchovnom rozvoji, pretože inak budeme brániť v 

duchovnom rozvoji tým, ktorí prídu po nás. - Boží anjeli zostupujúci po rebríku sú pokrokoví duchovia 

svetla, ktorých Pán posiela dolu, aby pomáhali vystupujúcim. Aj tu sa vyjadruje, že Boh nás na ceste 

domov k nemu nenecháva samých, ale ponúka nám svoju pomoc.  

Spôsob, ako dosiahnuť kvalitu tretej pečate, je dbať na učenie predchádzajúcich dvoch: len 

obetovaním nižších vášní a neochvejnou vierou môže Boh spôsobiť, že iskra ducha, ktorá v nás žije, sa 

stane veľkou silou. 

 

Štvrtá pečať Zákon 
Symbolizuje ho Mojžiš. Boh si ho vyvolil, aby vyslobodil izraelský ľud z egyptského otroctva, a 

prostredníctvom neho dal ľudu Desatoro a mnohé príkazy, ktoré ľudstvu zvestovali Božiu vôľu. Desať 

prikázaní sa stalo základom všetkých ľudských zákonov, a keby sa verne dodržiavali, ľudstvo by sa vydalo 

na dobrú cestu: na cestu pravého uctievania Boha, spravodlivosti, poriadku a úcty k blížnemu. Ale 

nedodržiavanie Božieho zákona, teda neposlušnosť človeka voči Božej vôli, priviedlo ľudstvo na pokraj 

priepasti. 

Piata pečať: Láska 
Predstavuje ho Ježiš. V ňom sa Boh stal človekom z lásky k nám. Jeho život bol dokonalým príkladom a 

jeho učenie jediným oslávením lásky, ktorá našla svoje najvyššie naplnenie, keď za nás dal svoj život. 

Preto mohol svoje učenie zhrnúť do slov: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako 

som ja miloval vás, aby ste sa aj vy milovali navzájom" (Jn 13, 34). A v tomto novom prikázaní lásky je 

skutočne obsiahnutý celý zákon. Jeho dodržiavanie do posledného dôsledku prinesie na túto zem 

duchovné Božie kráľovstvo. Na onom svete je to už tak, pretože láska je predpokladom a základom 

duchovného kráľovstva. 

  

Šiesta pečať: Múdrosť 
Šiestu pečať symbolizuje - ako predohru a prípravnú etapu tretej éry - Eliáš, starozákonný prorok a 

veľký bojovník, ktorý po splnení svojho poslania odišiel do neba na "ohnivom voze" (2 Kr 2, 11). Toto 

obrazové znázornenie nám ukazuje, že Eliášov duch je Boží bojovník plný svetla. Tento cherubín 

Podľa Ježišovho svedectva sa Duch Svätý vtelil aj do Jána Krstiteľa (Mt 11, 7-14), ktorý pripravoval 

srdcia, aby do nich Ježiš mohol vložiť svoje učenie. On tiež pripravil cestu Pánovi v našich časoch pri jeho 

duchovnom návrate a ako mocné anjelské knieža odovzdáva všetkým duchom a svetom svetlo Ducha 

Svätého, Božej Múdrosti, ktorá vychádza z otvorenej šiestej pečate alebo kapitoly Knihy života, ktorej 
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učenie a zjavenia sám Pán zverejňoval prostredníctvom vyvolených nástrojov až do roku 1950. Čas šiestej 

pečate sa tým však neskončil. Svetlo šiestej pečate svieti na ľudstvo dovtedy, kým nepozná Kristovo 

zjavenie pri jeho druhom príchode a kým sa nezduchovní. Navštívenia, ktoré sa uskutočnia v rovnakom 

čase, podporia tento vývoj, aby duchovia mohli prijať pravdu a múdrosť Boha. Takto bude ľudstvo 

pripravené na siedmu pečať. 

Siedma pečať: Dokončenie 
Siedmou pečaťou sa zavŕši dielo vykúpenia, tak ako sa v siedmy deň - obrazne povedané - zavŕšilo 

stvorenie. Duch prešiel dlhú a strastiplnú cestu a je opäť v najužšom spoločenstve so svojím Otcom od 

Ducha k Duchu. Neposlušný syn sa vracia domov do Otcovho domu, premohol seba i svet. - Symbolom 

siedmej pečate je samotný Nebeský Otec, ktorý bude konečne dosiahnutým cieľom tejto náročnej cesty 

rozvoja a očisty duchov. Siedma pečať ešte nebola otvorená. Možno, že vďaka svojej duchovnej zrelosti 

už jeden alebo dvaja duchovia dostali malú predtuchu toho, čo prinesie siedma pečať. Ale pre celý Izrael 

a pre celé ľudstvo budú musieť ešte prísť a odísť generácie, ešte bude musieť uplynúť mnoho rokov 

skúšok, ešte bude musieť padnúť mnoho sĺz, ktoré budú očisťovať srdcia, až kým nenastane ten najväčší 

čas pre všetkých: čas trvalého spoločenstva s Otcom. 

  

III. Izraelský ľud 
  

V učení Pán často hovorí o "izraelskom ľude", "mojom ľude" alebo jednoducho o "ľude". To sa v 

žiadnom prípade netýka mexického národa, uprostred ktorého sa zhromaždenia konali. Znamená to štát 

Izrael? - Nie. Aby sme sa vyhli omylom, podávame tu krátke vysvetlenie o pôvode názvu "Izrael" a o tom, 

kto je v zjaveniach oslovovaný "ľud Izraela". 

Znalci Biblie poznajú príbeh zo Starého zákona, podľa ktorého Jakub počas ťažkej životnej situácie 

zápasil v noci s "mužom", až kým sa nerozbúrilo. "Muž" ho nemohol premôcť a nakoniec povedal: "Už sa 

nebudeš volať Jakub, ale Izrael, lebo si bojoval s Bohom a s ľuďmi a podľahol si." A Boh obnovil Jakubovi 

svoj prísľub: "Tvoje potomstvo bude ako prach zeme a budeš rozptýlený k večeru a k ránu, na sever a na 

juh a skrze teba a tvoje potomstvo budú požehnané všetky rody zeme." - Izrael je duchovné meno a 

znamená "silný". Mala sa stať silným duchovným spoločenstvom, ktoré by zahŕňalo celý národ, početný a 

silný izraelský národ. A Boh dal ľuďom zasľúbenú zem, aby v nej mohli žiť v pokoji a prehĺbiť duchovné 

spojenie s ním. Podľa zmluvy uzavretej s Bohom však bolo podmienkou, aby hlásal pravý kult jediného 

Boha a pravdu jeho učenia všetkým národom zeme, teda aby bol kňazským ľudom. 

Starý zákon podáva živé svedectvo o vývoji izraelského národa v priebehu storočí. Čoskoro sa v ňom 

prejavilo rozdelenie: na jednej strane malá skupina, ktorú chceme nazvať duchovným Izraelom, pretože 

udržiavala duchovný kontakt s Bohom a z jej radov vzišli múdri vodcovia ľudu a veľkí proroci. Na druhej 

strane väčšina, ktorú budeme nazývať materialistickým Izraelom, pretože božské požehnanie, veľkú 

múdrosť, vytrvalosť a hnaciu silu využívala výlučne na získanie moci a bohatstva. Táto neposlušnosť voči 

zmluve uzavretej s Bohom často prinášala izraelskému ľudu ťažké skúšky, ktoré si sám spôsobil, pretože 

jeho bohatstvo, moc a pýcha prakticky vyzývali susedné štáty, aby proti nim viedli vojnu. V súžení a 

úzkosti ľudia volali k svojmu Bohu, ale pokánie trvalo len dovtedy, kým nezískali slobodu a neprišli k 

bohatstvu. 

Počas mnohých skúšok žila menšina duchovného Izraela nepozorovane, ale plná viery a nádeje v 

Mesiáša. Preto sa v Ježišovi mohol stať človekom uprostred nich, aby svoj ľud opäť upozornil na svoje 

duchovné poslanie medzi národmi a pripravil ho naň. Duchovný Izrael ho nasledoval a s radosťou počúval 

jeho slovo. Väčšina, materialistický Izrael, si Ho takmer nevšímala a oficiálna cirkev Ho rozhodne 

odmietala. Očakávali silného muža, mocného bojovníka, ktorý zlomí vládu Rimanov a vzbudí pozemský, 

slávny a neporaziteľný Izrael. Ale Mesiáš bol pokorný a vyznával: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." 
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Ich sklamanie bolo také veľké, že ho odsúdili ako agitátora a rúhača a dali ho ukrižovať. - Tak sa stala 

udalosť nesmierneho významu: viditeľné oddelenie duchovného a materialistického Izraela.  

Duchovný Izrael sa zhromaždil okolo apoštolov a v malom zástupe čoskoro dozrelo poznanie, ktoré 

apoštol Peter vložil do slov: "Teraz som sa s pravdou naučil, že Boh nehľadí na osobu, ale na všetkých 

ľudí, kto sa ho bojí a koná správne, je mu milý." - Do duchovného Izraela teda nepatria len Židia, ale zo 

všetkých náboženstiev a národov tí, ktorí veria Kristovým slovám a konajú podľa nich, pretože je to 

duchovné spoločenstvo, a preto nie je viazané na národy. 

Materialistický Izrael vo svojej fanatickej snahe zbaviť sa rímskej nadvlády utrpel ťažkú vojnovú 

porážku a po zničení Jeruzalema v roku 70 n. l. prestal byť národom a Židia boli rozptýlení po celom svete. 

Strašný súd postihol materialistický Izrael za jeho neposlušnosť voči Božím zákonom a odmietnutie 

Mesiáša. Ježišovo proroctvo sa neúprosne naplnilo pri pohľade na veľkolepý jeruzalemský chrám: "Veru, 

hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni, ktorý by sa nerozbil." A znova: "Jeruzalem, Jeruzalem, 

ty, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo sú k tebe poslaní; koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje 

deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kurčatá pod svoje krídla, a ty si nechcel! Hľa, tvoj dom ti zostane 

opustený." - V priebehu nasledujúcich storočí boli všade nevítanou menšinou, ktorá musela znášať útlak, 

ponižovanie a ťažkosti. 

Teraz, takmer 2000 rokov po týchto hrozných udalostiach a následnom viditeľnom rozdelení medzi 

duchovným a materialistickým Izraelom, však opäť nastáva zmena nepredstaviteľného významu. 

Duchovný Izrael, ktorý ako sotva badateľná menšina medzi národmi zeme bol slabou, málo vplyvnou 

skupinou, sa prebúdza a zhromažďuje. Kristus pri svojom duchovnom návrate hovorí k "Izraelu podľa 

Ducha". Teraz zjednocuje všetky "rozptýlené kmene Izraela", aby ich vybavil svojím Duchom a poslal ich 

do boja, kým nedosiahnu spásu a zduchovnenie ľudského rodu. Návodom na to sú nové Kristove zjavenia, 

ktoré sú zhromaždené v 12 zväzkoch "Knihy pravého života". 

Na druhej strane máme materialistický Izrael. Jeho púť bola dlhá a strastiplná, odkedy vyhnal zo 

svojho lona Toho, ktorý mu ponúkol svoje kráľovstvo ako nové dedičstvo. Ale časy najtvrdšieho útlaku sú 

už preč, zbohatla a vďaka peniazom má veľký vplyv. Stala sa silnou a hrdou a nacionalistická vetva sa opäť 

usadila ako národ, prebudili sa staré náboženské tradície. Verí, že plní zákony Jehovove a Mojžišove, ale v 

skutočnosti sa stále klaňa zlatému teľaťu. Je ďaleko od pochopenia a plnenia svojho duchovného 

poslania. Nesmieme to chápať ako jednostranné obvinenie Židov alebo izraelského národa; všetky národy 

zeme - možno s výnimkou malých menšín - sú zhmotnené a "tancujú okolo zlatého teľaťa". - Ak sa v 

tomto výklade osobitne spomína materialistický Izrael, je to preto, lebo tento traktát sa zaoberá 

duchovným a materialistickým Izraelom a konštatuje, že tento Izrael - zatiaľ - neplní úlohu, ktorú mu určil 

Boh, byť kňazským ľudom medzi národmi zeme. Mimovoľne si kladieme otázku: Čo bude ďalej? - 

Nesmieme zabúdať, že Boh dal izraelskému ľudu veľké zasľúbenia a nikdy ich neporuší. Pritom si však 

musíme uvedomiť, že zasľúbenia požehnania, ktoré Boh dal Jakubovi v súvislosti s jeho potomstvom, sa 

týkajú ducha, rovnako ako neskoršie Jakubovo meno Izrael je už duchovným menom. Je omylom 

domnievať sa, že zasľúbenia sa vzťahujú na hmotu, t. j. na kmeň alebo na súčasný stav Izraela. Keby to tak 

bolo, potom by v ňom stále vystupovali proroci a Boží poslovia. - Ale príde čas, keď sa teraz ešte 

materialistický Izrael spojí s duchovným Izraelom a obaja opäť vytvoria jednotu, jeden izraelský ľud. Ale 

kedy sa to stane? - Keď sa materialistický Izrael zriekne peňazí, moci a pýchy a uzná nové Pánove zjavenia 

- čo bude pravdepodobne možné až po ďalšom najťažšom navštívení - a so slzami bolesti zvolá: Ježiš bol 

Mesiáš a Kristus je aj pre nás "cesta, pravda a život".  
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Pokyn 1  
1 Na počiatku času som ako Otec prikázal človeku konať dobro. Ľudia sa však odvrátili od Božích 

prikázaní, upadli do modloslužby a dopustili sa proti mne ohavných činov. Silní zvíťazili, slabí boli 
porazení a muž si vzal ženu za otrokyňu. Preto bolo potrebné dať Mojžišovi na vrchu Sinaj Desatoro 
zákona. Tento zákon obsahoval prikázania, ktorými sa mal riadiť izraelský ľud. S nimi mu to mali 
povedať: Ktokoľvek zabije, vynesie nad sebou rovnaký rozsudok. Kto kradne, vráti svojmu bratovi. Kto 
robí zlo, zaplatí oko za oko a zub za zub. 

2 Blížila sa druhá éra a ja som prišiel prebývať medzi vás v Ježišovi a povedal som vám vo svojom 
slove: "Ak niekoho udriete po pravom líci, nastavte aj ľavé. Odpusťte svojim nepriateľom." A v treťom 
čase, v ktorom sa nachádzate, som vám prišiel povedať: Čo by ste urobili, keby vrah vášho otca, 
prenasledovaný ľudskou spravodlivosťou, zaklopal na vaše dvere a prosil o pomoc? - Poskytnite mu 
ochranu. Ak budete takto konať, dokážete, že ste dosiahli duchovný rozvoj, ktorý vám umožňuje 
naplniť božský zákon vášho nebeského Otca, ktorý vám prikazuje: Milujte sa navzájom, oživujte 
duchov, ktorí sú mŕtvi, pre život milosti, lebo každý duch bude uzdravený. 

3 Dnes prichádzam, aby som prehovoril k vášmu duchu a odhalil vám obsah siedmich pečatí, knihy 
vašich dejín, proroctiev, zjavení a spravodlivosti. 

4 To ja som vám prišiel povedať, že teraz žijete v čase, ktorý patrí šiestej pečati. 
5 Rok 1866 je začiatkom tohto obdobia svetla. Poslal som Eliáša, aby zdvihol závoj tajomstva a 

otvoril čas môjho zjavenia ako Ducha Svätého medzi ľuďmi. Eliáš osvietil muža, ktorého som si vyvolil, 
aby bol predzvesťou. Bol to ten vyvolený, ktorý sa volal Roque Rojas a ktorý z ducha do ducha počul 
hlas proroka, ktorý mu v mojom mene prikázal, aby zvolal a zhromaždil svojich bratov*, pretože 
božské zjavenie bolo pripravené osvietiť osudy ľudstva. Roque Rojas, jemný a pokorný ako baránok, 
poslúchol duchovný hlas a odpovedal: "Nech sa mi stane vôľa môjho Pána."  
Pozri poznámku 1 v prílohe 

6 Roque Rojas zhromaždil skupinu mužov a žien plných viery a dobrej vôle a tam, v lone svojich 
prvých zhromaždení, sa Eliáš zjavil prostredníctvom mysle posla a povedal: "Ja som prorok Eliáš, ten z 
Premenenia na hore Tábor." Svojim prvým žiakom poskytol prvé učenie, zároveň im oznámil vek 
oduševnenia a predpovedal im, že čoskoro príde lúč Božského Majstra, aby sa spojil so svojím ľudom. 

7 Jedného dňa, keď bolo skromné zhromaždisko Roque Rojasa plné nasledovníkov, ktorí verili slovu 
tohto muža, Eliáš zostúpil, aby osvietil myseľ svojho hovorcu, a inšpirovaný Mnou pomazal sedem z 
týchto veriacich, ktorí mali predstavovať alebo symbolizovať sedem pečatí. 

8 Neskôr, keď prišiel sľúbený okamih Môjho zjavenia, som zistila, že z tých siedmich vyvolených len 
jedna bdela v očakávaní príchodu čistého Manžela, a to srdce Damiany Oviedo, panny, ktorej myseľ 
ako prvá prijala svetlo Božského lúča ako odmenu za jej vytrvalosť a prípravu. 

9 Damiana Oviedo zastupovala šiestu pečať. Bol to ďalší dôkaz, že svetlo šiestej pečate je to, ktoré 
osvetľuje túto éru. 

10 V druhej ére som našiel ženské lono, materské lono, a v súčasnosti som spočinul v čistom a 
neporušenom srdci Damiany Oviedo. Jej panenské lono bolo pre izraelský ľud ako lono matky a jej 
prostredníctvom som pripravil vodcov*, "nositeľov hlasu" a "pracovníkov "**. Prinútil som ju prísť na 
prah staroby a povedal som jej: Ty, ktorá si sa vzniesla ako prameň lásky a zapálila si v srdciach 
pochodeň viery, teraz odpočívaj. 
* Vedúci spoločenstiev 

** Na základe Ježišovho podobenstva o "robotníkoch na vinici 
11 Požiadala ma, aby som jej dovolil prísť v duchu pracovať, pretože horlivo bdela nad Mojím 

zákonom a nechcela, aby bol poškvrnený, a ja som jej to dovolil. 
12 Zároveň som jej dal ďalšiu úlohu tým, že som jej povedal: Damiána, nie je mojou vôľou, aby sa 

kalné vody miešali s krištáľovo čistými. Buďte po pravici vodcov, aby v nich denne rástla pochodeň 
viery. Potešte sa a osviežte sa týmito ľuďmi z miesta, kde sa nachádzate. Pozrite sa na zástupy, ktoré 
vás milujú a spoznali ma. Sledujú stopu, ktorú ste im zanechali. Hľa, pochodeň stále horí. Majster 
povedal: Kto seje lásku, žne lásku; kto seje svetlo, žne svetlo. Bojovali ste, aby ste pripravili mysle 
nositeľov hlasu* a očistili cesty Mojich vyvolených; hľa, toto je vaše semeno. 
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ako sprostredkovateľský orgán 
13 Veru vám hovorím, ľudia: Damiána je čistá panna, ktorá prišla v treťom veku ako Máriina 

zástupkyňa, aby vám darovala nehu a pohladenie. Blahoslavené sú panny, ktoré nasledujú túto cestu, 
lebo ich obdarím svojou milosťou. Mojou božskou túžbou je premeniť vás všetkých, ktorí ste mojimi 
deťmi, na mojich učeníkov, pretože sa blíži okamih môjho odchodu a ja vás chcem zanechať ako 
majstrov medzi ľuďmi. 

14 Kráčajte pevným krokom, aby ste dosiahli cieľ svojej cesty a boli silní na zemi svojou pokorou a 
ochotou. 

15 Materialistickí ľudia tejto doby ma tiež volali. Môj hlas v nich našiel duchovnú odozvu a Majster 
im daroval hojnosť pokoja; oni sami, hoci som s nimi, ma nechceli prijať a chceli zasiať semená iného 
druhu. 

16 V tejto chvíli vás prijímam a dávam vám Svoje Bytie a Svoje Svetlo, na ktoré ste tak dlho čakali. 
Neodsudzujte svojich bratov, ktorí zišli z cesty pravdy, lebo neviete, či zajtra aj vy nezablúdite na iné 
cesty. Chránim vás pred zblúdením a dávam vám mlieko a med. 

17 Dnes som prišiel, aby som vám znovu povedal svoje slovo, aby som vám pripomenul učenie z 
minulosti. Ale neprišiel som vám pripomenúť sväté prijímanie v tej podobe, v akej ho Ježiš 
symbolizoval v druhej ére s chlebom a vínom na zemi. Prešiel čas, keď sa vám ponúkal hmotný chlieb 
ako náhrada za moje slovo. Dnes je moje slovo chlebom a jeho božský význam je svätým vínom, ktoré 
vám duchovne ponúkam v každej chvíli. 

18 Priblížte sa, priblížte sa, to je moja vôľa. Dajte pravdu tomu, kto sa živí troskami. Priveďte ku mne 
neveriacich a nech zmiznú nezhody a rozkoly, aby sa Chlieb večného života dostal ku všetkým mojim 
deťom, lebo moja Láska vám prišla na pomoc, keď ste boli na pokraji pádu. Ako záchranné lano v 
búrke ťa zachraňuje môj Duch naplnený milosrdenstvom. 

19 Vždy, keď ste si mysleli, že ste v hodine skúšky opustení, dal som vám pocítiť svoju prítomnosť, 
aby som posilnil vašu vieru. 

20 Vtedy tvoje pery mlčali, už pripravené rúhať sa a vyčítať mi: "Pane, prečo dovolíš, aby mi ublížili 
moji vlastní bratia, keď hovoríš, že som tvoj vyvolený?" 

21 Ó, detičky, ktoré ste sa ešte nerozhodli byť mojimi učeníkmi, hoci som povedal: Blahoslavený je 
ten, kto sa trápi a ukazuje sa silný v skúške, odpúšťa svojmu bratovi a dobrorečí môjmu menu, lebo z 
jeho bytosti vyjde svetlo, ktoré obráti aj toho, kto moje učenie poprel. 

22 Každý dobrý skutok nájde svoju odmenu, ktorú však nedostane na zemi, ale na onom svete. Ale 
koľkí by si chceli užívať túto blaženosť už tu na zemi bez toho, aby vedeli, že ten, kto pre svoj duchovný 
život nič nerobí, bude bez zásluh, keď doň vstúpi, a jeho výčitky svedomia budú potom veľké. 

23 Moje učenie postupne umožní ľuďom pochopiť podstatu alebo zmysel života, a potom bude tento 
krátky pozemský kurz použitý v prospech ducha. Ale na to je potrebné, aby ste si navzájom odpúšťali, 
aby medzi ľuďmi vzišlo svetlo a pokoj. 

24 Ale ak ani vy, moji učeníci, nedáte v tejto chvíli príklad týchto cností, v koho môže ľudstvo ešte 
dúfať? 

25 Uvedomte si, že vám to hovorí Ten, ktorý za vás dal svoju krv a svoj život a ktorý miloval a 
odpustil davu, hoci ho súdili, odsúdili a zabili. 

26 Ale pravda, ktorá je život, ktorá je láska, je nesmrteľná, a hľa, tu je znova medzi vami v zjavení 
môjho Ducha skrze ľudskú myseľ. Moje Slovo tentoraz pre vás opakuje túto lekciu: "Milujte sa 
navzájom, ako Majster miluje svojich učeníkov." Vysvetlím ju aj ja, aby sa objasnilo každé tajomstvo a 
aby sa pred vami znovu otvorila tá kniha, ktorú som vám zanechal ako závet a ktorú ľudia neskôr 
zatajili alebo zavreli.* 

27 Jánovo Zjavenie, ktoré bolo často spochybňované a čiastočne odmietané pre svoj ťažko pochopiteľný obsah, Pán 
plne potvrdzuje a vysvetľuje jeho význam. 

28 Mnohé závoje sa roztrhnú. Moje slovo je meč svetla, ktorý ničí tmu. 
29 Skryté poznanie vyjde na svetlo a odhalia sa vám neznáme učenia. Mnohé tajomstvá budú 

odhalené, ale tieto zjavenia nenájdete v knihách sveta, ale v tomto mojom Slove. 
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30 Každý, kto chce byť dieťaťom svetla v pravde, nech s úctou načrie do hlbín Môjho Slova a tam 
spozná svojho Majstra, ktorý ho čaká, aby ho učil. 

31 Veru, veru, nie ľudské učenie prinesie svetu mier a zachráni ľudstvo pred priepasťou. 
32 Pozrite sa na náboženstvá, ktoré sa navzájom popierajú a hovoria, že hlásajú Moje učenie. 
33 Preto všetci tí, ktorí sú povolaní byť mojimi poslami, mojimi novými učeníkmi v tomto čase, budú 

očistení a vyčistení, aby boli hodní prinášať túto dobrú zvesť svojim bratom. 
34 V druhej ére bolo dvanásť učeníkov, ktorí šírili Moje učenie po celom svete. V tretej ére bude z 

každého "kmeňa Izraela" dvanásťtisíc ľudí, ktorí budú oboznamovať celé ľudstvo s Mojím učením 
pravdy a lásky. 

35 Kde je týchto stoštyridsaťštyri tisíc? - Eliáš ich práve zhromažďuje, či už sú niektorí v duchovnej a 
iní vo vtelenej podobe. Všetci budú duchovne spojení v tomto božskom diele. 

36 Uvidíte veľké udalosti, z ktorých vás mnohé prekvapia, ale ja vám dám svetlo so svojím učením, 
aby ste nikdy neboli v zmätku. Skúmajte moje slovo, ktoré vám vštepí lásku k vášmu Otcovi a k vašim 
bratom. Nie je potrebné patriť k stoštyridsiatim štyrom tisícom, aby ste mohli slúžiť Otcovi alebo sa 
nazývať učeníkmi Majstra. Tí, ktorí patria do tohto počtu, sú tí, ktorých úlohou je byť priekopníkmi a 
ochrancami Môjho diela. 

37 Dnes prichádzam v Duchu. V druhej ére som bol viditeľný očiam ľudí, pretože som sa stal 
človekom. 

38 Mnohí sa pýtali, keď ma videli: "Kto je ten, čo hovorí v mene Božom?" A iní im povedali: "Je to syn 
Márie a Jozefa, tesára, je to Galilejčan." Potom si z Ježiša robili posmech. 

39 Syn tesára však spôsobil, že tí, ktorí boli od narodenia slepí, uvideli svetlo a uprostred neho tvár 
Ježiša, ktorý ich uzdravil. Keď pocítili zázrak Majstrovho pohladenia, poklonili sa mu k nohám a z 
plných pľúc zvolali, že v ňom spoznali prisľúbeného Spasiteľa. 

40 Znepokojení neveriaci sa potom pýtali sami seba: Ako je možné, že tento jednoduchý človek, 
ktorého poznali ako jedného z mnohých, mohol robiť také veľké zázraky? 

41 Dnes prichádzam v Duchu a ľudia ma už nemôžu nazývať Synom tesára, ale naozaj vám hovorím, 
že ani v tých dňoch ma tak nemohli nazývať. Bolo napísané, že panna počne a v jej lone sa "Slovo" 
stane telom. Jozef, hlava rodiny, bol na životnej ceste panny a dieťaťa len anjelom strážcom, 
viditeľným ľudským očiam; Mária bola naopak stelesnením Božej materinskej lásky a matkou Ježiša, 
ktorý bol ľudskou časťou Krista. 

42 Pomocou jednoduchého učenia vám postupne pomôžem pochopiť zjavenia, ktoré nazývate 
tajomstvami a ktoré nimi nie sú. Budem vás učiť modliť sa, aby ste v hodinách skúšok pozdvihli svoje 
myšlienky k Otcovi.  

43 V každom čase ste sa učili modlitbe. 
44 Mojžiš vás nechal modliť sa* počas poslednej noci, ktorú ste strávili v Egypte, a počas celého 

putovania púšťou.  
To sa vzťahuje na všetkých, ktorí boli vtelení medzi izraelský ľud v Mojžišových časoch. 

45 V druhej ére som vás naučil modlitbu Pána, aby ste sa ňou inšpirovaní obracali vo svojich 
potrebách na Otca a mali vždy prítomný prísľub jeho prichádzajúceho kráľovstva; aby ste k nemu 
prichádzali s prosbou o odpustenie a spytovali si svedomie, či ste už sami odpustili svojim dlžníkom 
rovnakým spôsobom. 

46 Teraz vás učím duchovnej modlitbe, ktorá nevychádza z pier, ale z najhlbšieho dna vášho ducha a 
ktorá sa mi prihovára v pokore a dôvere: "Pane, nech sa v nás stane Tvoja vôľa." 

47 Učil som ťa liečiť. Ježiš bol balzamom, bol zdravím, jeho slovo uzdravovalo toho, kto ho počul, 
jeho ruka prinášala zdravie tomu, koho sa dotkla; jeho pohľad prinášal nekonečnú útechu tomu, kto 
ho prijal; dokonca aj jeho sukňa, keď sa jej vo viere dotkol, prinavrátila pokoj tým, ktorých trápila 
horkosť a utrpenie a ktorí k nemu prišli; a dokonca aj jeho krv, keď kvapla na stotníkovu tvár, vrátila 
jeho očiam stratený zrak. 

48 Iba láska a milosrdenstvo, ktoré sú dcérou tejto lásky, môžu robiť takéto zázraky. S nimi sa 
môžete uzdraviť.  
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49 Cíťte ma veľmi blízko pri sebe; dávam vám to najavo v ťažkých chvíľach vášho života. Želal som si, 
aby ste si zo srdca pripravili môj príbytok, aby ste v ňom pocítili moju prítomnosť. 

50 Ako je možné, že ma necítiš, hoci som v tebe? Niektorí ma vidia v prírode, iní ma cítia len mimo 
všetkej hmoty, ale naozaj vám hovorím, že som vo všetkom a všade. Prečo ma vždy hľadáte mimo 
seba, keď som aj vo vás? 

51 Keď som vám povedal, kto som, nepočuli ste ani nerozumeli hlasu, ktorý k vám hovoril, a keď ste 
ma videli, nevedeli ste, na koho sa pozeráte. To bol dôkaz vašej nedostatočnej duchovnej citlivosti. 

52 Nakoniec však prichádzate ku Mne, aby som vás učil, a nie len poukazoval na vaše nedokonalosti. 
Svoju minulosť nesieš v duchu ako bremeno odpustenia*. 
Pozri poznámku 2 v prílohe 

53 Potom z teba snímem bremeno a nechám ťa odpočinúť, odstránim tvoj smútok a ponúknem ti 
pokrm, ktorý v tvojom srdci zapáli svetlo nádeje. 

54 Koľko sŕdc zatvrdnutých životnými skúškami sa cítilo premožených jemnosťou môjho slova. Cítili, 
že nachádzajú útechu, ozdravujú sa a prebúdzajú sa k novému životu. Tak sa stane, že tí, čo ma 
nasledujú, pripíšu Mojej moci a láske to, čo dostali, a ich duch sa už nemôže oddeliť odo mňa, pretože 
ich srdce je plné vďaky a lásky a nevymenia čistú belosť svojho duchovného rúcha za kráľovské rúcho 
najbohatšieho panovníka. 

55 Sú však aj takí, ktorí zostávajú so mnou a hoci prijímajú moje slovo ako prúd krištáľovo čistej vody, 
zachovávajú si svoje zlé sklony. Medzi nimi sú aj tí, ktorí sa správajú ako závistlivý Kain; keď vidia, že 
ich obeta je Pánovi menej milá ako obeta pokorného, ktorý sa správa ako spravodlivý Ábel, ich srdce 
horí hnevom a závisťou a vyťahujú dvojsečný meč, ktorý majú, jazykom, aby bolestne zranili svojich 
bratov. Potom, čo ich nechali vzlykať v bolesti alebo ich (duševne) zabili, prichádzajú do Mojej svätyne, 
pozdvihujú svoje myšlienky ku Mne a plní pokrytectva hovoria, že Mňa milujú. 

56 Ja však neodháňam tieto malé deti, ktorých myseľ a srdce sú zatvrdnuté; podrobujem ich veľkým 
skúškam a dávam im dôkladne pocítiť moje slovo. Ak sa sklonia, majú vyhraté, ak sa vzbúria, musia 
znova zablúdiť a čakať na ďalšiu príležitosť. 

57 O tom všetkom vám hovorím, aby ste sa stali Mojimi dobrými učeníkmi a aby ste dosiahli pravú 
múdrosť. 

58 Nikdy by ste sa nemali chváliť svojím poznaním, pretože tajomstvo Otca sa zjavuje len tým, ktorí 
pokorne klopú na jeho dvere. 

59 Keby sa ľudia vedy, ktorí riadia a menia váš svet, inšpirovali láskou a dobrotou, už by zistili, koľko 
mám pre vedu tejto doby pripraveného poznania, a nielen túto veľmi malú časť, na ktorú sa tak veľmi 
spoliehajú. 

60 Šalamúna nazývali múdrym, pretože jeho úsudky, rady a výroky sa vyznačovali múdrosťou; jeho 
sláva sa rozšírila za hranice jeho kráľovstva a dosiahla aj iné krajiny. 

61 Ale tento muž, hoci bol kráľom, pokorne pokľakol pred svojím Pánom a prosil ho o múdrosť, silu a 
ochranu, pretože si uvedomoval, že je len mojím služobníkom, a zložil predo mnou svoje žezlo a 
korunu. Keby všetci učenci, všetci vedci konali rovnako - aká veľká by potom bola ich múdrosť, koľko 
doteraz neznámych učení by im bolo ešte odhalených z Môjho tajného pokladu poznania! 

62 Vy, pokorní v materiáli, ste už získali mnoho vedomostí, ktoré vám neodhalili ani učenci, ani vedci. 
63 Tajomstvo "vzkriesenia tela" bolo objasnené zjavením o reinkarnácii ducha. Dnes viete, že zmysel 

tohto zákona lásky a spravodlivosti spočíva v tom, že duch sa zdokonaľuje, že sa nikdy nestratí, 
pretože vždy nájde otvorené dvere ako príležitosť na svoju spásu, ktorú mu ponúka Otec. 

64 Môj súd každého ducha na základe tohto zákona je dokonalý a neúprosný. 
65 Len ja viem, ako vás súdiť, pretože každý osud je pre ľudí nepochopiteľný. Preto nie je nikto 

vystavený ani prezradený iným. 
66 Po tom, čo sa duchovia stratili vo svojich hriechoch, po toľkých bojoch a peripetiách a po dlhom 

putovaní, prídu ku Mne plní múdrosti, pretože majú skúsenosti, očistení bolesťou, povznesení svojimi 
zásluhami, unavení z dlhej púte, ale jednoduchí a radostní ako deti. 
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67 Ľudia, zvážte čas, ktorý máte pred sebou, a počúvajte moje slovo, lebo ono je "Cestou". Spoznajte 
a plňte svoju úlohu a trpezlivo znášajte svoje utrpenie, pretože na vrchol dokonalosti nevedie cesta 
bez tŕňov. 

68 Svetlo môjho Slova zjednotí ľudí v tejto tretej ére. Moja pravda bude žiariť v každej mysli, čím 
zmiznú rozdiely medzi vierovyznaniami a kultmi. 

69 Kým dnes ma jedni milujú v Jehovovi a popierajú Krista, iní ma milujú v Kristovi a nepoznajú 
Jehovu; kým jedni uznávajú moju existenciu ako Ducha Svätého, iní sa hádajú a rozdeľujú o moju 
Trojicu. 

70 A teraz sa pýtam tohto ľudstva a tých, ktorí ho duchovne vedú: Prečo sa od seba vzďaľujete, keď 
všetci vyznávate pravého Boha? Ak ma milujete v Jehovovi, ste v pravde. Ak ma milujete skrze Krista - 
On je Cesta, Pravda a Život. Ak ma milujete ako Duch Svätý, priblížite sa k Svetlu. Máte len jedného 
Boha, len jedného Otca. V Bohu neexistujú tri Božské osoby, ale iba jeden Božský Duch, ktorý sa zjavil 
ľudstvu v troch rôznych fázach vývoja. Keď prenikli do tejto hĺbky, vo svojej detinskosti sa domnievali, 
že vidia tri osoby tam, kde je len jeden Boží Duch. Preto keď počuješ meno Jehova, mysli na Boha ako 
na Otca a Sudcu. Keď myslíte na Krista, spoznávajte v ňom Boha ako Majstra, ako Lásku; a keď sa 
snažíte pochopiť pôvod Ducha Svätého, vedzte, že nie je nik iný ako Boh, keď zjavuje svoju nesmiernu 
múdrosť tým učeníkom, ktorí sú pokročilejší. 

71 Keby som našiel ľudstvo prvých čias duchovne rozvinuté tak, ako je dnes, zjavil by som sa mu ako 
Otec, ako Majster a ako Duch Svätý; potom by ľudia nevideli tri božstvá tam, kde je len jedno. Ale oni 
neboli schopní správne vykladať Moje učenie, boli by zmätení a zostali by mimo Mojej cesty a naďalej 
by si vytvárali prístupných a malých bohov podľa svojich predstáv. 

72 Len čo si ľudia uvedomia a prijmú túto pravdu, budú ľutovať, že sa navzájom zle posudzovali kvôli 
chybe, ktorej by sa pri troche lásky vyhli. 

73 Uč sa zákonu, miluj to, čo je dobré, nech sa láska a milosrdenstvo stanú skutkom, dopraj svojmu 
duchu posvätnú slobodu, aby sa vzniesol do svojho domova, a budeš ma milovať. Chceš dokonalý 
príklad toho, ako sa správať a ako byť, aby si ma dosiahol? - Vezmite si Ježiša za vzor, milujte ma v 
ňom, hľadajte ma skrze neho, prichádzajte ku mne po jeho božskej ceste; ale nemilujte ma v jeho 
telesnej podobe alebo v jeho obraze, ba ani nenahradzujte praktizovanie jeho učenia obradmi alebo 
vonkajšími formami, inak zostanete navždy vo svojej odlišnosti, vo svojom nepriateľstve a fanatizme. 

74 Milujte ma v Ježišovi, ale v jeho Duchu, v jeho učení, a naplníte večný zákon, lebo v Kristovi sa 
spravodlivosť, láska a múdrosť spojili v jedno, čím som dal ľudstvu poznať existenciu a všemohúcnosť 
svojho Ducha. 

75 Ak je Kristus Láska, môžeš veriť, že je nezávislý od Jehovu, keďže ja som Láska? 
76 Ak je Duch Svätý Múdrosť, veríte, že tento Duch existuje nezávisle od Krista, keďže som Múdrosť? 

Myslíte si, že "Slovo" a Duch Svätý sú dve rôzne veci? 
77 Stačí poznať len niečo zo Slova, ktoré Ježiš učil ľudstvo, aby sme pochopili, že len jeden Boh 

existoval a bude večne len jeden. Preto som skrze neho povedal: "Kto pozná Syna, pozná Otca, lebo on 
je vo mne a ja som v ňom." Neskôr, keď oznámil, že sa vráti k človeku v inom čase, nielenže povedal: 
"Znovu prídem", ale prisľúbil, že pošle Ducha Svätého, Ducha Tešiteľa, Ducha Pravdy. 

78 Prečo by mal Kristus prísť bez Ducha Svätého? Nemohol by so sebou priniesť pravdu, svetlo a 
útechu vo svojom Duchu? 

79 Ako málo ľudia prenikli do Mojej Pravdy a ako veľmi sa pomýlili v tom mále, do ktorého prenikli! 
Veria, že sa dostali k najhlbším pravdám, ale kým používajú pravdu na klamanie, zabíjanie, ničenie 
pokoja a na nesprávne vzájomné posudzovanie, čo je všetko opak toho, čo učí Moje Slovo, ľudia 
nemôžu povedať, že kráčajú po ceste pravdy. 

80 Všetkým vám v tomto čase posielam svoje posolstvo, ktoré bolo ľudstvu prisľúbené ústami Ježiša, 
keď prebýval medzi ľuďmi. 

81 Viem, že toto učenie bude mať spočiatku nízku vážnosť, pretože bolo podané prostredníctvom 
jednoduchých tvorov a hriešnikov, akými sú moji prostredníci slova. Ale pravda obsiahnutá v tomto 
zjavení bude mať prednosť a toto učenie bude vypočuté, pretože v jeho podstate je prítomný Duch 
Svätý, Tešiteľ a zasľúbená pravda. 
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82 Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 2  
1 Hľa, som opäť medzi vami v tejto hodine, keď ma váš duch počúva a vzdáva mi vďaky. 

2 Vždy, keď sa začína nový rok, ľudstvo čerpá novú nádej, hoci sú aj takí, ktorí pociťujú strach. Prečo 

sa bojíte života a času? Vždy zostávajú rovnaké, to vy prechádzate okolo. Dnes ste deti a zajtra ste 

dospelí; dnes ste na zemi a zajtra už nie; dnes sa narodíte a zajtra zomriete. 

3 Žijete vo vrcholných časoch. Váš duch už nepodlieha hmotnému životu, vstúpil do večnosti. Ste 

atómami môjho božstva. Som večný. Vždy som bol. Božský Duch nikdy nestarne. Ja som nemenný a 

nepominuteľný, začiatok a koniec, Alfa a Omega. Zo mňa ste vyšli, a preto sa ku mne vrátite. 

4 Samozrejme, každý nový rok je pre ľudí záhadou, ale naozaj vám hovorím, že je to nový krok, 

ktorý musíte urobiť na ceste svojho vývoja. 

5 Nebojte sa budúcnosti, pretože ju nepoznáte, nevidíte ju zahalenú v temnote. Pamätajte, že som 

čas a večnosť; pamätajte, že som v budúcnosti. 

6 Vy, môj ľud, viete niečo o tom, čo vás čaká v budúcnosti, pretože vám to zjavujem a máte medzi 

sebou prorokov, ktorí podľa mojej vôle vnikajú do budúcnosti a vydávajú vám o nej svedectvo. 

7 Nemáte právo pochybovať; nie ste slepci, ktorí sa musia báť, že na ceste zakopnú. 

8 Pre všetkých ľudí som vytvoril cesty, aby našli pokoj. Vyznačil som im cesty, aby ma našli v celej 

Mojej pravde. 

9 Ó, ľudstvo, som ti tak blízko a ty ma necítiš! 

10 Dal som vám tajomstvo pokoja, ktorým je vzájomná láska. 

11 Príde hodina, keď ľudia budú tak túžiť po mieri, že ho budú hľadať všetkými prostriedkami: v 

náboženstvách, vo vede a v rôznych náukách. Veriaci aj tí, ktorí sa nazývajú ateistami a 

voľnomyšlienkarmi, budú pri hľadaní tohto pokoja smerovať k tomu istému bodu, a keď ho dosiahnu, 

budú stáť tvárou v tvár Mne. 

12 Dávajte pozor, vy, ktorí v tejto chvíli počúvate moje slovo, ale čoskoro ho už nebudete počuť. 

Toto zjavenie sa neskončí v tomto roku, ale až v čase, ktorý určila Moja vôľa, teda v roku 1950. 

13 Tí, ktorí ma dlho počúvali, nech si pamätajú, že som vám povedal: Moje slovo zostúpi z vrcholu 

hory a vy budete na jej úpätí, aby ste ho prijali. 

14 Od prvého "hovorcu", ktorého myseľ som použil na tento prejav, som vám povedal, že tento 

božský prejav, ktorý sa začal v roku 1866, sa skončí v roku 1950 a že po tomto roku nezostanete sirotami, 

pretože Moja prítomnosť bude ešte silnejšie pociťovaná, ak sa budete vedieť pripraviť. 

15 Dnes je prvý deň roku 1941, takže budete počúvať Moje Slovo ďalších desať rokov, čo je dosť času 

na to, aby mnohí vaši bratia spoznali toto učenie, aby mnohí, ktorí neuverili, uverili a aby mnohí, ktorí 

neboli poslušní, vyšli a plnili Moje príkazy. 

16 Moje pokorné a nežné slovo bude potešením pre trpiaceho a ako rosa a vôňa pre každého ducha. 

Toto Slovo, ktoré mnohí odmietli a ktoré mnohí znesvätili pre svoje potešenie, bude všetkým pripadať 

ako pohladenie. 

17 Nemyslite si, že vaša krajina bude jediná, ktorá dostane moje duchovné dobrodenia. Nie, od 

začiatku držím dedičstvo pre každý národ tejto zeme. 

18 Moja pravda opäť vstúpi do všetkých príbytkov, tak ako kedysi Ježiš vstúpil do chrámov určených 

na uctievanie Boha a svojím slovom udivil kňazov, starších a učiteľov zákona. 

19 Kto si ma v dnešnej dobe vezme za príklad? Kto sú tí, ktorí sa neboja ľudskosti? - Tí, ktorí svedčia 

o pravde svojimi skutkami. Veru, hovorím vám: Ten, kto hovorí pravdu, sa nebude báť smrti ako jeho 

Majster. 

20 Bolo by už dávno načase, aby toto slovo zaznelo v chrámoch a kostoloch a aby jeho ozvena 

dosiahla mocných zeme. Je však potrebné, aby sa jej nositelia očistili a zdokonalili, aby boli jej dôstojnými 

poslami. Pozrite sa, ako prešiel čas bez toho, aby ste túto prípravu urobili vlastnou. 

21 Nežiadam od vás, aby ste sa obetovali; chcem len, aby vaše činy boli spontánne a vaša láska 

pravdivá. Nezabúdajte však na príklad Abrahámovej poslušnosti a podriadenosti, keď ho Otec požiadal o 



U 2 

22 

život milovaného syna Izáka. Kto z ľudí dnešnej doby, z tých, ktorí ma milujú, by mi dal takýto dôkaz 

poslušnosti, lásky a viery? 

22 Moji apoštoli hlásali moju pravdu, a keď ich ľudia odsúdili, neutiekli pred smrťou. 

23 Kto žije v pravde, nesmie sa ničoho báť. 

24 Tvoja cesta, ľud môj, je posiata krásnymi príkladmi. 

25 Svetlo šiesteho svietnika prináša svetlo ľuďom tohto času, ale aj päť pečatí, ktoré už prešli, 

zanechalo svoje svetlo v duchoch. 

26 Keď ste prišli k tomuto žiarivému svetlu, niektorí v duchu* a iní v tele, pýtali ste sa, čo máte robiť. 

Vtedy ste počuli ten hlas, ktorý k vám hovoril: Ja som Baránok, ktorý sa obetoval z lásky k vám, a prišiel 

som osvietiť vášho ducha, aby ste sa navzájom milovali a prišli ku mne. 
* ako duch bez hmotného tela. 

27 V tomto čase prichádzam v Duchu. Moje svetlo zostupuje na ľudí ako ohnivé jazyky, aby mohli 

hovoriť o mojom zákone vo všetkých jazykoch. 

28 Sto štyridsaťštyri tisíc vtelených a vytelených duchov bude počas tohto obdobia dláždiť cestu. 

Budú predchodcami, prorokmi a poslami. To sú tí, ktorých som označil a ktorí budú predchádzať vojská. 

29 Týmto označeným bolo zjavené meno kmeňa, ku ktorému patrili v prvej ére, aby vedeli, že v tom 

čase uzavreli zmluvu so svojím Bohom a dlho boli na ceste Pánovej. V súčasnosti však každý kmeňový 

názov zanikol, pretože to nie je Pán, kto určuje hranice, ktoré oddeľujú ľudí. 

30 V roku 1950, keď Môj lúč zostúpi poslednýkrát prostredníctvom nositeľa hlasu, budú všetci 

pripravení na budúce časy. Ale kým ten čas príde, budem vás naďalej učiť. Predtým však na mňa zlož svoj 

smútok a odpočiň si. Potom, keď tvoja bolesť ustúpi a tvoje slzy vyschnú, vzkries svojho ducha, aby v ňom 

bolo moje učenie. 

31 Nechcem vidieť nikoho z mojich učeníkov hladného alebo smädného; chcem vás vidieť sýtych, 

pretože ste jedli a pili chlieb a víno mojej lásky. Iba tak môžete medzi ľuďmi konať skutky, ktoré sú Mňa 

hodné. Nezabúdajte, že každým dňom sa blíži okamih môjho odchodu a že ten, kto nevyužije tento čas 

poučenia, sa bude neskôr cítiť osirelý. 

32 Na toto zhromaždenie ste sa nedostali náhodou. Môj hlas vás zavolal na vaše cesty a priviedol vás 

na toto miesto. Teraz viete, že ste sem prišli, aby ste sa dozvedeli o úlohe, ktorú máte na zemi splniť. V 

mojom Slove ste sa dozvedeli, aký je váš pôvod a cieľ. Bolo vám zjavené, že ste súčasťou ľudu, ktorý v 

troch obdobiach prijímal mannu Ducha. 

33 Ak duchovne preskúmate všetko, čo sa dialo v izraelskom národe v prvých dvoch obdobiach, 

uvedomíte si, že to isté sa deje aj s vami v súčasnosti. 

34 Život tohto národa, jeho história, je poučením, podobenstvom pre celé ľudstvo. Je to učebnica, 

ktorej zákon som vám zjavil na vrchu Sinaj. 

35 Dnes sa táto kniha otvára pred vaším duchom a vy vidíte, ako z nej vyrastajú nové učenia, pretože 

až teraz sa učíte chápať to, čomu ste v tých časoch nerozumeli. 

36 Tvoj duch môže pulzovať pri bránach záhrobia v túžbe po múdrosti, tvoja duchovná schopnosť ti 

umožňuje priblížiť sa k Majstrovi, aby ti mohol dať nové učenie, ktoré ukrýva Jeho tajná pokladnica. 

37 Môj ľud, keď vidím, že kráčate po cestách sveta a vláčite so sebou reťaze námahy a 

nedokonalosti, posielam vám svoju lásku, aby som vám pomohol na ceste vývoja. 

38 Putujete púšťou a uprostred nej som dal vyrásť palmám, aby ste našli tieň a osvieženie. 

39 Z neúrodnej skaly tvojho srdca som dal vytrysknúť nevyčerpateľnému prameňu, aby si sa napil a 

už nikdy viac nežiadostil. 

40 Dnes vám nedám polia na svete, aby ste ich obrábali. Svoje polia nájdete v srdciach. Niektorí 

práve začali obrábať, iní dokončujú sejbu. 

41 Otcovia by sa nemali vyhovárať na to, že pre plnenie svojich rodinných povinností nemôžu myslieť 

aj na konanie dobra pre iných. 



U 2 

23 

42 Nech mi ľudia nehovoria, že sa necítia schopní učiť Môj zákon. Všetkým vám hovorím, že na vašej 

životnej ceste je veľa príležitostí rozptýliť moje semeno bez toho, aby ste strácali čas a zanedbávali svoje 

povinnosti. 

43 Slúžte mi a ja budem slúžiť vám. 

44 Nebuďte sklamaní, ak zasievate lásku do sŕdc svojich synov alebo bratov a žnete nevďak. Viete, čo 

Ježiš zasial vo svete a čo zožal. On vám však povedal, že žatva nie je na tejto zemi, ale až v nebi, keď príde 

správny čas. Aj vy, moji učeníci, by ste si mali vziať za vzor Majstrovu trpezlivosť. Nehľadajte odmenu ani 

odplatu na tejto zemi, ale radšej čakajte na hodinu svojej blaženosti na onom svete. 

45 Pamätajte, že som zostúpil, aby som posúdil vaše skutky a odhalil vaše zásluhy a nedostatky. Na 

každého ducha vylievam svoju milosť, podrobujem vás skúške a žiadam vás: Prečo mi dnes nemáte 

ukázať úrodu, keď ste sa vrátili na zem v čase zavŕšenia časov, keď ste vlastnili Môj zákon od počiatku 

časov a ja som vám uložil bdieť nad národmi*, aby ste ich obrátili na Moje učenie? 
* Patrí sem: duchovná pripravenosť pomáhať vo forme príhovoru, príkladu a ohlasovania Božej pravdy. 

46 V tomto veku som prišiel v duchu a žiadam od vás plnenie prikázaní, ktoré som vám zanechal v 

druhej ére, keď som prebýval medzi vami. Hľadám vo vašom duchu ozvenu mojich slov a na vašej ceste 

stopy mojich krokov, ale nenachádzam ich. Cvičili ste a učili lásku? - Napriek všetkému môžeš napraviť 

svoje priestupky a dohnať zameškaný čas, pretože ti dávam novú príležitosť. Musíte pracovať nielen pre 

seba, ale aj pre svojich bratov, ktorí sa v nadchádzajúcich dňoch mieru musia spojiť so Mnou 

dokonalejším spôsobom. 

47 Vo mne máte neúnavného Majstra a dokonalého Otca, ktorý vás miluje a karhá. Čo by ste robili, 

keby som vám udeľoval dobrodenia len za prísne plnenie môjho zákona? 

48 Keď k vám takto hovorím, vnútorne plačete nad svojimi previneniami a hľadáte príjemnú obetu: 

kladiete predo mňa blahoslavené deti a prosíte ma, aby som vám odpustil hriechy pre ich nevinnosť. Na 

to vám odpovedám: Ak viete, ako vychovávať ich srdcia a udržiavať ich v cnosti, prijmem vašu ponuku. 

49 Nebudem vás súdiť prísne; predtým vás v pravý čas pripravím na pozdvihnutie vášho ducha, aby 

ste mohli pracovať a živiť sa mojím Slovom. Medzitým budete svedkami veľkých navštívení, pri ktorých sa 

uvoľnia živly; mnohé národy budú bičované silnými víchricami a dosiahnu odpustenie len na príhovor 

Božej materinskej lásky v podobe Márie. 

50 Pri hľadaní božských znamení a dôkazov uvidíte zástupy prichádzať do tohto národa a Ja ich 

prijmem, vymažem z ich mysle každý falošný výklad svojho Slova a ukážem im pravdu. Potom sa sklonia 

pred mojou láskou. 

51 Máte Máriu, svoju nežnú Matku, ktorá očakáva vašu poslušnosť. Ona vie, že môj Duch je 

zarmútený nedokonalosťou ľudí, a približuje sa k vám, aby vám vštepil dobrotu a snažil sa vás priviesť k 

dosiahnutiu dokonalého pokoja. 

52 Keď sa ľudstvo v tomto čase očisťuje a plače, budete pripravení Mojím Slovom prinášať útechu a 

pokoj srdciam. Utrpenie bude ako téglik, v ktorom sa duch očistí, aby bol hoden prísť ku Mne. Všetci 

dostali moju silu a v najväčších skúškach budú napredovať. 

53 Prijímam tvoje plnenie (úloh) za jeden rok, ako som ho prijal od všetkých svojich stvorení. 

Požehnávam vaše dobré úmysly a nechávam vo vás každé semeno, ktoré nebolo dobre ošetrené, aby ste 

ho naďalej robili plodným až do dokonalosti. Poznajte, čo sa mi páči, aby ste vždy žili v súlade s mojím 

zákonom. 

54 Neporušujte zákon, nevyslovujte moje meno, ak nie ste pripravení. Urobte sa dôstojnými, aby ste 

boli uznávaní a aby váš príklad pozval vašich bratov nasledovať ma a aby som im povedal: Vitajte, učeníci, 

vy, ktorí prichádzate pokorne na tieto miesta stretnutia, ako ovce prichádzajúce do svojho ovčinca, 

vedené hlasom svojho pastiera. 

55 Kto kráča po tejto ceste odetý v dobrej vôli, nikdy sa nebude cítiť unavený. 

56 Ak sa na tejto ceste vyskytnú následky, dal som vám zbrane na vašu obranu: nie vražedné zbrane, 

ktorými by ste ubližovali svojim bratom, ale modlitbu, ktorou ste silní a neporaziteľní. 
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57 Ja som váš cieľ, a preto sa všetci vrátite ku Mne, keď splníte Môj zákon. Musíte sa však pričiniť o 

to, aby ste napredovali na ceste svojho rozvoja. 

58 Urobte si moje slovo vlastným, lebo je vaším dedičstvom. Spoznajte silu, ktorá v ňom spočíva. 

Ten, kto ju vlastní, bude môcť zachrániť krajinu uprostred navštívenia. 

59 Je napísané: "Zem sa bude triasť od jedného konca po druhý." Je potrebné, aby v tých dňoch 

temnoty boli ľudia plní viery, aby boli ako pochodne, ktoré osvetľujú cestu iným. 

60 Nechcem, aby títo ľudia, ktorých som prebudil v prítomnosti, opäť upadli do spánku, pretože inak 

by nimi otriasli bolestné bolesti ľudstva. A keď sa potom bezhlavo zdvihne, aby priniesla útechu svojim 

susedom, zistí, že už nie sú na zemi, ale na onom svete. 

61 Kto z vás, keď počuje hlasy zmätku, strachu a bolesti ľudí, sa im bude chcieť otočiť chrbtom a 

odísť z cesty bez toho, aby dôveroval 

moc, ktorú vám dáva praktizovanie Mojej náuky, aby ste pre nich niečo urobili? Neveríte môjmu slovu, 

keď som vám povedal, že v hodine skúšky to budem ja, kto bude hovoriť vašimi ústami a zjavovať svoju 

moc vo vašich skutkoch? 

62 Ten, kto pochybuje, bude rovnako bezmocný a bude potrebovať pomoc ako ten, kto nemá čo dať 

tomu, kto prosí. 

63 Toto je Tretí čas, keď váš duch tuší, že musí od Otca dostať nevyhnutné dary a sily, aby sa mohol 

povzniesť nad nadvládu materializmu a skazenosti. Ale naozaj vám hovorím, že tieto dary spočívajú vo 

vašom duchu od počiatku. 

64 Niektorí prišli za mnou oslabení chorobou a iní odo mňa žiadali dôkaz, aby mohli uveriť v moju 

prítomnosť. Tí prví si uvedomili, že ich očistenie bolo nevyhnutné, aby prišli ku Mne očistení. Títo sú na 

ceste za Mnou. 

65 Tí zase odišli, keď dostali to, čo hľadali, bez toho, aby prikladali dôležitosť môjmu slovu a bez 

toho, aby čo i len tušili, kde a s kým boli. 

66 Iní, ktorí prišli s istotou, že takto nájdu len hmotné statky, sa cítili sklamaní z tejto hostiny 

duchovného pokrmu a opäť odišli hľadať lepšie cesty. Týmto ľuďom bude trvať dlho, kým si uvedomia, že 

kráľovstvo ducha nie je z tohto sveta. 

67 Ale dostávam všetko. Nebolo nikoho, kto by zaklopal na moje dvere bez toho, aby mu boli 

otvorené. Hovorím vám to preto, lebo aj niekto bude hľadať vstup k vašim dverám a budem to ja, kto 

bude pokorne klopať, ako to robí človek v núdzi. 

68 Povedali ste mi: "Učiteľ, ako je možné, že sa zjavujete pri našich dverách ako núdzny?" Ale ja vám 

hovorím: Nečuduj sa a nemysli si, že je to nemožné, prídem skrytý v srdci chudobného, chorého, 

porazeného a smútiaceho, aby som zaklopal na dvere tvojho milosrdenstva. Hľa, hovorím vám: Staňte sa 

tvrdohlavými vo svojej mysli a duchu, aby ste mali úžitok z učenia, ktoré som vám priniesol. 

69 Toto je čas, keď sa naučíte praktizovať, vysvetľovať a žiť Moje učenie, ktoré dnes prijímate v 

týchto miestnostiach, a zajtra sa ho vydáte šíriť medzi ľudstvo. 

70 Vo svojom Slove hovorím ku všetkým svojim deťom bez ohľadu na to, či sú prítomné pri tomto 

zjavení alebo nie, či už boli na zemi alebo ešte len prídu. Každý by mal prijať to, čo sa ho týka. 

71 V tomto čase bude toto učenie svetlom, ktoré privedie ľudstvo na cestu pravdy, pretože ľudia 

pred týmto svetlom zatvorili oči. Ale veru vám hovorím, že slepý nemôže viesť slepého bez toho, aby sa 

nestretol alebo nespadol do priepasti. 

72 Duch pravdy je v každom mojom učení. Využite tento čas mojich prejavov, žiarlivo bdejte nad 

mojím Slovom a nikdy sa nepripravte o toto dedičstvo. 

73 Moja láska premôže tvrdosť tvojho srdca. Brána k spaseniu je otvorená ako v druhej ére. Poď a 

vykroč po ceste, ktorá tvojho ducha dovedie do zasľúbenej zeme. 

74 Žiadny list stromu sa nepohne bez Mojej vôle. - Ak som sa vám dal poznať, bolo to preto, že to 

bola Moja vôľa a v jej hĺbke spočívajú veľmi veľké zámery s každým z vás a s celým vesmírom. 

75 Ľudia sa v tomto čase očisťujú veľkým utrpením, ale z tohto ľudstva, dnes takého hriešneho, 

zajtra vzídu generácie, ktoré budú v spojení s Mojím Božstvom od ducha k duchu. 
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76 Tí, ktorí zažijú tento čas, budú žasnúť nad veľkosťou môjho diela a nad naplnením môjho slova. 

Potom uvidia, ako deti budú učiť, poučovať a vydávať o Mne svedectvo s pravou duchovnosťou, ako 

mladí a dospelí zanechajú radosti a zábavy sveta, aby sa venovali praktizovaniu Mojej náuky, a vyhlásia, 

že čas, v ktorom žijú, je časom, ktorý ohlásili proroci. 

77 Ale tí, ktorí dnes počúvajú moje slovo a sú pomalí alebo neveriaci, sa budú tvárou v tvár týmto 

príkladom hanbiť. 

78 Títo nebudú počuť moje slovo prostredníctvom ľudského hlasu, ktorý je hriešny a nedokonalý, ale 

budú počuť hlas svojho Pána vo svojom svedomí. 

79 Vy, Moji poslucháči, ste boli predurčení počúvať Mňa na tejto ceste porozumenia, ktorá je síce 

veľmi vysoká, ale nie je najdokonalejšia. Desať rokov máte stále k dispozícii. Využite ich, aby ste zajtra 

nemuseli plakať nad strateným časom, pretože pre vás, môj ľud, neskôr nastane čas väčšieho 

duchovného rozvoja. 

80 Ak teraz nebudete zachovávať Moje Slovo, neskôr, keď tento prejav už nebude existovať, budete 

s bolesťou v srdci prichádzať na tieto miesta modlitby, aby ste prosili svojho Otca, aby k vám prehovoril a 

že by sa vám chcel opäť prihovoriť prostredníctvom ľudskej mysle; ale už Ho nebudete počuť. Potom sa 

budete obracať na mojich bývalých prostredníkov Slova, ktorí budú pri tomto zjavení mlčať a povedia 

vám len, aby ste duchovne povstali. 

81 Mojou vôľou je, aby ste neznesväcovali moje usporiadanie. Nechcem, aby som vám musel 

povedať, keď ku mne prídete: "Odíďte odo mňa, nepoznám vás", a aby potom vo vašom duchu zostalo 

ťažké bremeno nápravy. 

82 Hovorím vám o duchovných učeniach, ktoré sú v oblasti vášho poznania, a predsa sa ešte nájde 

niekto, kto pochybuje o mojich slovách. Čo keby som vám hovoril o Božských prejavoch alebo vám 

opisoval večnosť? Vtedy by ste mi povedali: "O čom nám to hovoríš, Otče, ničomu nerozumieme? 

83 Zverujem vám svojich nových prorokov, ktorí majú určitý prehľad o záhrobí. Budú svedčiť o týchto 

duchovných učeniach a oznamovať vám udalosti, ktoré ešte len prídu. 

84 Tu je moje učenie, učeníci, nepredlžujem ho, aby ste sa neunavili a aby som ho musel opakovať 

pri inej príležitosti. Ak však chcete mať úžitok z môjho učenia, obnovte sa a skoncujte s každou zlobou a 

neresťou. 

85 Potom zažijete, ako sebectvo, pokrytectvo, márnivosť a materializmus nenápadne opustia vaše 

srdcia a namiesto toho začnete praktizovať pravú lásku k blížnemu, ktorá neočakáva žiadnu odmenu. 

86 Budete urazení a budete sa čudovať, že ste neopätovali facku, ako ste to robili v minulosti. Potom 

naplnení vďačnosťou svojmu Majstrovi povstanete a poviete mi: "Pane, len Ty nás učíš týmto lekciám a 

posilňuješ nás v týchto skúškach." 

87 Ja som vinič a vy ste ratolesti, preto prinášajte také isté ovocie, aké som vám priniesol ja. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 3  
1 Hľa, tu je chlieb večného života; dlho ste ho nejedli. 

2 Dlho si na Mňa čakal, a keď si na to sotva pomyslel, zažiarilo na oblohe svetlo. Keď ste sa pýtali, 

odkiaľ pochádza a čo znamená, bolo vám povedané: Je to Eliáš, ktorý prichádza, aby pripravil ľudstvo a 

urobil ho hodným spojenia s Majstrom. 

3 Ako pastier, ktorý zhromažďuje svoje ovce a počíta ich, ponáhľa sa hľadať tie zatúlané, aby ukázal 

svojmu pánovi plný počet, tak aj Eliáš ťa miloval, viedol a dával ti pocítiť teplo stajne. 

4 Keď som vás videl takto pripravených, ponúkol som vám svoj chlieb, ktorým sa budete živiť 

naveky. 

5 Kto jedol tento chlieb v pravde, požíval a hodoval môj pokoj. 

6 Táto potrava, ktorou je moje božské Slovo, vychádza z úst ľudskej bytosti ako ďalší prejav toho, že 

Boh prebýva v pravde vo svedomí človeka. 

7 Prečo by som vám mal odoprieť blaženosť cítiť Mňa v sebe? 

8 Kto si v srdci ctí pokoj a čistotu, cíti ma v sebe, hoci som vo všetkých duchoch, nech by zhrešili 

akokoľvek. Kto bol, nikdy nezahynie, a kto žije, nosí ma v sebe, lebo ja som život. 

9 Medzi Bohom a jeho stvoreniami existujú putá, ktoré sa nikdy nedajú pretrhnúť. Ak sa však ľudia 

cítia odlúčení od svojho nebeského Otca, je to kvôli ich nedostatočnej duchovnosti alebo nedostatočnej 

viere. 

10 Ani smrť, ani nedostatok lásky nemôžu zničiť puto, ktoré vás spája so mnou. 

11 Nikto nemôže uniknúť Mojej prítomnosti. Niet príbytku ani miesta, kde by si sa mohol predo 

mnou skryť, lebo ja som s tebou, kamkoľvek ideš, a ty si vo mne, kdekoľvek si. 

12 Neuspokojte sa s tým, že to viete. Musíte ma cítiť, aby som sa mohol prejaviť vo vašich dielach. 

13 Uvažuj: Ak som v tebe, kam si ma priviedol, keď si zhrešil? 

14 Hovorím ti to, pretože musím odstrániť popol, ktorý leží v tvojom srdci, kým v ňom nenájdem 

iskru svetla. 

15 Dávam vám silu vydržať skúšku. 

16 Vidím vašich príbuzných, ktorí vám trhajú srdcia a vystavujú vás skúškam. Niektorým to boli ich 

otcovia a iným ich synovia, ktorí im najviac bránili v tom, aby ma nasledovali. 

17 Mnohí prišli na toto zhromaždenie s plačom, pretože vedeli, že budú musieť opustiť svoje 

nepriateľské domovy, aby si ma vypočuli, a predsa trvali na tom, že si ma vypočujú. 

18 Koľko sĺz, koľko modlitieb, koľko trpezlivosti v nádeji, že títo ľudia uznajú túto pravdu! 

19 Sú tu tí, ktorí v snahe získať slobodu počúvať Moje slová boli nútení rozlúčiť sa so svojimi 

domovmi; tí, ktorí museli opustiť svoje bližšie domovy, aby ich rodičia a priatelia neoznačili; tí, ktorí 

stratili prácu, boli zosmiešňovaní a nazývaní čarodejníkmi; a sú tu aj takí, ktorým bol odopretý chlieb. 

20 Ako by som ťa nemal prijať s nehou, ako by som ti nemal vliať svoj hojivý balzam do rán, keď tak 

trpíš, aby si ma nasledoval! 

Nikdy sa však na nikoho nesťažujte, neobviňujte žiadneho zo svojich bratov. Zverte svoju vec Mne, 

ktorý vám pravdivo hovorím: tí, ktorí vám najviac ublížili, budú tí, ktorí ku Mne prídu najpokornejší a 

najpokornejší vo svojej túžbe po uzdravení a odpustení. Tí mi potom povedia: "Pane, odpusť mi, ako som 

zranil srdce svojho dieťaťa." Iný povie: "Pane, odmietal som svojho manžela, pretože ťa nasledoval. 

Potrestal som ho tým, že som sa oddelil od jeho postele a spal som v inej izbe, lebo som ho odsúdil 

temným srdcom." 

Budú ma prosiť o odpustenie, vyznajú svoje chyby a uvedomia si, že mnohokrát získali výhody 

prostredníctvom tých, ktorých nesprávne posudzovali. Potom im poviem: Kým ste premýšľali, ako týmto 

mojim robotníkom čo najviac sťažiť život, oni vás "pozorovali" v tichu a samote. 

Ale naozaj vám hovorím, učeníci, že ste dosiahli moje odpustenie. Ale odpúšťate im aj zo srdca? 

21 Ježiš vás od tej chvíle učil dokonalému odpusteniu, ktoré sa rodí z lásky. Dnes prichádzam v 

duchu, ale moje učenie je rovnaké. 
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22 Radujte sa, že prostredníctvom Majstra máte dokonalý príklad. Veru, hovorím vám, že ste pred 

Ježišom ani po ňom nemali taký príklad, aký vám dal on. 

23 Bol by Majster dokonalý, keby ho žiak predstihol v múdrosti? - Nie. 

24 Váš duch bude veľmi veľký, ale nikdy nie väčší ako duch vášho Pána. Čím väčší je váš duchovný 

vzostup, tým vyššie a lepšie uvidíte svojho Boha. 

25 Arogantný človek nakoniec vždy padne, zničený vlastnými skutkami, pretože v domnení, že bojuje 

za seba, v skutočnosti bojoval proti sebe. 

26 Pýcha je príčinou mnohého zla a utrpenia medzi Božími stvoreniami. 

27 Koľko biedy a koľko temnoty zanechal prvý neposlušný na svojich stopách, odkedy sa vzbúril proti 

môjmu zákonu! Odvtedy zlo existuje ako neviditeľná sila. Dovolil som, aby táto sila pretrvávala, len aby 

som vás podrobil skúške, a prostredníctvom vás samých ju chcem odstrániť. 

28 Neobviňujte preto konkrétnu bytosť, ktorá zosobňuje túto moc, z vašich chýb a pádov. Pamätajte, 

že proti každému pokušeniu je vo vašom duchu cnosť, ktorá bojuje proti zlu. 

29 Pozorne pochopte a preštudujte dobu, v ktorej žijete. V druhej ére som vám oznámil, že sa 

vrátim, a povedal som vám, aké budú znamenia môjho príchodu. Chcem, aby si ľudstvo uvedomilo, že 

tieto znamenia sa už objavili. 

30 Ak som vám povedal, že prídem znova, bolo to preto, lebo som vám chcel povedať oveľa viac a 

nemohol som vám to vtedy prezradiť, pretože by ste to nepochopili. 

31 Dnes prichádzam v Duchu a naozaj vám hovorím: Niektorí si myslia, že som vám bol v prvých 

časoch bližšie ako dnes. Mýlia sa, pretože s každým ďalším príchodom som sa k tebe stále viac približoval. 

Pamätajte, že v prvom veku som sa usadil na vrchu a odtiaľ som vám zoslal svoj zákon vytesaný do 

kameňa. V druhom veku som opustil výšinu hôr a zostúpil do vašich údolí, stal som sa človekom, aby som 

žil medzi vami. A v súčasnosti, aby som ti bol ešte bližšie, som si z tvojho srdca urobil svoj príbytok, aby 

som sa v ňom zjavil a hovoril z neho k ľuďom. 

32 Niektorí pochybujú, hoci počúvajú toto učenie, a z týchto pochybovačov niektorí uveria a iní 

zotrvajú vo svojej nedôvere. Ale príde rok 1950, a aký chlad vtedy pocítia na duši, ako sa budú búriť 

búrkami podobnými hurikánom, lebo vtedy sa medzi ľuďmi objavia veľké utrpenia a návštevy! 

33 Po mojom odchode v roku 1950 sa bude triasť zem a nárek ľudí vystúpi do neba.* To všetko sa 

bude podobať temnote a hurikánu, ktoré zatemnili Jeruzalem v deň smrti Božieho Syna. 
* Pozri poznámku 3 v dodatku 

34 Pre mnohých to bude čas vzkriesenia. Duchovia, ktorí upadli do temnoty, povstanú k životu vo 

svetle. 

35 Tento čas bol predpovedaný. Je napísané, že by som prišiel znova. Ale hľa, keď počuli moje učenie 

z úst človeka, mnohí pochybovali a zapreli ma. Ostatní neprikladali Môjmu prejavu najmenší význam. 

36 Tvárou v tvár necitlivosti a zatvrdnutosti ľudí voči môjmu slovu som musel vykonať skutky, ktoré 

nazývate zázrakmi, aby som niektorých prebudil k viere a u iných vzbudil pozornosť. 

37 Dnes jeden, zajtra druhý, postupne sa zhromaždili okolo môjho slova, ktoré som im symbolicky 

vyznačil na čele. Je to božské znamenie, ktoré nosia vo svojom duchu, a neskôr som ich nazval 

"robotníkmi na mojich poliach". 

38 Títo nebudú potrebovať knihy vedy, ani filozofie a doktríny viery, aby učili. Svetlo môjho Ducha 

Svätého osvieti ich myseľ a ich jedinou knihou bude moje slovo. 

39 Blahoslavení sú tí, ktorí mi dôverovali a zostali so mnou, lebo zažili veľké osvieženie vďaka 

božskému koncertu môjho učenia. 

40 To, že ste Božími deťmi, vás robí hodnými tejto milosti, pretože vaše zásluhy sú stále skromné. 

Nepozrel som sa na tvoje škvrny hanby, pretože ich zakrýval plášť. Ale komu patrí tento milosrdný plášť? 

- Mária, vaša milujúca Matka, ktorá neúnavne bdie nad každým zo svojich detí. 

41 Bolo vám dopriate žiť v tomto treťom čase na zemi, ktorý bude časom dokonalosti a ktorý Eliáš 

otvoril zjavením svojho Ducha prostredníctvom ľudskej mysle, čím vám naznačil, že Moje zjavenie sa 

uskutoční v rovnakej forme. 
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42 Ale čas prípravy ľudskými sprostredkovateľmi sa končí. Čoskoro už v týchto zhromaždeniach 

nebude počuť Moje Slovo a tí, ktorí ho nevedeli uchovať vo svojich srdciach, sa budú cítiť osirelí. Niektorí, 

ktorí si myslia, že ich Pán je ďaleko, sa neskôr rozbehnú za náboženstvami, aby ma našli. 

43 Na druhej strane tí, ktorí si osvojili Moje božské princípy, budú silní v tretej ére, pretože budú 

jasne vidieť svoju cestu. 

44 Tento vek som nazval vekom svetla, ale teraz vidíte, deti moje, ako národy túžia viesť kruté a 

bratovražedné vojny. 

45 Vy, ktorí ste Mnou povolaní za deti svetla, modlite sa za svojich bratov, aby "bdeli" nad národmi, 

aby toto svetlo dosiahlo ich ducha a aby sa zajtra vydali na cestu Môjho zákona. 

46 Kedy budú ľudia skutočnými Kristovými učeníkmi? Vždy som vás prostredníctvom Ježiša učil 

poslušnosti, pokore a láskavosti. Toto je cesta. 

47 Oznámil som vám príchod veľkého množstva ľudí, ktorí prídu z iných krajín zeme. Zdanlivo ich do 

vášho národa privedú materiálne dôvody, ale v podstate to bude preto, aby mohli prijať Dobrú zvesť 

Slova, ktorú som vám v tomto čase dal. 

48 Vážne sa však zamyslite nad touto úlohou: čo budete odovzdávať, učiť alebo o čom budete 

svedčiť, ak nepripravíte seba alebo svoje deti? 

49 Pamätajte na svoju zodpovednosť, aby ste zvýšili svoju horlivosť pri prenikaní do môjho Slova a 

aby ste, keď príde hodina, keď zaklopú na vaše dvere, boli pripravení ponúknuť božský pokrm svojimi 

myšlienkami, slovami a skutkami. 

50 Verte, odovzdajte sa Mi a Ja budem hovoriť vašimi ústami. 

51 Vedzte tiež, že otcom rodín, ktorí sa vedia pozdvihnúť a zduchovniť svoj život, sa rodia také deti, 

ktoré prinášajú zdravie a silu v tele a posolstvo múdrosti v duchu. 

52 V tomto dome modlitby, kde sa zhromažďujete, aby ste ma počúvali, nájdete útechu pre svoje 

utrpenie a odvahu znášať návštevy, ktoré musia prísť. Ale aj váš duch mi vo svojom povznesení ukazuje 

zrno, ktoré postupne prináša svojou prácou. 

53 Veru, hovorím vám: Duch sa nikdy necíti unavený, keď pracuje na mojich poliach, a preto nebude 

mať odpočinok ani v hrobe. Aj po rozpade svojej hmoty bude naďalej pracovať na svojom vyššom rozvoji 

a zdokonaľovaní. 

54 Ak vám Moje Slovo osvetlilo cestu vášho duchovného boja na zemi, na onom svete sa stretnete s 

ešte jasnejším svetlom, keď budete pokračovať vo svojej ceste k Stvoriteľovi. 

55 Moje božské svetlo žiari v celom vesmíre. 

56 Poslúchajte môj zákon, ale nech vaša poslušnosť pramení z pochopenia Otcovej bezhraničnej 

lásky k vám. Počúvajte ma a modlite sa, ale nevychádzajte do sveta, kým sa nebudete cítiť silní, inak 

nebudete schopní odolať hurikánom a víchrici. 

57 Ukazujem ti a pripravujem cestu, aby si ju nikdy neopustil. Veru, hovorím vám: Kto rozsieva dobro 

v mojom mene, ktoré je milosrdenstvo, láska a pokoj, kráča po mojej ceste a nájde spásu. 

58 Jediné pokánie, ktoré od vás žiadam, je prekonať sebectvo, aby ste mohli slúžiť blížnemu s 

úprimnosťou a dobrou vôľou. 

59 Pozorne študujte toto Slovo, ktoré vám dávam prostredníctvom mnohých nositeľov hlasu, 

pretože každý z nich má svoj vlastný dar. Nepohŕdaj tým, kto sa ti zdá neschopný, lebo koľkí po skončení 

tohto zjavenia na konci roku 1950 budú túžiť počuť ma znova, aj prostredníctvom toho, kto ich 

neuspokojil. 

60 Ja vám však udeľujem milosť, aby sa moje slovo zachovalo v písomnej podobe prostredníctvom 

tých, ktorých som určil a pripravil na túto úlohu, aby ste sa zajtra necítili ako sirota, ktorá stratila svoje 

dedičstvo. 

Potom, keď k vám prídu zástupy a "poslední", predložíte im Knihu môjho učenia ako najvernejšie a 

najpravdivejšie svedectvo toho, čo som vám povedal. Veď vám ešte veľa chýba k tomu, aby ste boli vo 

svojom živote a vo svojich slovách ako pravá kniha a príklad. 
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61 Táto kniha prebudí mnohých spiacich duchov a odhalí ich skryté dary. Jej čítanie bude inšpirovať a 

vybavovať budúce generácie a povedie ich krok za krokom k duchovnému spojeniu s Mojím Božstvom. 

62 Moji robotníci, osviežte sa myšlienkou, že som si vás, hriešnikov, vyvolil, aby som vás premenil na 

svoje nástroje a zachránil iných, ktorí sú stratení. 

Môže vás niekedy unaviť alebo omrzieť prinášať pokoj, úľavu alebo radosť tým, ktorí trpia 

nedostatkom týchto dobier? 

Nikdy nevyhľadávaj pustatinu alebo samotu svojej komnaty, aby k tebe nedorazil nárek. Uvedomte si, 

že toto je rozhodujúce obdobie pre každého ducha a musíte čeliť bolesti. 

Čoskoro podľa Mojej vôle zasadíte "stromy" v rôznych oblastiach - tak som vo svojom Slove nazval 

miesta stretnutí a domy modlitby. Pripravte sa na to a dovoľte duchovnému svetu, aby sa medzi vami 

komplexne prejavil, aby ste si mohli správne vyložiť Moje učenie. 

63 Čas, ktorý vám zostáva na počúvanie týchto poslov Mojej Božskosti, je krátky. Rok 1950 už nie je 

ďaleko, a aký pokrok v Mojom diele Mi chcete ukázať? uvedomte si, že som vás prebudil z najhlbšej 

letargie, aby ste neboli ako panny v podobenstve, ktoré nechali zhasnúť svoje lampy. Ak spíte, keď 

počujete posledné slovo svojho Pána, čaká vás kruté prebudenie. 

64 Venujte pozornosť tým z vás, ktorí prichádzajú unavení z turistiky. Niektorí prichádzajú s čistým 

svedomím, iní s výčitkami svedomia. 

65 Všetci ste sem prišli, pretože vás prilákala zvesť, že práve hovorím k ľudstvu, a keď počúvate toto 

slovo, počujete, ako vám Otec hovorí: Tu som medzi ľuďmi, aby som im dal počuť svoje učenie a splnil 

prísľub. 

66 Tu je nová príležitosť počuť Majstra a prijať Jeho učenie. Každému pripomínam jeho dary a nech si 

uvedomí svoju úlohu. Kto sa ukáže ako vytrvalý a silný na mojej ceste, čoskoro spozná moje kráľovstvo. 

67 Nikto nebude môcť vytrhnúť svetlo tomu, kto ho horlivo stráži a dáva mu žiariť svojou cnosťou. 

68 V tejto pozemskej existencii ste prechodní a ako študenti tohto duchovného učenia to musíte 

pochopiť. Všetkých vás prijímam s dokonalou láskou a s touto láskou vás aj súdim. Ako veľmi sa líši súd 

vášho Pána od súdu ľudí! 

69 Zo stoštyridsaťštyritisíc Mnou označených bude časť počúvať Moje slovo prostredníctvom týchto 

nositeľov hlasu, aby splnili duchovnú úlohu, ďalšia časť bude prijímať Moje príkazy duchovne, 

podporovaná darom intuície, a ďalšia, ktorá je v záhrobí, bude plniť svoje poslanie pre ľudstvo 

duchovnými prostriedkami. 

70 Moje svetlo musí svietiť všade na zemi. 

71 Niektorí sa pýtajú Majstra, kedy budú tieto udalosti. Veru vám hovorím, že veľa závisí aj od vašej 

vôle a vytrvalosti. 

72 Tí, ktorí sa neprebudia, kým sú v tele, sú vzatí zo zeme, aby sa ich duch mohol zbaviť všetkého, čo 

ho zväzuje alebo mu bráni spoznať Moje Dielo. 

73 Mnohokrát som vám povedal: nečakajte na lepšie časy, pretože neviete, či tie nadchádzajúce 

nebudú ešte ťažšie. 

74 Splňte svoju úlohu, aby som vás neskôr nemusel volať na zodpovednosť za mnohé chyby, ktorých 

sa ľudstvo dopúšťa. 

75 Niektorí mi hovoria: "Otče, počkaj na mňa ešte chvíľu." 

Dbajte na to, čo vám v tejto veci hovorím: môžem dlho čakať na návrat Syna, lebo som večnosť; ale 

pamätajte, že som vás poslal, aby ste si to vybojovali. 

76 Iní mi hovoria: "Pane, radšej ma odveď z tohto sveta, lebo ja už nevládzem!" 

77 Kedy budete žiť v súlade so svojím osudom, kedy pochopíte, že mnohé z vašich utrpení sú 

odčinením, ktorým sa zbavujete ťažkého bremena nedokonalostí? Pokoj vám môže priniesť len 

pochopenie a odovzdanie sa. 

78 Ako pomaly si putoval po ceste poznania ducha! 
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79 Prežili ste mnoho storočí zjavení a skúseností a stále sa s vami stretávam ako s krehkými deťmi, 

keď vidím, že nedokážete odpovedať na otázky alebo keď sa ukazujete ako neschopní napredovať v 

skúškach, ktoré vám stoja na ceste životom. 

80 Chcem, aby ste sa všetci stali mojimi učeníkmi, aby ste sa všetci dokázali vzdať toho, čo vám 

bránilo pozrieť sa pravde do očí. 

81 Vždy uvažujte duchovne, aby ste nemali ťažkosti s pochopením môjho slova. Zabudnite, že ste to 

boli vy, kto si nevedel predstaviť, že Boh je neviditeľný, a že keď ste na Mňa pomysleli, okamžite ste si v 

mysli vytvorili postavu človeka gigantických rozmerov, Bytosti, ktorá mala podobu, ale nebolo ju vidieť a 

vždy bola skrytá za hustým závojom tajomstva. 

82 Keď som sa v Ježišovi stal človekom, nebolo to preto, aby ste pochopili, že Boh má ľudskú 

podobu, ale aby som sa stal viditeľným a počuteľným pre tých, ktorí boli slepí a hluchí voči všetkému 

božskému. 

Veru, hovorím vám: Keby Ježišovo telo malo podobu Jehovu, nekrvácalo by a nezomrelo by. Bolo to 

dokonalé telo, ale ľudské a krehké, aby ho ľudstvo mohlo vidieť a počuť cezň hlas svojho nebeského Otca. 

83 Vždy, keď bola vaša predstava o Božskom vzdialená od reality, prišiel som vám na pomoc, aby 

som zničil fantázie a nereálnosť a priviedol vás na pravú cestu. 

84 Ja som cesta, pravda a život. Moje učenie nie je o smrti. Keď vám často hovorím o existencii 

duchovného kráľovstva, je to preto, že je tu život a večné šťastie ako prísľub pre vášho ducha, a nie preto, 

aby ste túžili po smrti a nenávideli tento život. 

85 Moje Slovo vám v tomto čase hovorí o duchovnom živote, a to preto, lebo vo svojom vývoji ste už 

dospeli k tej kapitole knihy života, ktorá ukazuje duchu nezjavené tajomstvá. 

86 Keďže človek vlastní ducha, je prirodzené, že mu odhaľuje niektoré vlastnosti jeho bytosti; ale už 

som vám povedal: Pokiaľ sa vplyv hmoty nepodriadi nadvláde a podnetom ducha, človek bude môcť len 

veľmi málo preniknúť do svojho vnútra, aby uvidel svoje vnútorné svetlo a počul svoj duchovný hlas. 

87 Keď sa vám podarí prežiť chvíľu zhromažďovania a premýšľania, nevedome vstúpite do spojenia s 

duchovnom a pocítite večnosť a skutočnosť, že niečo z tejto večnosti žije a hýbe vašou bytosťou. Tak to 

bolo aj vtedy, keď človek v prvých časoch zistil, že v sebe nosí bytosť, ktorá nepochádza z tohto sveta, ale 

patrí do inej roviny. To ho vôbec nevystrašilo, ale naopak, naplnilo nádejou, pretože videl, že jeho život 

nie je obmedzený na krátku existenciu na tejto zemi. Tušil, že keď sa odpúta od tela, jeho duch sa vznesie 

do sveta, kde zažije blaženosť, akú na tomto svete ešte nenašiel, spravodlivé uspokojenie svojho 

vysokého ideálu. 

88 Prišiel som na zem, aby som svojím učením potvrdil všetky tieto vnuknutia, a tým, ktorí snívajú o 

svete múdrosti, lásky a spravodlivosti, kde niet sĺz, biedy a nezhôd, som venoval svoje Kázanie na vrchu, 

aby vytrvali vo svojej nádeji. 

89 S akou láskavosťou a láskou učili ľudstvo prví majstri kresťanstva. Sila ich slova spočívala v 

pravdivosti ich skutkov, ktorými obracali a pozývali k oduševneniu. 

90 Nazývam ich majstrami, pretože učili podľa môjho príkladu. Ak by niekto neskôr chcel učiť pod 

nátlakom viery bez toho, aby pochopil zmysel Môjho učenia, nebol by majstrom. Ak použil moc, aby 

zbavil svojich bratov slobody myslieť, veriť a súdiť, nemal Mňa za vzor, ale prakticky zabránil duchom, aby 

sa pokúsili preniknúť do zmyslu Mojich zjavení. 

91 Hovorím vám: Vždy, keď sa moje meno a moje učenie použili na podmanenie si národov alebo na 

vyvolanie strachu a ľudia boli týmto strachom donútení uveriť, nešlo o duchovný cieľ, ale o pozemskú 

moc. Ako odlišný bol zámer Majstra, keď vám dal svoje slovo a príklad, ktorý môžete zhrnúť do tejto vety: 

"Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." 

92 Poď do mojej lode, lebo sa nikdy neprevráti. Ale nepochybujte ako Peter, keď si myslel, že 

Majster spí, lebo inak by to už nebol môj hlas, ale bolesť, ktorá k vám hovorí: Ó, vy maloverní! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 4  
1 Zakaždým, keď počúvate Moje Slovo, cítite, že svoju bolesť nechávate so Mnou. Ale prečo vždy, 

keď sa ku Mne vraciaš, tvoje srdce je naplnené horkosťou? 

2 Je čas, aby ste sa naučili zachovávať môj pokoj. 

3 Tento čas je určený na prípravu a všade v dedinách, mestách a okresoch rastú "stromy", aby 

poskytli putujúcim duchovný tieň. 

4 Títo pocestní sú zástupy, ktoré prichádzajú na toto zjavenie; keď počujú Moje Slovo, ktoré im 

hovorí, že inokedy už našli tieň pod lístím Stromu života, hlboko si uvedomia, že nevedeli využiť čas, aby 

sa priblížili k Zasľúbenej zemi. 

5 Kto z vás ma opäť odmietne ako kedysi, keď cíti, že má novú príležitosť na spásu? Kto sa vyhne 

svojej úlohe a bude ignorovať hlas svojho svedomia? Kto sa bude naďalej oddávať svojim 

materialistickým snom po tom, čo ho tento hlas prebudí? 

6 Váš duch sa zachvel, keď ste napriek svojmu nepokoju počuli Otca hovoriť, že vás miluje, že vám 

odpúšťa a pomáha vám obnoviť sa, aby ste mohli prísť k nemu. 

7 Sklonili ste sa pred božskou láskou a s radosťou ste sa vydali hľadať chorých, aby sa ponáhľali do 

prítomnosti Majstra a našli u neho uzdravenie svojich trápení. 

8 Tu je strom, ktorý ponúka ľuďom svoje duchovné ovocie. 

9 Ja som strom večného života. Spomeňte si na Krista na kríži. Bol ako strom, ktorého ramená sa 

láskyplne rozprestierajú, aby poskytli ľuďom tieň. Jeho slová, ktoré sa pomaly znášali na ten dav, a Jeho 

krv, ktorá padala po kvapkách, boli ako ovocie, ktoré spadlo z božského stromu. 

10 Blíži sa rok 1950, keď budete naposledy počuť toto slovo, ktoré je pre vás nebeským ovocím. 

Potom bude strom, ovocie a tieň vo vašom duchu. 

11 Tí, ktorí sú v tom čase ešte materialisticky zmýšľajúci a sfanatizovaní Mojím Slovom, sa ma budú 

snažiť zadržať a žiadať, aby som k nim ešte chvíľu hovoril v tejto podobe, ale to nebude možné, pretože 

som vám oznámil Svoju vôľu a tá je zapísaná. 

12 "Slávici", ktorí sa podriadili môjmu Slovu, pre tento prejav zmĺknu a ja ich poslušnosť odmením 

darom Slova a inšpiráciou. 

13 Ešte neviete, čo som pre tie časy pripravil vo svojich vznešených radách. Už dnes vám hovorím, že 

v týchto požehnaných časoch od vás všetkých očakávam plnenie svojej vôle a že budete poslušní a mierni 

ako ovce. 

14 Nie je však mojou vôľou, aby ste sa navzájom súdili. Každé z mojich detí bude súdiť moja dokonalá 

spravodlivosť. 

15 Počúvaj ma, môj ľud, nenechaj ma hovoriť len tak do prázdna. Stále máte čas premýšľať a učiť sa. 

16 Nech nikto netvrdí, že koná podľa svojej vôle, hoci človek bude mať dočasne možnosť konať podľa 

nej, lebo ho dosiahne Pánova spravodlivosť a potom sa stane len to, čo je mu určené. 

17 Pripravte sa, proroci tretej éry, aby ste varovali zástupy a nedali sa zviesť falošnými Kristami a 

falošnými hlásaniami. 

18 Nepochybujte o týchto Mojich slovách len preto, že vám ich odovzdávam prostredníctvom 

nevzdelaného a jednoduchého nositeľa hlasu. 

19 Povstaňte a hlásajte toto učenie všetkým, pretože zostáva už len veľmi málo času. 

20 Jediné slovo svetla bude stačiť na to, aby vaši bratia nezaspali. 

21 Nahradiť chyby dobrými vlastnosťami bude vznešenou snahou duchovných ľudí budúcnosti, tých, 

ktorí majú nad troskami ľudského života vybudovať vyššie kráľovstvo. 

22 Budú to generácie budúcnosti, ktoré budú budovať tento svet vyššej morálky, hlbšieho poznania 

a väčšej duchovnosti. Ale aj vy, ľudia súčasnosti, môžete urobiť veľa. S trochou dobrej vôle odstrániš 

trosky, pozostatky minulosti plnej úchyliek a potupy a zanecháš len svetlo dlhej a bolestnej skúsenosti. 

Požehnám vás a dám vám vidieť záblesk svetla toho kráľovstva pokoja, ktoré budete spoločne budovať, 
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ak sa budete snažiť viesť dobrý spôsob života, aby vaša myseľ bola zamestnaná cnosťami a vaše pery boli 

spoľahlivým nástrojom pravdy a inšpirácie, ktorá klíči vo vašom duchu. 

23 Aj keď sa vaše nohy dotýkajú zeme, nemali by ste dovoliť, aby vaše túžby boli ňou zadržiavané. 

Dávajte si stále vyššie ciele a nezabúdajte dávať Bohu, čo je Božie, a svetu, čo je jeho. 

24 Moje slovo je určené pre každého, ale nie každý ho prijíma rovnako. Mnohí ho počúvajú s 

ľahostajnosťou, ale sú aj takí, ktorí by už nemohli žiť bez radosti z toho, že ma počujú. Medzi nimi som 

videl aj toho, ktorý prišiel bez toho, aby si vzal nejakú hmotnú potravu, a keď počúval moje slovo, 

zabudol na svoje potreby a nedostatky, a keď vyšiel zo sály, cítil sa tak naplnený silou a nádejou, pokojom 

a útechou, že začal šomrať: "Veru, nielen chlebom je človek živý, ale každým slovom, ktoré pochádza od 

Boha." 

25 Len ja vidím, čo každé srdce ukrýva, bez toho, aby to niekto vedel. Nachádzam smutné, smädné, 

choré alebo unavené ovce; stvorenia bez lásky a bez domova, ktoré však, keď ma počujú, hovoria: "Som 

šťastný, keď počúvam Božského Majstra, lebo vtedy sa všetky moje starosti vyparia a moje srdce sa 

prelieva svetlom a radosťou." 

26 Iní však upadajú do letargie a nedovolia, aby sa ich srdce obmäkčilo ako v prvých dňoch, keď 

počuli hlas svojho Pána. 

Ale ako pokračovať v učení, kým jedni počúvajú a druhí nie, kým ma jedni cítia a druhí zostávajú 

otupení? 

27 Učeníci, vstúpte do seba, počúvajte a cíťte ma ako predtým. Spomeňte si, ako ste vyznali, že toto 

Slovo je váš život a svetlo vášho osudu. Nezabúdajte, že vám dnes hovorím: čo potrebujete, bude vám 

dané v pravý čas. 

28 Nalejte do svojich lámp nový olej, aby plameň viery a poznania opäť zažiaril. 

29 Nespite, zobuďte sa a modlite sa, lebo Majster vás môže prekvapiť, keď vstúpi do vášho domu, 

ako to robil v časoch duchovného nadšenia, keď ste cítili moju prítomnosť na každom kroku. 

Potom uvidíte, ako sa váš život nanovo rozžiari tým svetlom, ktoré vás prestalo osvetľovať bez toho, 

aby ste si to uvedomovali, a vráti vám dôveru v budúcnosť plnú hojnosti a múdrosti. 

30 Zverte mi všetky svoje myšlienky, ponúknite mi svoje srdce, každá trpkosť a utrpenie budú ako 

kvety, ktoré prijímam; kvety bolesti, horkosti a sklamania, ale napokon kvety, pretože svedčia o očistení a 

vydávajú vôňu, ktorá stúpa ku mne. 

31 Ponorte sa do ticha, duchovia, ktorí prijímate Moje svetlo, zatiaľ čo vaše srdce Mi oplakáva svoj 

smútok. Zanechajte mi svoje slzy a vezmite si na ne môj hojivý balzam. 

32 Otec, Najvyššia bytosť, na vás uprel svoje oči. Neukazujte sa pred ním porazení alebo bezmocní, 

lebo keď vás stvoril, dal vám svoju silu. 

33 Ak je vaše utrpenie ťažké, Jeho milosrdenstvo je väčšie. Urobte si zásluhy z viery a lásky a 

nepochybujte, že vás navždy privedie do kráľovstva svojej dobroty a múdrosti. 

34 Ľudia, dôverujte mi, a keď vás opúšťajú sily, odovzdajte mi bremeno svojho kríža, kým načerpáte 

novú silu. 

35 Pochopte, že tento svet je zdrojom očisty a že váš duch bude žiariť ako svetlo vo vesmíre, keď ho 

opustí, aby sa vrátil do svojho pravého domova. Pamätajte, že som vám povedal: "Kto ma hľadá, nájde 

ma, kto hľadá, nájde." - Hľadali ste ma a teraz stojíte predo mnou. 

36 Ale sú aj takí, ktorí ma hľadajú, a predsa ma nenachádzajú, pretože tak robia tam, kde ja 

nemôžem byť. Tí potom dokonca začínajú pochybovať o Mojej existencii, pričom nevedia, že sú Mi veľmi 

blízko, že som v nich samých. 

37 Nenachádzajú ma vo svojich srdciach, pretože sú ako uzavreté chrámy. Pokoj a svetlo, ktoré v 

nich je, zostali skryté. 

Ale tam je pravá svätyňa, kde prebývam a čakám, že vstúpite, aby som vám hovoril o hlbokých 

zjaveniach a vysvetlil vám "prečo" mnohých tajomstiev. Keď vstúpiš, vieš, odkiaľ si prišiel a kam ťa osud 

vedie, a žasneš, že si ma našiel tam, kde si predtým nič nevidel. 
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Kto však túto svätyňu nepozná, ten si v nej postaví chrám, postaví oltár a umiestni naň boha, ktorého 

si vyrobil vlastnými rukami. Až časom, keď sa presvedčí o nedokonalosti svojho kultu, sa prebudí a vydá 

sa hľadať duchovného Boha, Boha pravdy, jediného Boha, pretože ten, ktorého si vymyslel, mu nemohol 

nič dať, pretože nemal život. 

38 Boh je ten, kto dal človeku život, kto ho stvoril, a nie človek môže stvoriť bohov a dať im život. 

39 Keď počujete toto slovo, postupne sa približujete k jeho pochopeniu. Keď toto osvietenie úplne 

naplní tvojho ducha, povieš mi: "Pane, stal sa zázrak. 

40 Tak pochopíte, aké diela v tomto čase v duchu konám. 

41 Vaša duchovnosť nebude potrebovať zázraky a dôkazy Prvého a Druhého času, aby vo Mňa 

uverila. 

42 Dnes uvidíte nebeskú mannu zostupovať v duchovnej podobe. Uvidíte, že zo skál, ktoré sú 

srdcami veľkých hriešnikov, vyvierajú vody pokánia. Uvidíš, ako tí, čo sú mŕtvi vo viere a cnostiach, ožijú, 

ako sa očistia tí, čo sú chorí na morálne neduhy, a ako tí, čo sú slepí voči pravde, otvoria oči, aby uvideli 

moju nádheru. 

43 Ak bolo v druhom veku Moje narodenie ako ľudská bytosť zázrakom a Moje duchovné vzkriesenie 

po fyzickej smrti ďalším zázrakom - veru, hovorím vám -, potom je duchovným zázrakom aj Moje zjavenie 

v tomto veku prostredníctvom ľudskej mysle. 

44 Moje proroctvá sa naplnia v tomto čase až do posledného. Zanechávam vám svoje tri závety, 

ktoré tvoria jeden celok. 

45 Tí, ktorí poznali Otca ako lásku, obetu a odpustenie, by ho mali v tomto čase dokonale spoznať, 

aby ho milovali a uctievali namiesto strachu z jeho spravodlivosti. 

46 Ak ste sa v prvej ére držali zákona, bolo to zo strachu, že vás potrestá božská spravodlivosť, preto 

som vám poslal svoje Slovo, aby ste spoznali, že Boh je láska. 

47 Dnes k vám prichádza moje svetlo, aby ste nezablúdili a mohli dôjsť na koniec cesty vo vernosti 

môjmu zákonu. 

48 Dlho ste slúžili svetu a ten sa vám za to zle odvďačil. Ale kedy vám bolo povedané, že človek má 

byť služobníkom sveta? Neviete alebo si nepamätáte, že vám bolo povedané: "Podmaňte si zem"? Ako 

často si musel predstúpiť predo mňa ako márnotratný syn! 

49 Želám si, aby ste ku Mne prišli plní zásluh, cností a pokory. 

50 Našiel som ťa pokrytého duchovným malomocenstvom a uzdravil som ťa z vlastnej vôle. Chcem, 

aby ste rovnako uzdravovali svojich bratov bez toho, aby ste pociťovali odpor k ich hriechom. Potom to 

budú vaše skutky, ktoré budú svedčiť o tom, že ma milujete, a nie vaše pery, ktoré to hlásajú bez toho, 

aby to srdce cítilo. 

51 Nesmiete sa správať ako farizeji, ktorí sa v synagóge chválili, že sú hodní pred Bohom, a na 

uliciach ukazovali milosrdenstvo. 

52 Uchovávajte si Moje učenie, aby ste ho dôkladne študovali, lebo sa blíži deň, keď už nebudete 

počuť toto Slovo cez myseľ nositeľa hlasu, a vtedy tí, ktorí sa naučili a pochopili, budú silní ako 

neporaziteľní vojaci. 

53 Ak ste pripravení, budete hovoriť inšpirovaní Mnou a učiť ľudstvo týmto jednoduchým spôsobom. 

Kým niektorí z mojich nových učeníkov budú musieť vyhľadávať ľudí, iní budú musieť čakať na svojich 

bratov, aby si od nich vypočuli moje učenie. 

54 Ľudia, vysvetľujte moje slovo a moje učenie aj deťom. Pamätajte, že moje učenie sa nezastavuje 

pred vekom ani pohlavím, pretože je určené pre ducha. 

55 Dajte deťom moje učenie, zjednodušte ho a priblížte ich mysli. Nikdy však nezabúdajte, že 

najlepšie vysvetlíte moje učenie prostredníctvom cností vášho života, v ktorých uvidia vaše skutky lásky, 

trpezlivosti, pokory a oduševnenia. Toto bude najlepšia forma vyučovania. 

56 Rozprávajte im o Ježišovi, o Márii a o všetkých tých mužoch a ženách, ktorí priniesli svetu 

posolstvo svetla. Takto im ukážete cestu ku mne. 
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57 Povedz im, že v deň odpočinku tvoj duch vstúpi do mojej svätyne, aby ma oslavoval. Šesť dní sa 

venuješ svojim ľudským povinnostiam a sklonom a potom jeden deň odpočívaš a venuješ svojmu Pánovi 

niekoľko chvíľ rozjímania a uctievania. 

58 Tam ma nájdeš, ako ťa čakám a vždy očakávam tvoju modlitbu, ktorou mi hovoríš o svojich 

starostiach, láske alebo mi ďakuješ. 

59 vstúpili ste do Mojej svätyne, ktorú tvoria zástupy dychtivé počúvať Moje Božské slovo. Veru, 

hovorím vám, že som vás zasypal záplavou učenia. Toto Slovo sa stane úrodným semenom vo vašom 

duchu, aby ste sa mohli premeniť na mojich pracovníkov. 

60 Prichádzate s vďačným srdcom, pretože skôr, ako som vám povedal, aby ste šírili aktívnu 

dobročinnosť, som vám daroval zázrak, keď som vám vrátil buď zdravie, pokoj, alebo iné stratené dobrá. 

61 Dnes mi vo svojej vďačnosti hovoríš: "Učiteľ, čím sa ti môžem odvďačiť za toľkú lásku?" Potom 

vám ukážem rozsiahle "polia", aby ste ich vyčistili od žihľavy a balvanov a zasiali semená lásky, pokoja a 

milosrdenstva. 

62 Skôr než vás vyšlem, naplním vás silou a vierou, aby ste v boji neochabli ani nestratili odvahu. 

Často uvidíš, ako tvoja pšenica vyrastá a rastie medzi bodliakmi a tŕním, a tam ju budeš opatrovať až do 

času žatvy a potom oddelíš pšenicu od kúkoľa. 

63 Čím viac utrpenia vás bude stáť obrábanie polí, tým väčšia bude vaša láska k nim a vaše 

uspokojenie, keď ich uvidíte kvitnúť. 

64 V pravde vám hovorím: Táto duchovná pšenica, ktorú budete pestovať pod mojím vedením, bude 

chlebom večného života pre vašich potomkov po siedme pokolenie. 

65 Neunavujte sa počúvať ma, učeníci, vy, ktorí ste zjednotení v radosti. Hovorím k tvojmu duchu cez 

tieto nečisté ľudské pery, ktorými sa prejavujem. Ale veru, hovorím vám: Moje slovo nie je poškvrnené 

touto nečistotou, dostáva sa k vášmu duchu čisté. 

66 Študujte moje učenie, aby ste pochopili, čo je pole, semeno, voda a poľné náradie, a aby ste 

vedeli, aký je dokonalý spôsob prípravy, sejby, zavlažovania a ošetrovania pôdy. 

67 Poľnohospodár, ktorý pracuje týmto spôsobom, vie rozlíšiť dobré ovocie od zlého. 

68 Pozrite, ako sa mnohí v domnení, že už môžu siať, pustili do práce a namiesto pšenice zasiali 

cudzie semeno, ktoré im po dozretí dalo tŕnie. 

69 Chcem, aby bol robotník tretej éry na svojom mieste. Preto posielam výzvu veľkým zástupom, aby 

sa medzi ne vydali tí, ktorí ma majú v tomto čase nasledovať. 

70 Takto postupne, ako vám dávam jednu lekciu za druhou, sa blíži čas, keď sa plne chopíte svojej 

úlohy. 

71 Na svojich potulkách narazíte na polia, ktoré boli zasiate inokedy a ktoré čakajú len na 

zavlažovanie a starostlivosť. To sú duchovia, v ktorých je to semeno viery, ktoré dostali od čias prorokov a 

mojich apoštolov. 

72 Niektorí nesú semeno Prvej éry, iní semeno Prvej a Druhej éry a vy do nich vložíte semeno, ktoré 

som vám dal v tejto Tretej ére, pretože máte semeno Troch ér, preto vás nazývam trinitármi. 

73 Toto je život a práca, ktorá vás čaká. Prečo sa bojíš boja, keď ti dávam všetko? Prečo vidím slzy v 

očiach niektorých mojich pracovníkov, keď sa najťažšia časť boja ešte nezačala? 

Chcem, aby ste verili, že som vám nablízku, že vaše duchovné dary sú skutočnosťou, že vám dám 

všetko, o čo ma budete prosiť vo chvíľach skúšok, v kritických okamihoch pre vaše duchovné 

zdokonalenie. Už si neželám, aby ste mali slabé srdce. 

74 Väčšina z nich prichádza, zabúdajúc na svojho ducha, aby si vyprosila chlieb, uzdravenie alebo 

prácu pre telo, a vo všetkých z nich konám zázrak, pretože aj oni budú svedectvom, ktoré zajtra zapáli 

vieru a nádej v srdciach vašich bratov. 

Ale nežiadajte odo mňa tak málo. To, čo sa vám zdá také veľké, čoskoro skončí. Žiadajte ma skôr o 

večné dobrodenia, duchovné dobrá. Potom vám dám to, čo patrí svetu ako prídavok. 

75 Môžem vám dať viac, ako odo mňa môžete žiadať. Preto nerezignujte na tak málo. 
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76 Môžem premeniť srdcia na pramene nevyčerpateľnej lásky, môžem naplniť myseľ inšpiráciou a 

pery slovom. Môžem vám dať dar uzdravenia a moc rozpustiť temnotu a poraziť zlo. 

77 Kto sa o to usiluje, zažije, ako z neho vychádzajú sily, ktoré boli podvedome v jeho duchu. Kto 

zavrie dvere tomu, kto klope, hoci má také veľké dary? Aké cesty sa môžu zdať hrboľaté a dlhé tomu, kto 

sa teší mojej sile? Aké počasie by sa mu mohlo zdať nemilosrdné, keď môže mať moc aj nad živlami? 

78 Ó, učeníci, vašou najvyššou úlohou bude činnosť lásky! Často to urobíte v skrytosti, bez toho, aby 

ste sa chválili, bez toho, aby ľavá ruka vedela, čo urobila pravá. Budú však príležitosti, keď vašu činnosť 

lásky uvidia vaši blížni, aby sa na nej naučili zúčastňovať. 

79 Nebuďte ustarostení o odmenu! Ja som Otec, ktorý spravodlivo odmeňuje skutky svojich detí a 

nezabúda ani na jeden. 

80 Povedal som vám, že ak dáte pohár vody s pravou láskou, nezostane to bez odmeny. 

81 Blahoslavení sú tí, ktorí mi po príchode ku mne povedia: "Pane, neočakávam nič ako odmenu za 

svoje skutky; stačí mi existencia a vedomie, že som tvoje dieťa, a môj duch je už teraz naplnený šťastím." 

Hovorím vám: Prichádzate s plačom, pretože ste stratili cestu, zdravie a kľúče od svojej práce. Len 

vtedy si spomeniete na svojho nebeského Otca. 

82 Tak som tu medzi vami. Ste s Majstrom a dôvod, ktorý vás sem priviedol, nie je dôležitý. 

83 Počúvajte moje učenie! Niektoré sú určené pre učeníkov, ale sú aj iné, ktoré sú určené pre "malé 

deti". 

84 Nehanbite sa byť medzi bratmi a sestrami, ktorí sú pokročilí v mojom učení a pred ktorými sa 

snažíte skryť svoju nevedomosť. Prišli rovnako ako vy. 

85 Vy, ktorí sem prichádzate, sa postupne učte božskú lekciu, aby ste mali čo ponúknuť tým, ktorí 

prídu po vás. 

86 Nikoho neprekvapuje, že som hľadal svojich nových učeníkov medzi odpadom, obnovoval som ich 

svojím Slovom, aby som ich neskôr poslal ľudstvu s posolstvom obnovy, života a svetla pre ich bratov. 

87 Pod hriechmi, nedokonalosťami a poškvrnami tohto ľudu sa v tomto čase zjavilo svetlo môjho 

Ducha. Preto som prišiel a bojujem, aby som tieto temnoty prekonal, až kým neprinesiem svetlo, ktoré 

bude svietiť. 

88 Blahoslavení sú všetci tí, ktorí zavreli oči pred takou veľkou ľudskou nedokonalosťou a povzniesli 

sa nad takú veľkú biedu, ktorí vedeli nájsť Moju prítomnosť v Mojom novom prejave. 

89 Tento nevzdelaný a hriešny ľud sa bude čoraz viac leštiť a očisťovať, pretože jeho úlohou je, aby 

sa Moje duchovné dielo zjavovalo z generácie na generáciu dokonalejšie. 

90 Už viac nebuďte tým, kým ste boli včera. Opustite zastarané kulty, zlé návyky a usilujte sa o 

zlepšenie svojho ducha. 

91 Prekvapil som vás práve v čase, ktorý Ježiš a proroci ohlásili ako môj nový príchod. 

Teraz, keď sa plní môj prísľub, vidíte hriech na najväčšom vrchole skazenosti, vidíte ľudské ambície a 

nenávisť, ktoré sa prejavujú vo vojnách ako dôsledok temnoty, ktorá v tomto čase obklopuje ducha ľudí. 

92 Ale hľa, keď bola temnota najnepreniknuteľnejšia, zostúpil božský lúč, aby ju roztrhol a stal sa 

ľudským slovom, aby povedal ľuďom: "Milujte sa navzájom". 

93 Bdejte, modlite sa a nesúďte sami seba, aby som vám nemusel znova hovoriť: "Kto z vás je bez 

hriechu, nech prvý hodí kameňom". 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 5  
1 Je to chvíľa radosti Božieho Ducha, pretože ľud Izraela sa zhromaždil pred archou novej zmluvy. 

2 Znovu som prišiel, aby som vám zanechal svoju stopu, a vy ste ju nasledovali. Živil som vás a 

ozdobil som vás svojou milosťou. 

3 Je to deň, na ktorý sa Eliáš pripravoval a v ktorý dychtivo dúfal; prišla chvíľa, keď sa jeho duch 

raduje. Čistý Eliáš ukazuje svoje ovce, pretože ich predtým vykúpal v prameni milosti, ktorým je pokánie, 

obnova a povznesenie. Počet tých, ktorých mi dnes ukazuje Pastier, je malý, je to sotva začiatok 

formovania môjho ľudu, ale chcem, aby "prví" boli jednotní, aby mohli dávať dobrý príklad "posledným". 

4 Nechcem, aby si ku mne prišiel so sklonenou hlavou a plný hanby ako márnotratný syn. Chcem, 

aby ste sa na dom svojho Otca pozerali ako na svoj vlastný domov. 

5 Zazvoní zvonec, nastala hodina, blížia sa davy. Spiace ovce sa prebudia, pretože Eliáš sa blíži, aby 

pripravil ducha detí, mladých mužov a dospelých na prijatie svetla môjho Slova a pripravil ich na spojenie 

s mojím Duchom. 

6 Zástupy počúvajú moje volanie a prichádzajú s túžbou po mojom slove, ktoré je pre nich ako 

dosiahnutie zasľúbenej zeme. Túžia počuť môj hlas, ktorý je pokojom a útechou, ale prichádzajú, lebo ich 

trápenia, obavy a bolesti im sťažujú cestu. Sú to tí, ktorí namiesto obety prinášajú prosby. Niektorí mi 

predkladajú svoje choroby, iní svoju nezamestnanosť a ďalší chudobu a slzy. Dám im všetky ďalšie dary a 

umožním im pochopiť, že duch má prednosť pred telom. Dnes sú ešte mojimi malými deťmi, ale vďaka 

týmto dobrodeniam ma budú nasledovať, až sa nakoniec stanú mojimi učeníkmi. 

7 Dávam vám svoju silu, aby ste sa nenechali poraziť pokušeniami, ktoré na vás budú číhať na tejto 

ceste. Chcem, aby medzi vami vládla láska, ústretovosť a harmónia. Mojou vôľou je, aby ma ľudstvo v 

tomto čase šiestej pečate hľadalo svojím duchom. 

8 Chcem vás pozdvihnúť k sebe. Ak som sa v Druhej ére stal človekom a dal som za vás Svoj život, 

teraz, keď komunikujem prostredníctvom ľudskej mysle, vám dám Svoju Božskú podstatu. Ale ja vás 

nenechám spať vo vašom naplnení, kým nesiem kríž na svojom chrbte. Prikážem vám, aby ste na svojich 

pleciach niesli časť, ktorá patrí každému z nich. Cestu spoznáte, je poznačená stopami krvi a obetí. Ak 

túžiš po kvetmi posiatej ceste plnej pôžitkov, nedovedie ťa na vrchol hory, kde tvoja životná cesta nájde 

svoje korunovanie. 

9 Nazvala som vás "mariánskym ľudom", pretože viete milovať a uznávať Božskú Matku a 

prichádzať k nej ako dieťa, ktoré prosí o nehu, alebo ako hriešnik, ktorý hľadá príhovor. 

10 Máriina prítomnosť vo svete je dôkazom mojej lásky k ľudstvu. Jej čistota je nebeský zázrak, ktorý 

sa vám zjavil. Zo mňa zostúpila na zem, aby sa stala ženou a aby v jej lone vyklíčilo božské semeno, 

Ježišovo telo, skrze ktoré bude hovoriť "Slovo". V tomto čase sa zjavuje nanovo. 

11 Máriina láska bude pre vás ako nebeská archa. Zhromaždíte sa okolo nej, ako sa deti zhromažďujú 

okolo svojej matky. Počúvajte jej sladké slovo a nedovoľte jej, aby našla vaše srdcia zatvrdnuté; choďte 

do svojho vnútra a pociťujte pokánie, aby vás preniklo jej svetlo a aby ste pocítili jej nehu. Keď budete 

takto pripravení, sľúbte pred svojím Bohom, pred Máriou a pred Eliášom, že vytvoríte jedno telo a jednu 

vôľu; sľúbte pri arche Novej zmluvy, že budete neúnavne bojovať, aby ste zo svojich sŕdc vykorenili 

sebectvo, nenávisť a fanatizmus. Naozaj vám hovorím, že ak splníte svoj sľub, čas očisťovania, ktorý 

prežívate v bolesti, pominie. 

12 Môj ľud, ak aj skaly cítia súd môjho slova, ako by ste ho nemali cítiť vy? Ak sa od môjho hlasu 

chveje zem a hýbu sa vody, ako by sa nemohol chvieť tvoj duch, keď je najvyšším stvorením stvorenia? 

13 Majster bude neúnavne prichádzať, aby vás učil a odovzdával vám svoju dobrotu prostredníctvom 

najkrajších učení. 

14 Snažte sa rozoznať význam, ktorý je obsiahnutý v arche novej zmluvy, pretože sa blíži čas boja. Ak 

Ježiš z kríža povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia", a vám bola odpustená vaša nevedomosť, 

dnes je mojou vôľou, aby ste kontemplovali moje svetlo, aby ste už viac neporušovali Zákon. 
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15 Blíži sa čas, keď tí, ktorých nazývate cudzincami, prídu hľadať moje slovo a keď nové generácie 

budú rásť vo väčšej duchovnosti. Čoskoro uvidíte medzi sebou ľudí rôznych farieb a jazykov, ktorí ma 

budú s láskou počúvať a premenia sa na mojich učeníkov, lebo moje slovo bude musieť odznieť až na kraj 

zeme. Potom, keď sa poučia, vrátia sa do svojej vlasti a vezmú si toto posolstvo so sebou. 

16 Učeníci, vy, ktorí nadšene počúvate moje slovo, lebo váš duch sa dokázal vzchopiť: tam, kam ste 

duchovne vstúpili, je svätyňa, chrám Ducha Svätého. Pripravili ste sa v pokore, považujete sa za bratov a 

sestry, milujete sa v mojom božstve a získali ste túto milosť. 

17 Buďte apoštolmi tejto veci, aby ste pracovali na obnove všetkého, čo som ustanovil a čo ste vy 

znesvätili. Nebuďte slabí, pretože každý, kto má božské znamenie, bude neporaziteľný. Ak si chcete túto 

milosť zachovať navždy, nezablúdite na cesty bahna. Už nevstupujte do temných lesov, lebo inak vás 

Božský pastier nájde nariekať ako stratené ovce. 

18 Pracujte všetci na stavbe tejto svätyne, lebo žiadna zásluha nezostane predo mnou neznáma. 

Moje Slovo ťa bude učiť, tvoje svedomie ťa bude viesť a tvoja intuícia ti povie, v ktorom okamihu a na 

ktorom mieste musíš vyjadriť Moje Slovo a konať dobro. 

19 Vyhľadajte "polia", ktoré chcete zasiať, a obrábajte ich odstraňovaním balvanov. Urobte 

neúrodné polia úrodnými, lebo od vašej práce očakávam veľké ovocie. Radosť tak bude mať ten, kto 

dáva, aj ten, kto prijíma. Volám vás svojimi vojakmi a žehnám vás. 

20 Zaznela trúba, ktorú držal anjel šiestej pečate, a váš sľub, ktorý ste duchovne zložili predo mnou, 

zostáva zapísaný v knihe života. 

21 Pracujte, lebo keď dokončíte svoju prácu, čaká vás odmena. 

22 Vy ste robotníci, ktorí prijali moje semeno v troch časoch. Ale aj vy ste tí, ktorí upadli do letargie, 

keď videli svoje polia pozlátené pšenicou, a ktorí dovolili červovi, aby nahlodal koreň rastlín a ohlušil ich 

plody. 

23 Spomeňte si na svoje spory v prvých časoch, na svoje nevery, na svoje pády. Preto vás v tomto 

čase považujem za rozptýlených a oslabených. Spomeňte si, že som vám oznámil, že prídem, aby som vás 

znovu zhromaždil, a hľa, som tu. Ako Majster som sa neprišiel pozerať na vaše škvrny alebo urážky. Prišiel 

som vám odpustiť, posvätiť vás a znovu vám dať svoju múdrosť. 

24 Toto je nová zmluva, ktorú uzatvárate s mojím božstvom. Toto zjavenie je archou novej zmluvy. 

Ak chceš ísť svojou cestou a už nikdy nezablúdiť, choď a potešuj zarmútených, "pomazávaj" chorých,* 

zachraňuj stratených, veď slepých a dávaj pokrm tomu, kto túži po spravodlivosti, porozumení a pokoji. 

Urobte cestu tým, ktorí sú chorí na tele alebo na duchu, nech prídu ku mne a ja im dám hojivý balzam, ale 

nepoviem im, že príčinou ich bolesti je ich hriech. 
* Znamená nielen aplikáciu lieku, ale predovšetkým vkladanie rúk s modlitbou. 

25 Keď prídem do príbytku chudobných, prídem aj do príbytku mocných. Veru, hovorím vám: Na 

oboch poliach som sa stretol s bratovražedným nepriateľstvom a na týchto poliach zasijem semeno 

pokoja. 

26 Dávam vám tento návod, ktorý zahŕňa zákon a spravodlivosť, aby ste nasledovaním svojho 

Majstra prinášali pokoj tam, kde vládne nepriateľstvo, a lásku tam, kde vládne sebectvo. V živote svojich 

bratov buďte ako hviezdy, ktoré im svietia na cestu. 

27 Nikdy nefalšujte Moje učenie. Predstavte Moje dielo ako knihu, ktorá obsahuje iba čistotu, a keď 

dokončíte svoju cestu, prijmem vás. Nebudem sa pozerať na škvrny vo vašom duchu a dám vám svoj 

božský bozk, ktorý bude najväčšou odmenou, keď prídete do zasľúbenej zeme. Veď som vám v tomto 

čase dal hrsť semena, aby ste sa naučili siať na úrodné polia a aby ste ho tam rozmnožili. 

28 Učil som vás, že nemáte žať ovocie predčasne, ale nechať ho na rastline, kým nedozreje. 

29 Ani neviete, koľko storočí trvalo, kým som vás opäť povolal a stali ste sa robotníkmi na mojich 

poliach. Potuloval si sa ulicami sveta, kým ťa Moja láska nevyhľadala z veľkého zástupu. 

30 Dnes som ťa ozdobil a dal ti spoznať tvoje dedičstvo. 

31 Nikto netúži byť opäť ako márnotratný syn, pretože každý návrat bude bolestnejší. 
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32 Nedovoľte, aby do vášho srdca znova vstúpilo sebectvo a aby ste si toto dedičstvo nechali len pre 

seba. 

33 Nežite duchovne oddelení a zjednotení len zdanlivo, lebo ľudí môžete oklamať, ale mňa oklamať 

nemôžete. 

34 Ak sa viete modliť, nezablúdite, lebo okrem Eliáša, duchovného pastiera, ktorý sa o vás stará a 

vedie vás, sú tu aj vaši bratia, tí, ktorých som postavil pred vás na zem, aby vám radili a usmerňovali vás. 

35 Usilujte sa o zjednotenie všetkých komunít, aby to bola zástava mieru, jednoty a dobrej vôle. 

Nikdy nebudú vo vašich rukách bratovražedné zbrane. Zbrane, ktoré som vám dal, sú vyrobené z lásky. 

36 V súčasnosti sa učíte, ako "pomazávať" chorých a oživovať mŕtvych pre život milosti. Postupne sa 

aj vy učíte bojovať a šíriť Moje učenie, ale sú aj takí, ktorí aj na tejto ceste stále hľadajú bohatstvo, 

vonkajší lesk a pocty, pretože nevedia, s akou bolesťou sa tieto škvrny čistia. 

37 Aký veľký je dar zverený prostredníkovi Slova! Aký prúd múdrosti, lásky a útechy prúdi jeho 

mysľou a cez jeho pery! On je "prostredníkom" medzi Bohom a ľuďmi, aby ma mohli počuť. Nesmie sa v 

nich zahniezdiť márnivosť alebo pýcha, lebo ak by sa tak stalo, upadli by do pokušenia. Ich príkladom 

musí byť jemnosť, jednoduchosť a ústretovosť, aby sa mohli tešiť z plnosti Božej inšpirácie. Nájdu sa však 

medzi nimi aj takí, ktorí sa cítia ako králi, hľadajú si svojich sluhov a obklopujú sa lichotníkmi. Budú im 

však ľudia veriť? Budú schopní vzkriesiť "mŕtvych" k životu milosti a potešiť zarmútené srdcia? - Nie, budú 

len vyvolávať posmech, ktorý nebude pre nich, ale pre moje učenie. 

38 Vašou úlohou je učiť. Ale ak sa odo mňa neučíte, čo môžete učiť? 

39 Milujem vás všetkých rovnako: tak toho, kto ma miluje a usilovne dodržiava môj zákon, ako aj 

toho, kto ho falšuje alebo porušuje. Tých druhých budem trápiť, napravovať a nakoniec budú mojimi 

dobrými pracovníkmi. 

40 Pomôžem ti splniť sľub, ktorý si dal pred archou Novej zmluvy, a to vtedy, keď dokončíš úlohu, 

ktorú si so sebou priniesol na svet. 

41 Vždy sa v tebe cítim, aby si žil bdelo a tvoja myseľ a srdce boli vždy vnímavé na duchovné pokyny. 

42 Zástupy sa budú približovať podľa toho, ako bude plynúť čas, a pohľad "posledných" bude čoraz 

prenikavejší, aby posúdil povahu môjho Slova a vašu výzbroj. 

43 Očistite sa! Bez obnovy nemôžete prinášať dobré ovocie. Svetlo môjho Ducha Svätého je vo 

vašom svedomí, aby vaše skutky boli svedectvom mojej pravdy. 

44 Využite roky, storočia, veky, aby ste sa ku mne priblížili. 

45 Hovorím vám to, lebo vás vidím ľahostajných k môjmu učeniu; na druhej strane, keď cítite, že sa 

blíži smrť, plačete, lebo chcete naplniť a znovu získať stratený čas. 

46 Nebojte sa vyliezť na horu. Vieš, že ťa čakám na jeho výšinách. 

47 V Ježišovi som vystúpil na Kalváriu s vedomím, že na jej vrchole ma čaká kríž, a zostal som 

statočný; nezabudnite na toto moje učenie! 

48 Používam ťa, aby som sa zjavil ľudstvu; tvojimi ústami hovorím svoje nebeské slovo. Ale ak by o 

ňom ľudia pochybovali, keď ho počujú, nebude to pre jeho obsah, ale pre vaše nedokonalosti. 

49 Učím vás, aby ste sa pomocou modlitby a myšlienok preniesli v duchu na akékoľvek miesto, kam 

chcete poslať pomoc. Musíte ísť aj fyzicky, aby ste priniesli Moje učenie do rôznych oblastí. 

50 Musím využiť celú tvoju bytosť. 

51 Aby som vytvoril tento ľud, musel som obmäkčiť kamenné srdcia, za ktorými ste skrývali svojho 

ducha, a bolo to moje slovo lásky, ktoré vás premohlo. Neskôr som vám dal zbrane - to je moje učenie -, 

aby ste vo svojom boji prekonávali prekážky, a dal som vám pochopiť, že je potrebné praktizovať moje 

učenie v čistote a učiť môj zákon v nezmenenej podobe, aby ste sa mohli nazývať synmi Izraela. 

52 To, na čo sa ma pýtaš a čo mi odpovedáš, sa deje v tichu, v najhlbšom vnútri tvojho srdca. Skončili 

sa roky, keď som každému zo svojich učeníkov dovolil, aby sa fyzicky postavil pred svojich bratov a 

diskutoval o mojom Slove a odpovedal na moje otázky. 

53 Ako môžeš dovoliť, aby čas vymazal spomienky a vymazal moje slovo z tvojej pamäti. 
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54 Moje inštrukcie ťa uhladzujú ako jemné dláto, pretože ťa pripravuje život so svojimi úskaliami a 

skúškami. 

55 V trpkých a ťažkých chvíľach svojho života sa utešujte myšlienkou, že môj múdry a dokonalý zákon 

všetko rozsúdi. 

56 Bol som vo vašej bolesti, aby ste ma cez ňu hľadali. Postihla som vás chudoba, aby ste sa naučili 

prosiť, byť pokorní a chápať druhých. 

57 Dokonca som vám odoprel každodenný chlieb, aby som vám ukázal, že kto zostáva v dôvere, je 

ako vtáci, ktorí sa nestarajú o zajtrajšok; vidia vychádzajúce svitanie ako symbol Mojej prítomnosti a po 

prebudení ako prvé vysielajú svoje trilky ako modlitbu vďaky a dôkaz svojej dôvery. 

58 Dal som sa pocítiť vo vašich najmilovanejších blízkych, aby som vás vyskúšal, aby sa duch stal 

silným a touto silou mohol podporiť svoje telo vo veľkých skúškach tohto života. 

59 Ľudstvo je veľmi nepoddajné a každý človek nosí vo svojom srdci skalu, ale ku všetkým prídem s 

duchovným pohladením svojho Slova. 

60 Medzi obrovskými zástupmi sa nájdu aj takí, ktorí by sa neotriasli, keby videli Ježiša pribitého na 

drevo a znovu vykrvácajúceho. Ešte menej ich dojímajú výkriky bolesti a potoky krvi, ktoré v týchto 

hodinách skúšky ľudskosti vyvierajú z ich susedov. 

61 Ľudí sa už nič nedotýka. Všetko vidia povrchne a nad ničím nerozmýšľajú. 

62 Je potrebné, aby svetlo môjho slova zasiahlo duchov, aby sa prebudili k pravde, láske a 

milosrdenstvu. Potom pochopia príčinu toľkého utrpenia. 

63 Všetci musíte pochopiť, že som pre každého z vás pripravil miesto vo večnosti a že toto miesto nie 

je na tomto svete. 

64 Na svojej ceste životom plníte prikázanie Otca, ktoré hovorí: "Rastite a množte sa". Teraz je však 

čas, aby sa váš duch pripravil na návrat ku Mne. 

65 Dám vám mnohé učenia a nechám ich napísané v tomto čase, lebo čoskoro ma už nebudete 

počuť v tejto podobe. Potom sa vybavíte a Moje svetlo príde priamo do vášho ducha. To bude čas, aby 

ste sa vydali na cestu ako praví učeníci Ducha Svätého. 

66 Mysleli ste si, že dar proroctva, slova a vnuknutia bol výsadou spravodlivých a svätých; v tomto 

čase som vás zbavil tohto omylu tým, že som povedal vyvrheľom: Aj vy môžete byť mojimi prorokmi, 

mojimi vyslancami a mojimi učeníkmi. 

67 Keď vami ľudstvo opovrhuje pre vašu materiálnu skromnosť, pozývam vás k svojmu stolu, aby ste 

sa cítili mnou milovaní. - Čím sa mi odvďačíte za lásku, ktorú mám k vám, môj ľud? S vašou vernosťou 

alebo s nevďačnosťou? 

68 Neuspokojte sa s prvým úspechom, usilujte sa o ďalšie a ďalšie, lebo čakám na vlak, ktorý bude 

vybavený, aby som ich mohol poslať do šíreho kraja s touto Dobrou novinou. 

69 Bojíte sa opustiť svojho otca, manželku alebo deti? Obávate sa, že na zemi zanecháte to, čo vám 

patrí? Kto chce byť Mojím učeníkom, musí si pamätať na Mojich apoštolov druhej éry a potom si z nich 

vziať príklad. 

70 Blahoslavený je ten, koho telesná smrť prekvapí pri hlásaní môjho učenia, lebo svetlo v jeho 

duchu bude veľmi veľké. 

71 Buďte vždy pripravení, pretože túto hodinu nepoznajú ani anjeli. 

72 Táto božská kniha, ktorá je mojím Slovom, zdokonalí duchov. Pred ním nebude ani starec, ani 

dospelý, ani dieťa, ale iba učeníci. 

73 Prečítajte si túto knihu a pochopte ju, pretože vám dá veľké ponaučenie. Vy ste tí, ktorí sa 

neunavili počúvať Moje Slovo, ktoré som vám dal prostredníctvom tých, ktorých som nazval "slávikmi". 

74 Ako často ste sa na svojej ceste cítili slabí, a keď ste si spomenuli na niektoré z mojich slov, znovu 

ste nadobudli silu. 

75 Dnes, keď čelíte skúške, hľadajte priamy kontakt s mojím božstvom prostredníctvom duchovnej 

modlitby a bojujte v sebe, aby ste očistili svoju myseľ a mohli prijať milosť, o ktorú prosíte Otca. 
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76 Čo mi vyznáte, viem len ja. A dôverník, ktorého máš vo mne, nikdy nezverejní tvoje previnenia, a 

už vôbec nie tvoje obvinenia. Učím vás nanovo odpúšťať. 

77 Berte tieto návštevy ako lekcie a využívajte moje učenie. Čas plynie rýchlo. Tí, ktorí sem prišli ako 

deti, sú teraz mladí ľudia; tí, ktorí začali tento kurz v mladosti, dosiahli dospelosť, a tí, ktorí ho začali v 

strednom veku, sa zmenili na starcov. 

78 Kto sa dokázal vnútorne zhromaždiť, aby počúval moje slovo, ten ho vstrebal. Kto by však pri 

počúvaní blúdil myšlienkami k veciam, ktoré nepatria k môjmu dielu, jeho duch by bol bez poučenia a 

jeho srdce by bolo prázdne, keď by odchádzal. 

79 Uvedomte si, že som vás povolal nielen preto, aby som vám udelil milosť, ale aby ste týmto 

spôsobom spolu so svojím Majstrom a bratmi a sestrami prevzali záväzok odovzdať niečo z toho, čo ste 

dostali. 

80 Nedovolím vám poznať moje dielo, kým ste poškvrnení. Čo by ste takto mohli dať svojim bratom? 

81 Pripravte sa, lebo spoločne budete musieť chrániť to, čo som vám zveril. Necítiš vďačnosť voči 

svojmu Otcovi, ktorý ti ako najvyšší sudca dáva možnosť zmyť svoje škvrny praktizovaním lásky namiesto 

toho, aby si to robil prostredníctvom bolesti? 

82 Ak to nazývate pokáním, hovorím vám, že je to jediné pokánie, ktoré od vás prijímam. Príde pre 

vás deň, keď odmietnutie neužitočného a zlého, aby ste namiesto obety robili to, čo je dobré a dovolené, 

bude pre vás skutočným potešením, a to nielen duchovným, ale aj ľudským. 

83 Práve dláždim cesty, aby po nich mohli cestovať Moji vyslanci do rôznych provincií a národov. 

84 Moje slovo v tomto období prinieslo v posledných rokoch ovocie, pretože sa rozmnožili miesta 

stretnutí a zvýšil sa počet ľudí. 

85 Cítite sa príliš trápne na to, aby ste pristúpili k plneniu takejto delikátnej misie. Ale v pravde vám 

hovorím, že moje nespočetné učenia a inšpirácie vám vložia na pery dar Slova. Aby ste však mohli 

dosiahnuť splnenie tohto prísľubu, je potrebné, aby ste dôverovali Mne a sebe. Kto má túto dôveru a plní 

môj zákon, nech sa nechváli svojimi darmi, lebo inak by jeho slovu chýbalo to podstatné. 

86 Prečo sa moje slovo dostalo do sŕdc ľudí všetkých druhov? - Pre svoju pokoru, čistotu a 

jednoduchosť. 

87 Môj ľud, naučte deti modliť sa za ľudstvo; ich nevinná a čistá modlitba sa bude vznášať ku Mne 

ako vôňa kvetov a nájde si cestu aj k srdciam, ktoré trpia. 

88 Pripravte deti, ukážte im, ako zvládnuť prepady, a zajtra budú o krok pred vami. Veď by ste sa 

nehanbili hovoriť o tejto práci, keby ste rozumeli Môjmu Slovu, keby ste už poznali podstatu každej 

myšlienky, ktorá sa formuje prostredníctvom rôznych sprostredkovateľov slova, cez ktorých sa dávam 

poznať, a keby ste vedeli, akú hodnotu má jedno Moje učenie. Cítili by ste sa schopní dostať sa na 

bojisko, aby títo ľudia mohli počuť obsah jedného z mojich učení. 

89 Veru, hovorím vám, videli by ste ich plakať, jedných z výčitiek a druhých plných nádeje. Prečo ste 

niekedy takí nedotknutí? - Ó, tvrdé srdcia, vy, ktorí ste si zvykli na pohladenie môjho slova! Zaspali ste, 

spokojní, že ste dosiahli pokoj a útechu, a nepomysleli ste na to, že sú mnohí, ktorí nemajú ani omrvinku 

tohto chleba, ktorým vy mrháte. 

90 Neradovali by ste sa pri pohľade na účinok, ktorý by v mnohých srdciach vyvolalo Majstrovo slovo 

útechy. 

91 Ó, detičky! Kedy konečne porastiete v duchu? Kedy budete pripravení zvládnuť slabiny svojho 

tela? Ja som ten, kto prechádza púšťou, ohlasuje svoje Božské slovo a hľadá stratených pútnikov. Chcem 

však, aby sa ľudia naučili odovzdávať to, čo odo mňa dostanú. Preto vám hovorím, Môj ľud, aby ste sa 

pripravili na šírenie dobročinnosti a spôsobili, aby sa toto učenie dostalo až na kraj zeme. Pracujte na 

tom, aby sa dostali ku všetkým národom tým, že budete vyhľadávať ľudí rôznymi spôsobmi. 

92 To je tá najlepšia voda, ktorú môžete ponúknuť tým, ktorí túžia po láske a pravde. 

93 Ešte ste sa nepustili do práce, lebo ukrývate duchovné poklady, ktoré som vám zveril, zatiaľ čo 

ľudia v iných národoch hynú, lebo nemohli prijať toto posolstvo. Sú to zástupy ľudí, ktorí kráčajú bez 

smeru, tuláci, ktorým chýba voda a svetlo. 
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94 Ak sa nevydáte na cestu, môj ľud, na čo vám bude vaše poznanie? Čo užitočné a dobré chceš 

urobiť pre svoj budúci život, ktorý ťa čaká v duchovnom svete? 

95 Zmilujte sa nad sebou! Nikto nevie, kedy nastane okamih, keď sa jeho duch oddelí od hmoty. 

Nikto nevie, či na druhý deň ešte otvorí oči pre svetlo. Všetci patríte jedinému Majiteľovi všetkého 

stvoreného a neviete, kedy budete povolaní preč. 

96 Uvážte, že vám nepatria ani vlasy na hlave, ani prach, po ktorom šliapete, že vám nepatrí ani vy 

sami, že nepotrebujete pominuteľný majetok, lebo ani vaše kráľovstvo nie je z tohto sveta. 

97 Oduševnite sa a budete mať všetko spravodlivo a s mierou, pokiaľ to budete potrebovať. Potom, 

keď nastane chvíľa zrieknutia sa tohto života, povstanete plní svetla, aby ste sa zmocnili toho, čo vám 

patrí na druhom svete. 

98 Cieľom celého môjho duchovného diela v priebehu vekov bolo vytvoriť kráľovstvo blaženosti a 

svetla pre všetky moje deti vo večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 6  
1 Blahoslavení ste vy, ktorí počúvate učenie Majstra, lebo moje učenie je semenom, ktoré 

odovzdáte budúcim generáciám. Ty si prvorodený syn, ktorý svojím príkladom pripravuje cestu mladším 

bratom a sestrám. 

2 Toto je Tretí čas, keď sa Môj Božský Duch vyleje na každé telo a na každého ducha, aby sa naplnilo 

proroctvo, ktoré som vám dal, že ma uvidí každé oko. 

3 V pravde vám hovorím: ak sa spojíte s Mojím Božstvom z ducha do ducha, uvidíte Mňa, lebo 

rozvíjam váš duchovný zrak. 

4 Ste dedičmi môjho kráľovstva. Otec vám dal ovocie stromu života, aby ste sa nasýtili a neskôr 

pestovali jeho semeno. 

5 Pán vlastnil pôdu a dal ju svojim deťom, ktorými ste vy, a nazval vás "robotníkmi na svojom 

majetku". 

6 Tí, ktorí rozumeli svojej úlohe a vedeli, ako pracovať na poli, sa občerstvili a ukazujú mi svoju 

spokojnosť; tí, ktorí si predstavovali cestu ozdobenú voňavými kvetmi a verili, že strom nepotrebuje 

starostlivosť a pozornosť, aby prinášal ovocie, sa dnes ukazujú vyčerpaní. Na svojej ceste životom našli 

toľko biedy, hriechu a bolesti, že sa cítili neschopní odľahčiť kríž svojich bratov. Sotva začali s celodennou 

prácou, cítili sa vyčerpaní. Venovali sa uzdravovaniu chorých a sami sa stali chorými. 

7 Ale Majster je stále medzi svojimi učeníkmi, aby im dal nové učenie a pomohol im povzniesť sa. 

Hovorím vám: Pros ma a ja ti dám, lebo ja som tvoj Otec. 

8 Moje učenie plné lásky a trpezlivosti vás premení na jemné ovečky, ktoré ochotne nasledujú hlas 

svojho pastiera. 

9 Nezabúdajte, že pri arche Novej zmluvy ste prisahali plniť prikázania môjho zákona. 

10 Áno, učeníci, vašou úlohou je mier a zjednotenie; budete musieť obnoviť Môj chrám, pretože 

skrze vás mám svoje slovo, svoje proroctvá a prikázania, ktoré chcem odkázať ľudstvu. 

11 Aj ja vám hovorím: Prečo sa odvažujete konať proti Mojej vôli alebo ju prekrúcať, keď ste dedičmi 

Otca? Nemyslíte si, že tým zvyšujete svoje bremeno odpustenia? - Tu máte dôvod svojich chorôb a 

úderov osudu! 

12 Ak som vás urobil "prvými", nestaňte sa "poslednými". Zaujmi svoje miesto a zachovaj si túto 

milosť až do konca cesty. 

13 Nerozdeľujte sa, vytvorte jednu rodinu, len tak môžete byť silní. 

14 Nebuďte pyšní, pamätajte, že vaše polia sú malé a vaše semeno je stále obmedzené. Buďte vždy 

pokorní a budete pred Otcom veľkí. 

15 Tí, ktorí boli včera slabí, budú zajtra silní, ten zajtrajšok, po ktorom by ste mali túžiť, ktorý bude 

ako úsvit nového dňa, ktorého slnko ožiari vášho ducha. Potom si budete navzájom pomáhať niesť 

bremeno kríža. 

16 Nepovažujte moju prácu za bremeno a nehovorte, že plnenie krásnej úlohy milovať Otca a svojich 

blížnych je pre vášho ducha ťažké. To, čo je skutočne ťažké, je kríž vlastnej zloby a zloby iných, pre ktorý 

musíte plakať, krvácať a dokonca zomrieť. Nevďačnosť, nepochopenie, sebectvo a ohováranie na vás 

budú ležať ako bremeno, ak im poskytnete útočisko. 

17 Nepokornému človeku sa môže zdať, že plnenie môjho zákona je ťažké a zložité, pretože je 

dokonalý a nepraje ani zlobe, ani klamstvu. Pre poslušného človeka je však zákon jeho obranou, oporou a 

spásou. 

18 Pred všetkým vás varujem a pripravujem vás, aby ste vedeli, ako šíriť Moje učenie s pravou 

úprimnosťou. 

19 Osvetľujem Svojich nositeľov hlasu, aby na nich zostúpil Môj lúč premenený na ľudské Slovo, ale 

plný nebeskej podstaty, aby vyživoval, očisťoval a uzdravoval zástupy. Čoskoro sa počet Mojich nositeľov 

hlasu zvýši; muži a ženy budú hovoriť vo veľkom a prostredníctvom nich vám zjavím veľké učenie. 
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20 Hovorím k vám a bdiem nad vami. Nespite ako učeníci druhej éry, keď sa Ježiš modlil v olivovej 

záhrade, lebo inak vás prekvapia nepriatelia. 

21 Modlite sa spoločne so svojím Majstrom, aby vám vaša modlitba dodala odvahu a aby ste pri 

poplašných signáloch nezúfali. 

22 Niektorí pochybujú o Mojej prítomnosti, aj keď prijímajú Môj prejav prostredníctvom svojho 

intelektu. Je to preto, že posudzujúc svoj život, svoje slová a dokonca aj svoje myšlienky, považuje sa za 

nehodného a nečistého a verí, že Moja prítomnosť v ňom je nemožná. Veru, hovorím vám, že všetci sú 

nečistí a hriešni, cez ktorých sa odovzdávam, ale vidím ich vytrvalú snahu, aby boli stále viac hodní 

odovzdávať Moje Božské Slovo, a Moja moc a svetlo sú s nimi. 

23 Tento ľud, ktorý by mal v súčasnosti vyzerať ako človek v plnej mladosti, prišiel ako starec do 

prítomnosti svojho Otca. Prichádza duchovne unavená zo svojej dlhej púte, sklonená pod ťarchou svojho 

bremena, vyschnutá a sklamaná. Ale aby som mu pomohol na jeho ceste, otvoril som knihu, Knihu života, 

v ktorej objaví tajomstvo večného pokoja, večnej mladosti, zdravia a radosti. 

24 Na Mojej zemi znovu nadobudnete stratenú silu, ó, moji robotníci! 

25 Moje Slovo vám vždy radí dobro a cnosť: aby ste nehovorili zle o svojich blížnych a tým ich 

nezneucťovali; aby ste sa nepozerali s opovrhnutím na tých, ktorí trpia chorobami, ktoré nazývate 

nákazlivými; aby ste nepodporovali vojny; aby ste nemali hanebné zamestnanie, ktoré ničí mravy a 

podporuje neresti; aby ste nepreklínali nič stvorené, neodnášali nič cudzie bez súhlasu majiteľa a nešírili 

povery. Navštívte chorých, odpustite tým, ktorí vás urážajú, chráňte cnosť a buďte dobrým príkladom; 

milujte mňa a svojich blížnych, lebo v týchto dvoch prikázaniach je zhrnutý celý zákon. 

26 Naučte sa moju lekciu a vyučujte ju svojimi činmi. Ak sa neučíte, ako budete hlásať moje učenie? 

A ak necítite, čo ste sa naučili, ako budete učiť ako dobrí apoštoli? 

27 Povedzte mi, ľudia: Čo ste doteraz naozaj dôkladne preskúmali a uviedli do praxe? Moje slovo je 

jasné a jednoduché, ale vy ste ešte nepochopili, ako ho vykladať. Ja vás však osvietim a navediem na 

cestu svetla. Neodchádzajte z tejto cesty, ani sa nevracajte späť, ale ani sa neponáhľajte. 

28 Z lásky k vám som vás prišiel učiť a túžim, aby ste prišli ku mne a ako anjeli vyslali svoju pieseň: 

"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." 

29 Chcem od teba počuť aj slovo pokánia, tvoje úprimné vyznanie, chcem ťa potešiť a poradiť ti ako 

otec a byť tvojím najlepším priateľom. 

30 Dnes ešte neviete všetko, čo vám v tomto období zjavím. Krok za krokom vás to naučím. Moje 

učenie, ktoré je známe len časti ľudstva, sa rozvinie v plnej kráse, keď príde správny čas. 

31 Nevyzval som učencov ani filozofov, aby používali svoj intelekt. Vyvolil som si pokorných, aby som 

ich urobil nositeľmi môjho slova, prostredníctvom ktorého vám môj Duch dáva toto ohlasovanie, a teší 

sa, keď vidí, že ma poznáte. 

32 Prameň Mojej lásky je preplnený: prijmeš ma? Som v podstate svojho Slova. Spojte svoju pieseň s 

piesňou anjelov a chváľte ma. Všetko, o čo požiadate v prospech svojho duchovného pokroku, vám 

splním. 

33 počúvate Otcovo slovo, môj pohľad preniká do vašich sŕdc a v niektorých vidím tvrdosť skaly a 

chlad mramoru, ale ja dávam vyvierať vode zo skál a moja láska a neha vám dá teplo, ktoré váš duch 

potrebuje. 

34 Vytvoril som tvoje telo z hmoty a dal som ti svoj božský dych. Obdaroval som vás svedomím, aby 

ste žili v poznaní Mojej Bytosti, a z času na čas som vám dával učenie plné múdrosti, ktoré povznášalo 

vášho ducha. V druhej ére som do vás zasial svoje semeno lásky a dnes ho prichádzam pestovať. Na konci 

času budete všetci so mnou, ako som bol ja s vami. 

35 "Uhladil" som vám cestu, pretože túžim po tom, aby ste boli čistí a cnostní, aby ste sa stali mojimi 

dobrými učeníkmi. 

36 Žite bdelo a modlite sa, a každé utrpenie bude znesiteľné; neupadnete do pokušenia a budete 

cítiť, že vás chráni môj Duch ako Otec, ktorý je vám nablízku. Buďte silní v skúškach. Spomeňte si, že keď 

Ježiš v druhej epoche dostal kalich horkosti a predvídal bolesť, ktorá ho čaká, povedal: "Ak je možné, 
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vezmi odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane." Vy, ktorí tiež trpíte a znášate na 

zemi - nechcete robiť ako On? Nebudete ho nasledovať? 

37 Prečo dnes, keď k vám hovorím ako Duch Utešiteľ, máte menej strachu, ako keď som k vám 

hovoril ako Sudca v Prvom čase a ako Majster v Druhom čase, hoci som k vám hovoril ako ten istý Duch v 

troch prípadoch? Možno preto, že k vám hovorím s jemnou láskavosťou? 

38 Učil som vás v druhej ére a dnes vám ponúkam ten istý pokrm svojho Slova, lebo ste moji učeníci 

a chcem, aby ste sa živili mnou. Vráťte sa k životu milosti a využite tento čas, v ktorom vás učím. Neskôr, 

keď dostanete všetko, čo som pre vás pripravil, budem od vás žiadať vyúčtovanie vašich skutkov v tomto 

čase a vo všetkých časoch. Veď keď som prišiel na zem, aby som sa stal človekom, hovorili ste so mnou a 

prijímali moje učenie, ako to robíte dnes. Ale kým niektorí z vás verili, iní pochybovali, a tento čas milosti, 

táto príležitosť na rozvoj vášho ducha pominula. Ale Otec dáva svojim deťom nové učenia a skúšky pre 

ich duchovný pokrok; a v tom čase vám dávam ďalšie učenie, aby ste sa mohli lepšie pozerať na 

zasľúbenú zem. 

39 Hovoril som k vám prostredníctvom rôznych nositeľov hlasu, a keďže sú ako ľudské bytosti 

nedokonalí, pochybovali ste. Ale veru vám hovorím, že ich využívam, lebo ich poznám a pripravoval som 

ich po stáročia, aby som vám ich v tomto čase predstavil ako vykladačov svojho Slova. 

40 Vyhľadal som vás, pretože moja láska k vám je veľmi veľká. Pre každé stvorenie som navrhol osud 

zmierenia, v ktorom sa odráža milujúca spravodlivosť Otca. Napriek vašim odchýlkam vám odhaľujem 

vašu úlohu medzi ľudstvom, ale je potrebné, aby ste sa nad ňou dôkladne zamysleli a dokázali, že ste jej 

hodní. Pamätajte, že sa vám zjavujem nielen slovami, ale aj inšpiráciou a zjavením prostredníctvom snov 

a vízií. 

41 Môj ľud: Ešte ste sa nezdokonalili, ale budete so mnou, keď sa očistíte svojimi zásluhami. Ak si 

dnes myslíš, že si nevedomý, osvietim ťa a budeš hovoriť k ľuďom a udivovať ich. Keď budete pripravení, 

budete chcieť so Mnou spolupracovať na diele spásy ľudstva. 

42 Učím vás pravde a ukazujem vám cestu, aby ste sa pripravili a napodobňovali ma svojimi 

modlitbami a skutkami, pripomínajúc si môj príklad v druhej ére. Všetky skutky vášho života by mali 

obsahovať lásku a pravdu, aby ste nimi vydávali svedectvo o mne. Pamätajte, že nie každý, kto vyslovuje 

moje meno, ma miluje, ani každý, kto vyslovuje moje meno, ma neuctieva. Svedectvo o mne vydávajú len 

tí, ktorí plnia môj zákon. 

43 Teraz vám dávam ďalšiu príležitosť, aby ste vystúpili na rebríku svojej dokonalosti; a viete, v čom 

spočíva tajomstvo výstupu? - Láska, úprimnosť, čistota srdca a dobré skutky. Preto som vám povedal: 

Vyčistite nádobu zvnútra aj zvonku. Bdejte ako múdre panny z môjho podobenstva, udržujte svoje lampy 

horiace, hovorte s presvedčením o mojom učení a nebojte sa ani nehanbite byť mojimi učeníkmi. Lebo ak 

ma dnes zapriete, zajtra pocítite bolesť, keď sa presvedčíte o mojej pravde. 

44 Ak ma nepoznáte po mojom slove, poznajte ma po zázrakoch, ktoré som medzi vami urobil. To, 

čo som vám sľúbil prostredníctvom Hlasu, som splnil na vašej ceste života. Prečo mnohí popierajú moje 

prejavy ako Božieho Ducha, hoci žijete v čase Ducha Svätého? 

45 Keby ste ma požiadali o dôkaz týchto zjavení, dal by som vám ho. Ale ak by som vás mal podrobiť 

skúške, čo by ste urobili? - Cítili by ste sa slabí a malí. 

46 Chcem vo vás vidieť vieru, ktorú vyznávali chorí, ktorí ku mne prišli v druhej ére; vieru 

ochrnutého, slepého a nevyliečiteľnej ženy. Chcem sa cítiť milovaný ako Otec, žiadaný ako Doktor a 

vypočutý ako Majster. 

47 Tentoraz som neprišiel, aby ma obetovali ako v druhej ére. Môj Duch sa v podstate vyleje len vo 

svetle na všetky moje deti, aby ich zachránil. Keď sa na ceste svojho vývoja dostanete vyššie, vytvoríte 

jediného Ducha dobra a mieru, ktorý sa bude prihovárať za všetkých vašich bratov. 

48 Spojte svoju lásku s príhovorom svojej duchovnej Matky, pretože žezlo spravodlivosti sa už veľmi 

priblížilo k ľuďom. 

49 Konajte skutky lásky a dávajte svojim bratom, ako som ja dal vám. 
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50 Uvažujte o mojich slovách a cíťte sa zodpovední za svoje úlohy. - Prečo niekedy zabúdate, že som 

prišiel plný lásky, aby som vám odpustil vaše previnenia a dal vám príležitosť začať nový život? Prečo 

upadáte do každodennej rutiny, hoci na vás pracujem, aby ste napredovali na ceste rozvoja, na ktorej 

objavujete nové a široké obzory a nekonečné podnety pre ducha? 

51 Nedajte sa pohnúť len vo chvíli, keď počujete moje slovo. Neplačte nad svojimi prehreškami bez 

hlbokého citu a nedávajte si falošné predsavzatia, že sa napravíte, ktoré veľmi skoro porušíte. Dávajte 

pozor a buďte silní, aby ste zostali pevní vo svojich predsavzatiach, a keď si sľúbite, že napravíte svoje 

cesty, urobte to pevne a potom príďte ku mne plní radosti a povedzte: "Otče, splnil som tvoje prikázania, 

poslúchol som ťa a urobil som česť tvojmu menu." 

52 Toto je ohlásený čas, keď som mal prehovoriť k ľudstvu, a chcem, aby ste v súlade s mojimi 

proroctvami zostavili zväzky kníh s týmto slovom, ktoré som vám dal, a neskôr z nich urobili výpisy a 

rozbory a upozornili na ne svojich bratov. Chcete túto úlohu prevziať na seba? Dávam vám čas, aby ste 

splnili úlohy, ktoré som vám dal vo svojom diele i mimo neho. Práca, pokoj a radosť budú vo vašom 

duchu. Konajte bez toho, aby ste sa stali arogantnými, bez toho, aby ste sa izolovali v kruhu sebectva. 

Buďte oporou a príkladom pre svojich materiálnych a duchovných bratov a sestry. Vaše poslanie sa 

neobmedzuje len na prácu pre vtelené bytosti, ale musíte pomáhať aj tým, ktorí už nie sú vtelení, týmto 

bytostiam, ktoré potrebujú lásku a pomoc a na ktoré málokto myslí. Neuspokojte sa s vierou a uznaním 

môjho prejavu v tomto čase; je potrebné, aby ste uplatňovali učenie, ktoré vám dávam. 

53 Nedovoľte, aby deti zišli z cesty pre nedostatok poučenia. Uvažujte o tom, že ich rozvinutá myseľ 

môže zakopnúť o kamene nesprávnej cesty, hoci boli pripravení splniť veľké úlohy. 

54 Podobenstvo 

Uprostred rozkvitnutej záhrady stál úctyhodný starec, ktorý sa s radosťou pozeral na svoju prácu. 

Prameň, z ktorého vytekala krištáľovo čistá voda, zalieval udržiavanú záhradu. Starý muž sa chcel podeliť 

o svoje ovocie s ostatnými, a preto pozval okoloidúcich, aby si pochutnali na jeho tovare. 

55 A tak k nemu prišiel chorý, malomocný. Starec sa naňho láskyplne pozrel, privítal ho a spýtal sa 

ho, čo chce. Pútnik mu povedal: "Nepribližuj sa ku mne, lebo som malomocný. Starec ho však bez toho, 

aby pocítil odpor, pozval dnu, poskytol mu prístrešie vo svojom dome a nakŕmil ho bez toho, aby sa ho 

opýtal na príčinu jeho zla. Malomocný si pod dohľadom starca očistil telo a s vďačnosťou mu povedal: 

"Zostanem u teba, lebo si mi vrátil zdravie. Pomôžem vám obrábať vaše polia." 

56 Potom tam prišla žena, ktorá mala na tvári napísané zúfalstvo, a starec sa jej spýtal: "Čo je s 

tebou?" A ona s plačom odpovedala: "Nemôžem zakryť svoj chybný krok. Rozbila som manželstvo a 

vyhnali ma z domu, moje malé deti zostali opustené." Starec jej povedal: "Už viac necudzolož, miluj a cti 

svojho manžela, a kým sa vrátiš do svojho domu, napi sa tejto krištáľovo čistej vody a očisti sa." Žena však 

odpovedala: "Nemôžem sa vrátiť, ale nech tvoje volanie dôjde aj do môjho domu a ja zostanem v tvojich 

službách." 

57 Prešli dni a tí malí, ktorí zostali sami, hľadali dobrého starca, lebo vedeli, že rozdáva dobrodenia, a 

on sa ich spýtal: "Čo hľadáte?" Odpovedali: "Zostali sme doma sami, naši rodičia nás opustili a prišli sme k 

vám hľadať chlieb a prístrešie, lebo vieme, že u vás ich nájdeme." Starec im povedal: "Poďte ďalej, vaši 

rodičia sú so mnou, odpočiňte si a spojte sa s nimi." 

58 Všetci v tejto požehnanej spoločnosti opäť nadobudli pokoj, zavládlo odpustenie a zmierenie a 

vrátili sa do každodenného života. Obnovený otec, očistený od malomocenstva, opäť prichýlil svoju ženu 

pod strechu a poskytol teplo svojim malým deťom. Ona, kajúca a čistá, bola lonom pre manžela a 

kolískou pre ich deti. Deti, ktoré si mysleli, že navždy stratili svojich rodičov, ďakovali starému mužovi za 

to, že im ich vrátil a umožnil obnoviť ich domov.  

(koniec podobenstva) 

59 Pravdupovediac, hovorím vám: Ak ma budete hľadať vo svojich najväčších ťažkostiach, vždy 

nájdete riešenie. 
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60 Ja som ten starec z podobenstva. Poď ku mne. Nikoho neodvraciam, skôr používam vaše skúšky, 

aby som vás očistil a priblížil k sebe. Príďte všetci, získajte späť pokoj a zdravie. Napite sa z krištáľovo 

čistého prameňa a buďte zdraví. Lebo Ja som Kniha života a predstavil som vám ďalšiu stránku, aby ste ju 

mohli študovať a posilňovať sa v mojom učení. Chcete pokračovať na tejto ceste? - Učte sa môjmu 

zákonu a plňte každé moje prikázanie. Nepôsobte svojmu Otcovi horkosť, nedovoľte mi trpieť. Pamätajte, 

že moja obeta trvá; svojimi pochybnosťami a nepochopením ma každú chvíľu ukrižovávate. 

61 Vám, muži, som dal dedičstvo, majetok, ženu, ktorá vám bola zverená, aby ste ju milovali a starali 

sa o ňu. A predsa prišiel ku Mne tvoj spoločník a nariekal a plakal predo Mnou pre tvoju nechápavosť. 

Povedal som vám, že ste silní, že ste boli stvorení na môj obraz a podobu. Nepovedal som vám však, aby 

ste túto ženu ponižovali a urobili z nej svoju otrokyňu. Urobil som ťa silnou, aby si ma reprezentovala vo 

svojom dome: silnou v cnostiach, v talente, a dal som ti ženu ako doplnok v tvojom pozemskom živote, 

ako spoločníčku, aby si vo vzájomnej láske našla silu čeliť skúškam a premenlivým osudom. 

62 Dnes vás pozývam do svojho kráľovstva, aby som vás zachránil, ale musíte pracovať a zaslúžiť si, 

aby ste vystúpili vyššie na ceste svetla, ktorú som vám vytýčil. Očakávam vás netrpezlivo; príďte a budete 

prijatí ako poslušné deti a na nebi bude hostina. 

63 Prečo cítiš únavu na duchu, hoci ti v každej chvíli dávam silu? Nevzdiaľujte sa odo mňa, aj keď vo 

vás zostala únava alebo chlad. Ja som vzkriesenie a život; ak mi dôverujete, znovu získate silu a radosť. Ak 

potrebuješ podporu, opri sa o Eliáša, svojho pastiera, a on ti ju poskytne. Ak túžiš po úteche a nehe, 

utiekaj sa k Márii, svojej nebeskej Matke, a pocíť jej pohladenie a uzdravujúcu moc. Pochopte jej lásku; 

cíti vašu bolesť a stojí pri vás vo vašom utrpení. Aké veľké je jej utrpenie, keď blúdite a chodíte ako slepci 

po tom, čo ste uvideli toto svetlo. 

64 Bolesť zaplavila srdce ľudstva. Dnes sa napĺňa proroctvo, ktoré hovorí: "Otcovia sa zrieknu svojich 

synov a synovia svojich otcov. Medzi bratmi sa budú navzájom vyznávať a nenávidieť." Vidíte tiež, že 

domovy sú miestom nezhôd a sporov. Ja vás však na tejto ceste brzdím a hovorím vám, aby ste odhodili 

zbrane skazy a nezabíjali sa navzájom, aby ste utekali pred chaosom, aby ste prišli ku Mne a nasledovali 

Mňa v diele obnovy. 

65 Pýtam sa vás: Nezískali ste útechu a silu v mojom Slove? Neboli ste v Mojej prítomnosti hlboko 

dojatí? - Áno, učeníci, ak to "telo" nevyzná, duch ma spoznáva, ďakuje mi a objavuje podstatu mojej lásky 

na dne tohto Slova. Nesľúbil som vám v druhej ére, že sa vrátim ako Duch pravdy? Pozri, ako som splnil 

všetko, čo som ti ponúkol. 

66 Učte sa, učeníci, aby ste učili tých, ktorí prídu po vás. Filozofi a vedci ťa budú vyhľadávať a ja k nim 

budem hovoriť tvojím prostredníctvom, aby som im opäť dokázal, že som použil chudobných a 

jednoduchých. Vstaňte, robotníci, a zasejte pole, ktoré som vám pripravil, lebo čoskoro prídem ako 

správca a sudca, aby som od vás žiadal úrodu semena, ktoré som vám dal. 

67 Oblečiem vás do svojej milosti, aby ste sa stali pokornými pánmi svojich bratov a uzdravovali 

chorých. Prijmite tých, ktorí sem prichádzajú hľadať svetlo, a buďte svetlom pre všetkých. Radte a 

obracajte hriešnikov, ale nechváľte sa, že ste moji učeníci. Ak cítite bolesť svojich bratov a viete ich 

potešiť, ak milujete v pravde a poskytujete nezištnú pomoc bez toho, aby ste to dali najavo, môžete sa 

nazývať mojimi učeníkmi. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 7  
1 Tým, ktorí ešte nechápu Moje zjavenie, hovorím: Tento človek, skrze ktorého sa zjavujem, je 

človek ako vy a táto stolička, ktorú vidíte v rohu zhromažďovacej miestnosti, na ktorej spočíva hlasonosič 

Môjho Slova, nie je Pánov trón. 

2 Trón, ktorý hľadám u teba, je tvoje srdce a v ňom sa usadím, ak ma bude vedieť uctievať bez 

modlárstva a fanatizmu. 

3 Ste takí slabí a takí náchylní k modloslužbe, že bez toho, aby ste si to uvedomovali, uctievate ma v 

telách, prostredníctvom ktorých komunikujem, a pozeráte sa na tieto miesta, akoby boli posvätné. Ale 

keď ma už nebudete mať v tejto podobe, pochopíte, že tieto ústa neboli najvznešenejším prostriedkom 

na Moje prejavenie. Keď sa Božský lúč namiesto zostupu na ľudskú myseľ usadí vo vašom náležite 

pripravenom duchu, vtedy skutočne dosiahnete dokonalé spojenie, pretože v ňom sa nebudú miešať 

žiadne chyby ani nejasnosti so svetlom vášho Majstra. 

4 Človek bol od večnosti predurčený na to, aby sa spojil s Mojím Duchom v mnohých podobách, a 

táto podoba, ktorú teraz máte prostredníctvom ľudskej mysle, je jednou z nich. 

5 Ak v tomto slove nájdete nedokonalosť, pripíšte ju mysli, prostredníctvom ktorej sa vyjadrujem, a 

pamätajte, že som si týchto hovorcov vybral spomedzi jednoduchých, nevedomých a nevzdelaných ľudí, 

aby vás Moje ohlasovanie prostredníctvom nich ohromilo. Ak však preniknete do hlbšieho zmyslu môjho 

učenia, nestaňte sa sudcami mojich nositeľov hlasu, lebo za ich súdenie som zodpovedný iba Ja, ktorý k 

nim v každom okamihu hovorím prostredníctvom svedomia. Preto nemerajte svojím meradlom, lebo 

práve týmto meradlom budete meraní. 

6 Tí, ktorí boli povolaní za mojich pracovníkov, cítia, že ich srdce ich poháňa, aby ma počúvali a 

pokračovali v týchto miestach modlitby a aktívnej lásky. 

7 Tým, ktorí tušia, že patria k vyvoleným tejto tretej éry, a tým, ktorí už sú v radoch Mojich 

pracovníkov, hovorím: Zachovávajte Moje prikázania, uvažujte o Mojich napomenutiach a ujasnite si 

Moje slová, aby ste boli silnými vojakmi, ktorých neporazia skúšky. 

8 Všetci musíte vedieť, že s koncom roka 1950 k vám prestanem hovoriť v tejto forme a že je to 

potrebné, aby ste ma mohli v plnosti pocítiť medzi sebou, keď Mi budete vzdávať dokonalú poklonu od 

ducha k duchu. 

9 Týmto učením, ktoré vám dávam, vás približujem k času, ktorý vám oznamujem, aby ste postupne 

pochopili zmenu, ktorá vo vás nastane po roku 1950. 

10 V tom čase musíte byť silní a pripravení, ak sa chcete podriadiť Mojej vôli a napredovať vo svojom 

duchovnom rozvoji. 

11 Musíte byť ostražití, lebo vás každú chvíľu napadne pokušenie, aby ste niektorých pokúšali 

donekonečna pokračovať v štádiu vývoja, ktorého koniec som naznačil, a iných, aby pre nedostatočnú 

prípravu a v dôsledku prílišnej márnivosti tvrdili, že počúvajú Moje Božské slovo v duchovnom. Ale už 

dnes vás varujem a chcem, aby ste vedeli, že vtedy nehovorím ľudskými slovami, ale inšpiráciami, 

nápadmi a myšlienkami. 

12 Aby som vám odovzdal svoje učenie ľudskými slovami, odovzdal som sa prostredníctvom ľudskej 

mysle, ale v spojení ducha s duchom nebudete ani vy hovoriť so mnou, ani váš Otec s vami hmotnými 

slovami. 

13 Ak sa nepripravíte, nezreteľné hlasy sa dostanú k vašim ušiam a zmätú vás a neskôr si s nimi 

pomýlite aj svojich bratov. Robím vás ostražitými, aby ste sa po skončení týchto ohlasovaní nepokúšali 

znovu ich prijímať, pretože to nebudú duchovia svetla, ktorí sa dávajú poznať, ale zmätené bytosti, ktoré 

chcú zničiť to, čo ste predtým vybudovali. 

14 Na druhej strane ten, kto sa vie pripraviť, kto sa namiesto túžby vyniknúť snaží byť užitočný, kto 

namiesto toho, aby sa ponáhľal, trpezlivo čaká, jasne počuje moje učenie, ktoré sa dostane k jeho duchu 

prostredníctvom darov, ktoré sú v ňom, a to sú dary inšpirácie, intuície, predvídania, prostredníctvom 

modlitby, duchovného videnia a prorockých snov. 
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15 Pripravujem ťa, môj ľud, aby si z nevedomosti neznesvätil môj zákon. Otváram vám oči pre svetlo 

pravdy, aby ste pochopili nesmiernu zodpovednosť, ktorá na vás spočíva, a zároveň aby ste pochopili, aká 

nekonečne delikátna je úloha, ktorú som vám zveril v rámci tohto Diela. 

16 Chcem, aby vás vaša poslušnosť urobila hodnými Mojej ochrany a aby ste sa svojimi chybami, 

nepochopením a neposlušnosťou nevystavovali nebezpečenstvu, že vaše kroky na zemi zastaví 

spravodlivosť ľudí. 

17 Veru, hovorím vám, že kto neplní môj zákon, ktorý má vo svojom svedomí, nepríde ku mne, ale 

hovorím vám aj to, že by bolo smutné, keby ste sa veľmi usilovali zasiať, a keď príde čas žatvy, boli by ste 

sklamaní zo svojej úrody, lebo by ste si uvedomili, že všetky vaše skutky boli pre vaše telo a nič nebolo 

zamerané na zdokonalenie vášho ducha. 

18 Môj ľud, neplačte, keď ma počujete takto hovoriť; nemyslite si, že som nespravodlivý, keď od vás 

niečo požadujem, a nepripisujte tieto slová tvrdému srdcu hlasistu. Viem, že mám dôvod vás varovať a 

udržiavať vás v ostražitosti. 

19 Nechám vás medzi ľuďmi, aby ste zachránili mnohých, ktorí chodia vo tme, lebo nevidia svetlo 

pravdy. Ale veríte, že slepec môže viesť iných slepcov, ak si neosvojíte výbavu, ktorú musíte mať, aby ste 

boli hodní nazývať sa mojimi učeníkmi? 

20 V skutočnosti vám hovorím, že o cnosti môže hovoriť len ten, kto ju svojím spôsobom uplatnil a 

dokáže ju precítiť. 

21 Bdejte a modlite sa, môj ľud, aby sa vo vás prebudil zmysel pre zodpovednosť a aby ste na 

každom kroku počuli hlas svedomia, aby ste pocítili, že ste vstúpili do času svetla, keď sa váš duch musí 

prebudiť a byť pozorný na moje prikázania. Budúce generácie vás budú považovať za šťastné, keď sa 

dozvedia, že ste boli vybraní, aby ste tvorili základné múry nového ľudstva, aby ste boli predzvesťou 

môjho učenia tretej éry. 

22 Všetci ste počas tohto obdobia pocítili bolesť a vaše srdce, dotknuté na svojich najcitlivejších 

strunách, sa ku Mne vrátilo, keď bolesť ustúpila, a rozhodlo sa Mňa nasledovať. Stačilo jedno jediné Moje 

slovo, aby ste si uvedomili, že som to Ja, kto k vám hovorí v tejto podobe. Hlad po nežnosti a láske, ktorý 

si mi prejavovala, sa zmenšil a ty si chceš zachovať len moju milosť. Mnohí však nebudú vedieť 

interpretovať Moje prejavy, ktoré v súčasnosti dávam ľudstvu v rôznych podobách, ani nebudú rozumieť 

Môjmu Slovu a táto nevedomosť bude ako páska na očiach, ktorá im bráni vidieť Moju pravdu. 

23 Ak ma chcete nájsť, hľadajte ma v tichu, v pokore svojho vnútorného chrámu, a tam budete v 

spoločenstve s mojím Duchom a ja sa budem cítiť vami milovaný a zbožňovaný. 

24 Nevytvárajte si Moju podobu ani sa nesnažte hľadieť na Mňa v nejakom predmete. Miesto 

stretnutia, ktoré venujete môjmu uctievaniu, nestavajte honosne; nech ste kdekoľvek, môžete 

pozdvihnúť svojho ducha. Ak sa chcete zhromaždiť, stačí vám na to jednoduchá miestnosť, a ak ste mi vo 

svojom srdci postavili pravú svätyňu, naučte aj svojich bratov, aby ju postavili. 

25 Ukazujete mi svoju chudobu a hovoríte mi, že nemáte žiadne dobrá na zemi, ale pamätajte, že 

som vám dal pokoj, lásku, duchovné povznesenie, ktoré sú väčším pokladom. Buď silným, múdrym 

Izraelom, a ak sa cítiš inšpirovaný Mojím Duchom, hovor o Mne svojim bratom, uzdravuj chorých, 

posilňuj slabých, ochraňuj bezbranných; pri týchto činnostiach zažiješ bohatstvo, ktoré spočinie v tvojom 

duchu, a budeš sa cítiť šťastný. 

26 Tí "poslední" urobia na tejto ceste veľké kroky vpred a vy im dnes musíte pripraviť cestu. Keď 

príde ten čas, poďakujte mi a dosvedčte svojim bratom, že moje slovo sa naplnilo. Nikoho nezastavujte v 

jeho duchovnom napredovaní, pretože Mojou vôľou je, aby sa toto ľudstvo v krátkom čase rozvinulo. 

27 Prijímam vaše veľké či malé plnenie. Dávam vám svoju silu a potešujem vás vo vašom utrpení; 

vaše slzy sú najlepšou závlahou, ktorú dávate svojim semenám. ako sa matka trápi a mlčky prelieva slzy 

pre nepochopenie svojich detí, tak budeš bdieť a trpieť za tých, ktorých som ti zveril do opatery, aby som 

ti mohol povedať: Blahoslavení sú moji služobníci. Blahoslavení rozsievači dokonalého semena. 

28 Prijímam vás, pocestní. Prijímam vás, rozsievači. Postupne sa odkláňate od zbytočných zvykov, 

aby ste nasledovali svojho Pána, a viete, že odmena za váš boj nie je na zemi. Odovzdávate sa nástrahám 
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života. Buďte požehnaní. - Nežiadali ste odo mňa chutné jedlo, uspokojili ste sa s tvrdým kusom suchého 

chleba. Buďte blahoslavení, lebo ste podali dôkaz, že vám nejde o pozemské veci, ale že čoraz viac 

nasledujete stopu Ježiša Nazaretského. 

29 Skúšky vás nevystrašili a po pravde vám hovorím: Na každého z vás som položil kríž; všetky vaše 

bolesti, všetko, čo vám ľudia vzali, váš nedostatok, utrpenie, ktoré všetci a každý z vás nosí vo svojom 

srdci, to je váš kríž. Znášali ste to trpezlivo a vaša miernosť je hodná odmeny.  

30 Kto hľadá len to, čo patrí svetu, neuchováva si to u mňa. Pozemské dobrá dosiahnete svojou 

materiálnou prácou, ale dobrá ducha dosiahnete len prípravou a duchovným naplnením. 

31 Ja som váš Majster a hovorím vám: Keď už trpezlivo nesiete svoj kríž, neopúšťajte ho na polceste. 

Kto chce byť celý, ponesie svoj kríž až do konca životnej cesty. Kto sa mu nepodriadi, bude mať svoj kríž 

ešte ťažší a bude sa mu zdať neznesiteľný. 

32 Ak chceš, aby tvoje naplnenie v Mojej náuke bolo záslužné, znášaj svoje utrpenie s trpezlivosťou; 

a v prípade toho, kto Mi hovorí: "Učiteľ, nenesiem so sebou žiadny kríž", vidím, že nesie len bremeno 

nedostatku odovzdanosti; ale to nie je Moja vôľa. 

33 Čo mi chceš ukázať? Aké semienko ste vypestovali? Aké polia ste obrábali a zúrodnili svojím 

naplnením? Čas, keď budú semená dokonalé, ešte nenastal, ale ja vás neodradím. Učím vás, aby ste 

dosiahli čo najväčšie povznesenie. Nezabúdajte, že podľa vašej sejby bude aj úroda. Ak je pšenica, ktorú 

sejete, hluchá, nič nezožnete. Ak zasievaš málo, budeš žať málo. Preto sa venujte svojej sejbe a získate 

odmenu do budúcnosti. Zrelé ovocie bude v Mojej sýpke. "Sedem klasov" nechávam na vás, aby ste ich 

pestovali. Budem vyžadovať ovocie prvého, ovocie druhého a tak až po posledné, a keď budú všetky 

dobrej chuti, úroda bude dokonalá. Ale čo sú tie klasy, o ktorých vám hovorím, milovaní učeníci? - Je to 

sedem cností ducha. 

34 Posilnite sa! Balzam bol s tebou a ja som dal svoje svetlo tvojmu duchu. Ľudia vás prídu vyhľadať, 

ale ja im dám dôkaz prostredníctvom vášho sprostredkovania. Beda tomu, kto nie je pripravený, lebo 

bude pochybovať o ňom a o Majstrovi. Robím ťa silným na chvíľu skúšky, ale prečo si prekvapený, keď 

príde? Nebolo moje slovo prorocké? Preto vám hovorím: Pripravte sa, ľud môj, lebo na ceste stretnete 

hladného vlka, ktorý vás chce predbehnúť v ovčom rúchu. Ak však budete ostražití, odhalíte ho a porazíte 

ho svojimi zbraňami lásky. 

35 Ľudia budú hľadať vaše chyby, aby vás pokazili. Tak ako v druhej ére skúmali Majstra, budú to isté 

robiť aj s vami. Ale ja vás budím, pripravujem a dávam vám intuíciu. 

36 V blízkych i vzdialených krajoch budete odovzdávať moje slovo. Vybavím nových pracovníkov, aby 

strom po roku 1950 nezostal sám. 

37 Nebojte sa ľudí, lebo veru, hovorím vám: Budem hovoriť tvojimi ústami, svedčiť o svojom slove 

skrze teba a jeho ozvena sa dostane až na kraj zeme, k veľkým, k malým, k vládcom, k vedcom a 

teológom. 

38 Ľudstvo vo vás uvidí poslov Ducha Svätého. Premeníš nedokonalosť na dokonalosť. Tvoje slovo by 

malo byť láskavé, plné nehy, potom chorý vďaka nemu získa zdravie a ten, kto zišiel z cesty, bude ľutovať 

svoje chyby a vráti sa ku mne. 

39 Dnes ste mojimi učeníkmi, zajtra sa premeníte na majstrov, aby ste boli dobrým príkladom pre 

ľudstvo. Uvidím vás prichádzať k prameňu lásky a múdrosti so srdcom plným radosti a poviem vám: 

"Poďte a uhaste svoj smäd!" A potom, keď sa napijete a pozdvihnete sa ku Mne, uvidíte Mňa, ako vám 

ukazujem cesty sveta, kde na váš príchod čakajú smädné zástupy. 

40 Otec vás nazýva deťmi svetla a pokoja, ale toto meno musíte ospravedlniť svojimi skutkami. Iba 

tak budete môcť o Mne hovoriť. Beda tomu, kto je plný márnivosti, lebo sa cíti byť obdarený, alebo kto 

dovolí, aby jeho srdce ovládlo sebectvo, lebo jeho pád nebude trvať dlho a bude veľmi bolestný. 

41 Ovocie, ktoré som vám dal, aby ste sa oň delili so svojimi bratmi a sestrami, má príchuť, ktorú 

nemôžete pomýliť ani zmeniť, ak nechcete, aby vaša práca bola neplodná. Nie je mojou vôľou, aby ste 

vyhlasovali, že ma milujete. Chcem, aby ste svojimi skutkami postupne zanechávali stopu lásky, 

milosrdenstva a viery. 
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42 Kedykoľvek povstanete a budete vyhlasovať, že ste moji vyvolení, tí, ktorí sú mi bližšie a lepšie mi 

slúžia, podrobím vás skúške, ako som to urobil so svojimi apoštolmi pri Galilejskom jazere. Potom 

spoznáte, či ma milujete v pravde a či je vaša viera pevná. Kto ma chce nasledovať, musí byť pokorný. 

43 Poslušnosť môjmu zákonu znamená pokoru v tvojom duchu; kto je poslušný, je zahrnutý mojou 

milosťou, kým ten, kto kráča podľa vlastnej vôle a myslí si, že má so sebou dedičstvo, sa v skutočnosti 

pripravil o svoje dary. 

44 Deň čo deň vás učím, pripravujem vás na boj, pretože čoskoro k vám už nebudem hovoriť v tejto 

podobe a je potrebné, aby ste boli silní, aby ste prešli skúškami. Zostaňte so Mnou, naučte sa nosiť Mňa 

vo svojich srdciach a v hodinách skúšky uvidíte, ako vďaka vášmu sprostredkovaniu robím zázraky. 

45 Pochopte všetci, čo som vám chcel povedať, aby ste si nemysleli, že je nemožné niesť v sebe Moje 

učenie. 

46 Správne si vykladajte Moje slová, aby ste mohli urobiť ďalší krok na ceste k duchovnej 

dokonalosti. 

47 Dokázali by ste všetko opustiť a nasledovať ma ako tí, ktorí ma nasledovali v druhej ére? Alebo sa 

budete snažiť napodobniť márnotratného syna z môjho podobenstva, ktorý opustil otcovský dom, aby 

odišiel do iných krajín a premrhal dedičstvo, ktoré dostal? 

48 Zostávaš zamyslený a neodvažuješ sa mi odpovedať, ale neboj sa, lebo ak som ťa povolal, tak 

preto, lebo viem, že ma miluješ a budeš ma nasledovať až do konca cesty. 

49 Ak sa bojíte straty života alebo krvavých obetí, už dnes vám hovorím, že v duchovnom boji sa s 

týmito skúškami nestretnete. Zem je už od druhej éry zúrodnená krvou Majstra a jeho učeníkov. 

50 Vašou zásluhou bude, že budete plniť duchovný zákon bez toho, aby ste zanedbávali svoje 

povinnosti voči hmotnému životu. 

51 Nevyžadujem od všetkých rovnaké zrieknutie, ani nie sú všetci schopní rovnakej obety. V tých 

časoch sa moji učeníci museli úplne venovať dielu, ktoré som im zveril, a preto museli opustiť rodičov, 

deti, manželku a všetko, čo na svete mali. Na druhej strane, keď som učil zástupy, ukázal som im, že je 

nevyhnutné "dať Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo", aby sa naplnil život, ktorý dal Stvoriteľ. 

52 Toto ľudstvo bolo zhmotnené a zároveň málo rozvinuté; preto som povedal zástupom: "Človek 

nežije len chlebom, ale každým slovom, ktoré pochádza od Boha." 

53 Aj vy ste materialistické ľudstvo, ale zároveň ste sa vyvinuli a dokážete dať svojmu duchu to, čo 

potrebuje, a svojmu ľudskému životu to, čo potrebuje. 

54 Nie ste nováčikmi v Mojej náuke, lebo keby ste boli, bol by som vám dal Zákon vytesaný do 

kameňa, ako som to urobil v prvej ére. Keďže vám však hovorím o oduševnení a zjavujem vám tajomstvá, 

ktoré v tých časoch neboli ľuďom zjavené, je to znamenie, že ste už v minulých časoch boli Mojimi 

učeníkmi. Vidíte, preto vám niekedy hovorím, že oni a vy sme rovnakí. 

55 Podobenstvo 

V ďalekej krajine žil otec s jedným zo svojich synov, ktorého veľmi miloval. 

56 Syn ochorel, a keď otec videl, že je v nebezpečenstve života, vzal ho na kopec, kde bol starec, 

ktorý riadil osudy tejto krajiny, a keď prišiel k jeho nohám, prehovoril k starcovi takto: "Môj syn je chorý a 

mojím najväčším želaním je, aby sa uzdravil, lebo keby zomrel, aj ja by som zomrel od bolesti." 

57 "Tvoj syn sa uzdraví a vráti sa domov plný života a sily," odpovedal starec, a keď to povedal, 

dotkol sa chorého a ten sa uzdravil. 

58 Po návrate domov videl otec svojho syna čulého a zdravého. Čas plynul a ten syn sa cítil silný a 

stal sa opovážlivým; zišiel z cesty a vzal si jedovaté ovocie, ktoré mu spôsobilo chorobu tela i mysle. 

Svojho otca zle odhadol a jeho srdce v sebe skrývalo len pocity nenávisti a deštrukcie. 

59 Keď ho otec videl strateného v tejto priepasti zloby, išiel na kopec a povedal starcovi: "Ctihodný 

starče, môj syn zablúdil, čo ho priviedlo do priepasti." 

60 "Prečo plačeš?" opýtal sa ho starec. 
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61 "Plačem pri pohľade na skazenosť svojho syna. Dúfal som, že jeho duch bude vzatý z tohto sveta, 

ale tá chvíľa neprichádza a ja už nemôžem znášať jeho zlobu." 

Starec mu odpovedal: "Žiadal si, aby žil, a on zostal nažive. Bolo načase, aby sa jeho životná cesta na 
zemi skončila. Teraz si však uvedom, že sa musíš naučiť správne prosiť a podriadiť sa Mojej vôli."  

(koniec podobenstva) 
 
62 Milovaný Izrael: Vo svojich rozhodnutiach som vždy spravodlivý. Prečo niekedy chcete zasahovať 

do mojich vysokých rád? Či neviete, že tí, ktorí odchádzajú do duchovného sveta, vstupujú do pravého 

života? Neodporujte im, naopak, pomôžte im, aby mohli odísť s vaším súhlasom a aby ich krok z tohto 

sveta na druhý bol plný pokoja a duchovného porozumenia. 

63 Hľadajte ma ako Otca, poznávajte moju lásku, moju múdrosť a moju spravodlivosť, prichádzajte 

ku mne v modlitbe, viere a dobrých skutkoch. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 8  
1 Zostupuje na vás svetlo môjho Ducha Svätého, ale prečo ma predstavujete v podobe holubice? 

Tieto obrazy a symboly už moji noví učeníci nesmú uctievať. 

2 Pochopte moje učenie, ľudia: V tej druhej ére, pri Ježišovom krste, sa môj Duch Svätý zjavil v 

podobe holubice, pretože tento vták svojím letom pripomína pôrodné bolesti Ducha, jeho belosť hovorí o 

čistote a v jeho jemnom a miernom pohľade sa odráža nevinnosť. - Ako by sa dalo týmto nevzdelaným 

ľuďom priblížiť božstvo, keby nepoužívali postavy bytostí, ktoré im boli známe vo svete? 

3 Kristus, ktorý k vám v tejto chvíli hovorí, bol znázornený baránkom a takto ma videl aj Ján vo 

svojom prorockom videní. To všetko je spôsobené tým, že ak ma hľadáte v každom mojom diele, vždy 

nájdete obraz Autora života vo všetkom stvorení. 

4 Vo svojom zjavení prostredníctvom Ježiša som vám ohlásil príchod Ducha Svätého a ľudia verili, že 

je to Božstvo, ktoré je v Bohu bez ich vedomia, bez toho, aby boli schopní pochopiť, že keď som hovoril o 

Duchu Svätom, hovoril som vám o jedinom Bohu, ktorý pripravuje čas, keď sa má duchovne odovzdať 

ľuďom prostredníctvom ľudského rozumu. 

5 Týmto učením vám zverujem meč svetla a pravdy, aby ste ním mohli bojovať v bitke, ktorú som 

vám toľkokrát ohlásil; ale znovu vám hovorím, že tieto zbrane, ktoré vám zverujem, spočívajú v láske a 

spravodlivosti, v odpustení a milosrdenstve voči vašim bratom. 

6 Zostáva už len niekoľko rokov, aby som vám dal svoje učenie v tejto podobe. Zachovávajte moje 

učenie, lebo na konci roku 1950 sa tieto prejavy skončia a je potrebné, aby ste sa posilnili v pokore a 

poslušnosti, aby ste prežili všetky skúšky. 

7 Nemyslite si, že budete bojovať len v duchovnej sfére; nie, Môj ľud, nadchádzajúci boj sa bude 

odohrávať vo všetkých sférach, aby sa to, čo stratilo svoju cestu, mohlo na ňu vrátiť, aby sa to, čo zostalo 

stáť, mohlo začať nanovo rozvíjať a aby to, čo sa zašpinilo, mohlo dosiahnuť svoje očistenie. 

8 Potom uvidíte, že samotné ľudské inštitúcie sa otriasajú v základoch, prírodné živly sa dajú do 

prudkého pohybu, spôsobia spúšť a preveria vieru ľudstva. 

9 To všetko sa stane podľa roku 1950, a ak zostanete verní tomuto zákonu, prežijete všetky 

pohnuté udalosti v zdraví; ak sa však stanete neposlušnými a odvrátite sa od toho, čo som vám prikázal, 

už dnes vám hovorím: budete vydaní na milosť a nemilosť skúškam a rozpútaným živlom a tie už nebudú 

poslúchať vaše príkazy. 

10 Nechcem túto bolesť pre svoj ľud, ktorý som tak dlho učil; chcem jeho pokoj, aby v hodinách 

skúšky mohol priniesť slovo svetla a útechy trýzneným. 

11 Kto netúži byť v tomto čase osvietený Duchom Svätým? 

12 Veru, veru, hovorím vám, ak sa viete pripraviť, prejavy, ktoré uvidíte po roku 1950, budú veľké. 

13 Keď som sa v druhej ére naposledy zviditeľnil svojim učeníkom medzi oblakmi, bolo im smutno, 

keď som im zmizol z očí, lebo sa v tej chvíli cítili opustení; ale potom počuli hlas anjela, Pánovho posla, 

ktorý im povedal: "Muži z Galiley, čo hľadáte? Toho Ježiša, ktorého ste dnes videli vystupovať do neba, 

uvidíte zostupovať rovnakým spôsobom." 

14 Potom pochopili, že keď sa Majster vráti k ľuďom, urobí to duchovne. 

15 Niekoľko dní po mojom ukrižovaní, keď boli moji učeníci zhromaždení okolo Márie, som im dal 

pocítiť svoju prítomnosť, ktorú symbolizovala duchovná vízia holubice. V tú požehnanú hodinu sa nikto 

neodvážil pohnúť ani prehovoriť. Kontemplácia tohto duchovného obrazu bola skutočným nadšením a 

ich srdcia boli plné sily a dôvery, pretože vedeli, že Majster, ktorý od nich zdanlivo odišiel, bude vždy 

duchovne prítomný. 

16 Učeníci, hlboko sa zamyslite nad týmto učením a nech vo vás pôsobí moja milosť ako v tých 

časoch. 

17 Dnes k vám zostupujem v žiarivom svetle, ako som sa zjavil svojim učeníkom v druhej ére, keď 

som bol s nimi v duchu pred svojím nanebovstúpením, aby som ich posilnil a zbavil ich zdesenia z 

udalostí, ktorých boli svedkami. Zjavujem sa vám v tej istej sláve, aby som vám povedal: Moja Obeta sa 
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večne opakuje, znova a znova vstávam z mŕtvych a vylievam na vás Svoje Svetlo, aby ste začali dennú 

prácu a uskutočnili všetko, čo som vás naučil. 

18 Pracujte na sebe, aby ste videli, ako z môjho kráľovstva zostupujú duchovné dobrá, ktoré vám 

chcem udeliť. 

19 Hostina je pripravená, baránok obetovaný a bohaté jedlo pripravené. Zhromaždite sa okolo mňa, 

učeníci, a nakŕmte sa. Otváram Knihu múdrosti, aby ste si mohli prečítať lekciu, ktorá zodpovedá tomuto 

dňu. Poďte ku mne a vezmite si pokrm, ktorý vám ponúkam, lebo čas milosti, ktorú vám udeľujem, je 

krátky. 

20 Prečo sa čudujete môjmu slovu, ktoré vám dávam prostredníctvom ľudského hovorcu, keďže som 

vždy používal ľudí, aby k vám hovorili a viedli vás? Keď som k vám prišiel v druhej ére, stal som sa 

človekom, aby ste pri pohľade na Moje skutky nasledovali Moje kroky. Videli ste ma narodiť sa, rásť, 

bojovať a trpieť. Bolo potrebné, aby ľudstvo spoznalo moju lásku a moju moc, aby sa môj príklad stal 

nezmazateľným pre všetky moje deti. Preto keď si spomeniete na tieto udalosti, plačete a cítite výčitky, 

pretože ma ľudstvo úplne nepoznalo ani nemilovalo. Aj teraz, v tretej ére, vám dávam ďalšie inštrukcie, 

ktoré vám vysvetlia moje minulé dielo a pripravia vás na nový čas, v ktorom budete žiť. 

21 Chcem, aby ste zajtra, keď ma už nebudete počuť v tejto podobe, žili podľa môjho príkladu a 

zostali pánmi ľudstva. Kto budú tí, ktorí sa vydajú zachrániť ľudstvo, keď sa ocitne uprostred chaosu? Kto 

ma bude zastupovať v tretej ére a vydávať o mne svedectvo? Kto bude tým, kto zastaví postup živlov 

skazy, keď sa uvoľnia vo svete? Kto bude napodobňovať mojich apoštolov a šíriť moje učenie? - Práve vás 

pripravujem svojím slovom, darmi uzdravenia a sily, aby ste boli lekármi, poslami a utešiteľmi, lebo 

ľudstvo bude veľmi plakať pred mojím odchodom i po ňom. Budúce časy ponúknu najhoršie kvasinky 

kalicha a v tých dňoch Môj Duch vyvolá v každej mysli vibrácie, ktoré osvietia všetky stvorenia, aby 

odstránili prevládajúci zmätok. V tých dňoch utrpenie spojí všetkých duchov a tí budú hľadať svetlo a 

cestu, ktorá vedie ku Mne. 

22 Budeš nasledovať Moju vôľu, aby si viedol tých, ktorí ma prichádzajú hľadať? - Povedzte mi, že to 

je váš zámer, a požiadajte ma o pomoc pri prekonávaní všetkých prekážok, ktoré vám stoja v ceste. Áno, 

deti moje, povedal som vám, že som pripravený vám pomôcť, lebo bez tejto sily by ste nemohli nič 

urobiť. Ste slabí, chudobní a nevedomí, ale ja vás robím dedičmi kráľovstva skutočnej veľkosti a nič si 

nenechám v tajnej pokladnici; všetko, čo vám patrí ako mojim deťom, vám dám a prikazujem vám, aby 

ste toto bohatstvo rozdelili medzi svojich bratov a sestry. 

23 Hovorím vám o spojení, harmónii a porozumení, pretože chcem, aby bol dom Izraela archou 

spásy, zdrojom pokoja a útechy pre všetkých unavených pútnikov. Nazval som vás silnými a takými 

budete vďaka sile cností, ktoré som do vás vložil. Pamätajte, že vo všetkých vašich zápasoch idem pred 

vami a zanechávam vám svoje stopy. Pochopte, že kým nie ste zjednotení, vo vašom duchu nemôže byť 

ani pokoj, ani radosť. Chcem vás vidieť oslobodené od všetkého utrpenia, pretože už ste blízko konca 

svojho vykúpenia, stojíte pred bránami zasľúbenej zeme, do ktorej vojdete víťazne a spasene, pretože 

taká je moja vôľa. 

24 Nechcem, aby ste sa skrze moje slovo stali fanatickými alebo aby ste dali formu novej 

modloslužbe. Nevyžadujem, aby si obetoval svoj život, ani aby si obetoval kvety a plody svojich záhrad, 

lebo sú mojím dielom a ty nemáš zásluhu na tom, že mi ich dávaš. Nie je mojou vôľou, aby ste si 

vlastnými rukami robili obrazy a potom ich uctievali, ani aby ste stavali druhú babylonskú vežu plnú 

márnosti a pýchy. To, čo si od vás želám ako dar, je svätyňa, ktorá siaha až ku Mne, vytvorená z vašich 

skutkov lásky, z modlitieb a slov, ktoré vychádzajú z vašich sŕdc a ktoré v mojom mene darujete duchom 

hladným po pravde. Toto je "služba", ktorú od vás žiadam. 

25 Podliehate zákonu evolúcie, to je dôvod vašich reinkarnácií. Iba Môj duch sa nemusí vyvíjať: Som 

nemenný. 

26 Od začiatku som vám ukázal rebrík, po ktorom musia duchovia vystúpiť, aby ma dosiahli. Dnes 

neviete, na akej úrovni bytia sa nachádzate, ale keď sa zbavíte svojej ulity, zistíte, na akej úrovni vývoja 

ste. Nezastavujte sa, lebo by ste boli prekážkou pre tých, ktorí prídu po vás. 
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27 Buďte zjednotení v duchu, hoci obývate rôzne úrovne, a jedného dňa sa zjednotíte na siedmej 

úrovni, najvyššej, a budete sa tešiť z Mojej lásky. 

28 Vy, ktorí ste stvorení na môj obraz a podobu, počúvajte ma. Nevydávajte sa zajtra hovoriť o 

tomto učení, ak nemáte so sebou dobré semeno, ak neviete, čo je pokorná podriadenosť, a robíte opak 

toho, čo prikazuje Môj Zákon. Dnes vám radím, aby ste zajtra na ceste neklopýtali. 

29 Budeš sa starať o ženu, ktorú ti dám za manželku, budeš ju opatrovať a tvoje semeno v nej 

prinesie ovocie. Nechcem, aby ste hovorili o pravde a spravodlivosti, pričom by ste znehodnotili ruže a 

potom ich opustili, lebo by ste znesvätili môj zákon. Majte úctu k tomu, čo je vaše, aj k tomu, čo patrí 

iným. Buďte spravodliví a podporujte mier na zemi. Príde čas, keď budete pripravení hovoriť o 

bezpodmienečnej poslušnosti, láske a odpustení. 

30 Blahoslavený, kto sa pokorí na zemi, lebo ja mu odpustím. Blahoslavený, kto je ohováraný, lebo ja 

dosvedčím jeho nevinu. Blahoslavený, kto mi vydáva svedectvo, lebo ho požehnám. A kohokoľvek, kto sa 

pre praktizovanie môjho učenia mýli, uznám. 

31 Kto z vás nepocítil moju prítomnosť a nenasýtil sa mojím slovom? "Proste a bude vám dané." - Ak 

ste ma kedysi hľadali vo hviezdach a v hmotných veciach, dnes ma hľadajte svojím duchom v Nekonečne. 

Priblížte sa ku mne skrze lásku, skrze poslušnosť a budete mať pokoj. 

32 Milujte Mňa a nezbožšťujte týchto nositeľov hlasu, prostredníctvom ktorých sa dávam poznať. 

Milujte Moje slovo a Moje skutky, sú nad ľudské sily. Tieto náustky sú len Moje nástroje a nie sú vám 

nadradené, ale sú vám rovné. 

33 Uhas svoj smäd v mojom nevyčerpateľnom prameni, aby si už viac nežiadal. Nechcem, aby moje 

deti naďalej trpeli hladom alebo smädom. Preto sa k vám približujem a prinášam vám chlieb večného 

života, aby ste ani na chvíľu nepocítili nedostatok duchovných dobier. Ja však túžim po tvojej láske, po 

tvojom pokoji, a ty si mi odoprel vodu svojho rozumu. Dodnes ste neuhasili horiacu túžbu po uznaní 

môjho zákona, ktorú mi ako deti dlhujete. Budem však na vás naďalej čakať, pretože moja trpezlivosť je 

nevyčerpateľná. Poď ku Mne a sľubujem ti, že ti nebude chýbať Moja ochrana, lebo ak ma dnes vieš 

milovať, jedného dňa prídeš ku Mne a konečne Mi porozumieš. 

34 Žite a berte si zo všetkého, čo som stvoril pre vaše blaho na zemi, aby sa od vás nevzdialil pokoj. 

Nepoľavujte v boji, aby ste dosiahli duchovnú spásu. 

35 Keď je duch pripravený, neexistuje preňho noc, únava ani spánok; v činnosti získava silu a každá 

skúška je preňho vzácnou príležitosťou dokázať svoju silu a vytrvalosť. Iní duchovia, hoci sú slabí, ma 

vedia hľadať v hodine skúšky; ich viera a dôvera im pomáhajú prejsť. - Chcem, aby ste boli pokorní a 

poslušní, aby vás viedlo vaše svedomie, ktoré je božskou iskrou, ktorá vedie vášho ducha. 

36 Na čo sa ma chceš spýtať a pre koho plačeš? Hovoríš mi, že len ja ti môžem dať to, čo potrebuješ. 

Blahoslavení ste teda vy, ktorí ma hľadáte a pokorne ma prosíte za svojich milovaných blížnych a za tých, 

ktorých nežne milujete a o ktorých duchovný pokrok sa staráte bez toho, aby boli s vami pokrvne 

spriaznení. Prosíte ma za tých, ktorí sú vo väzení a odpykávajú si trest, a za tých, ktorí sú tiež uväznení 

ako nevinní. Modlíte sa za chorých, ktorí trpia ďaleko od svojich domovov. Táto túžba vo vás vzniká, 

pretože začínate milovať a v tomto pocite nachádzate čoraz viac najvyššej blaženosti. Nech vás láska 

inšpiruje k realizácii všetkých vašich diel, potom budú mať duchovný obsah. 

37 Keď sa modlíš, hľadaj Mňa v nekonečne, mimo všetkých pozemských vecí. Nadviažte so Mnou 

kontakt, a keď sa vrátite do svojho sveta, všetky pochybnosti sa rozptýlia, na ceste nebudú žiadne 

prekážky a budete sa cítiť plní Mojej múdrosti. 

38 Dal som vám tento čas, aby ste ho využili na štúdium môjho učenia, aby ste sa ponorili do môjho 

Slova a odvrátili sa od rozkoší tohto sveta. Dnes ma máš veľmi blízko pri sebe, moje svetlo ožiarilo tvojho 

ducha, moja bytosť ťa živí a môj príklad je pre teba večne prítomný. Nemyslite si, že som vám dal dôkazy 

lásky len v druhej ére; Moja prítomnosť je s vami večne. Žiadam vás len, aby ste sa pripravili na to, že ma 

budete cítiť vo všetkých Mojich dielach. V skúškach, ktoré dnes ohýbajú ľudstvo, môžete vidieť 

spravodlivosť Mojej spravodlivosti. 
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39 Všetci dosiahnete cieľ splnením svojej úlohy, preto som vám prišiel dať Svoje nevyčerpateľné 

učenie, aby ste mohli stúpať po rebríku svojho rozvoja. Nie moja krv vás zachráni, ale moje svetlo vo 

vašom duchu vás vykúpi. 

40 V druhej ére, po svojom odchode, som vám dal svoje učenie prostredníctvom svojich apoštolov; 

teraz vám ho dávam prostredníctvom svojich hlasonosičov a ponúkam vám v ňom Božiu Múdrosť, ktorá 

živí a upokojuje vášho ducha. 

41 Prosím vás, aby ste premenili svoje srdce na duchovný kvet, aby ste ho obetovali Márii, ktorú 

hľadáte ako Matku a ktorú milujete, pretože z jej lona vzišiel požehnaný plod, ktorý vám priniesol chlieb 

večného života: Ježiša. 

42 Mária je kvetom mojej nebeskej záhrady, ktorej podstata bola vždy v mojom Duchu. 

43 Vidíte tu tieto kvety, ktoré skrývajú svoju krásu v pokore? Podobne aj Mária bola a je: 

nevyčerpateľným prameňom krásy pre tých, ktorí sú schopní hľadieť na ňu v čistote a úcte, a pokladom 

dobroty a nehy pre všetky bytosti. 

44 Dal som ju Ježišovi ako Matku; bola to božská neha vtelená do ženy. Ona je tou, ktorú hľadáte ako 

Advokátku, ktorú voláte o útechu vo svojom utrpení, a táto božská láska sa rozprestiera ako plášť nad 

ľudstvom. 

45 Ona je tá, ktorú Pánov anjel nazval "Požehnaná medzi všetkými ženami". Je to tá istá, ktorá 

zanechala Krista na kríži ako duchovná matka všetkých ľudí. 

46 Mária prechádzala svetom, skrývajúc svoju božskú podstatu; vedela, kto je ona a kto je jej Syn, a 

namiesto toho, aby sa touto milosťou chválila, vyhlásila, že je len služobníčkou Najvyššieho, nástrojom 

Pánových rád. 

47 Mária prechádzala svetom potichu, ale napĺňala srdcia pokojom, prihovárala sa za núdznych, 

modlila sa za všetkých a nakoniec vyronila slzy odpustenia a súcitu nad nevedomosťou a zlobou ľudí. 

Prečo by ste sa nemali obrátiť na Máriu, ak chcete prísť k Pánovi, keďže skrze ňu ste prijali Ježiša? Neboli 

Matka a Syn spojení vo vznešenej hodine Spasiteľovej smrti? Nemiešala sa v tej chvíli krv Syna so slzami 

Matky? 

48 Preto nie je prekvapujúce, že ju v tomto čase hľadáte, aby vás viedla a priblížila k Majstrovi. 

49 Blahoslavení sú tí, ktorí vedia objaviť tento kvet pokory a čistoty v nebeskej záhrade; ale 

opakujem vám, že ho nájde len čisté oko. 

50 Dnes mi predkladáte svoje utrpenie, aby som ho zmiernil, a v skutočnosti vám hovorím, že je to 

moja úloha, že som prišiel kvôli tomu, lebo som božský lekár. Ale skôr, než začne vo vašich ranách 

pôsobiť Môj hojivý balzam, skôr, než vás dosiahne Moje pohladenie, sústreďte sa na seba a skúmajte 

svoju bolesť, skúmajte ju, dôkladne o nej premýšľajte celý čas, aby ste si z tohto rozjímania mohli vziať 

ponaučenie, ktoré toto skúmanie obsahuje, ako aj poznanie, ktoré skrýva a ktoré musíte poznať. Toto 

poznanie bude skúsenosťou, bude vierou, bude pohľadom do tváre pravdy, bude vysvetlením mnohých 

vašich nepochopených skúšok a lekcií. 

51 Skúmajte bolesť, akoby bola niečím hmatateľným, a objavíte v nej nádherné semeno skúsenosti, 

veľkú lekciu vašej existencie, pretože bolesť sa stala učiteľom vášho života. 

52 Ten, kto považuje bolesť za učiteľa a pokorne počúva jej nabádanie k obnove, pokániu a náprave, 

neskôr spozná šťastie, pokoj a zdravie. 

53 Pozorne sa skúmajte a uvidíte, aký úžitok z toho budete mať. Spoznáte svoje nedostatky a 

nedokonalosti, napravíte ich, a preto prestanete byť sudcom druhých. 

54 Žiadate ma, aby som vás uzdravil, ale naozaj vám hovorím, že nikto nemôže byť vaším lekárom 

lepšie ako vy sami. 

55 Načo ti je, že ťa uzdravujem a odstraňujem tvoje bolesti, ak neodložíš svoje chyby, hriechy, 

neresti a nedokonalosti? Zdrojom vášho zla nie je bolesť, ale vaše hriechy. Hľa, toto je pôvod bolesti! 

Bojujte teda s hriechom, odstráňte ho zo seba a bude vám dobre. Ale to je vaša úloha, ja vás len učím a 

pomáham vám. 
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56 Ak prostredníctvom svojho svedomia odhalíš príčinu svojich ťažkostí a urobíš všetko pre to, aby si 

s nimi bojoval, pocítiš v plnosti božskú silu, ktorá ti pomôže zvíťaziť v boji a získať duchovnú slobodu. 

57 Aké veľké bude vaše uspokojenie, keď pocítite, že sa vám vlastnou zásluhou podarilo oslobodiť sa 

od bolesti a získali ste pokoj. Potom povieš: "Otče môj, tvoje slovo bolo mojím uzdravením, tvoje učenie 

bolo mojou spásou". 

58 Prestaňte žiť vo svete domnienok. Nesmiete byť nevedomí pravdy ani ako ľudia, a už vôbec nie 

ako duchovia. Ako chcete zvíťaziť v hmotnom boji bez poznania duchovného života? Ako chceš byť veľký, 

zdravý, múdry a silný, ak tvrdohlavo zatváraš oči pred večným svetlom? 

59 Už nežite v súmraku! Prebuďte sa a vstúpte do plného denného svetla! Nebuďte viac malými 

deťmi a duchovne rásť! 

60 Ani vy nemôžete povedať, že ste v pokoji, keď sa porovnávate s inými národmi, ale keď sa cítite 

skľúčení, čerpajte silu z Môjho Diela; keď vás chce ovládnuť učenie materializmu, čerpajte svetlo z Môjho 

Slova. Naozaj vám hovorím, že ak sa nepripravíte tak, ako vás učím, mnohí z vás budú v zmätku, mnohí sa 

mi obrátia chrbtom a mnohí dnešní veriaci budú zajtra mojimi nepriateľmi a postavia sa, aby popreli túto 

Pravdu; vopred vám odpúšťam, ale ak sa cítite skľúčení, čerpajte silu z môjho Diela; ak vás chce ovládnuť 

učenie materializmu, čerpajte svetlo z môjho Slova Už vopred vám odpúšťam, ale tiež vás vopred 

upozorňujem a dávam vám spať. 

61 Ešte raz vám hovorím, aby ste sa pozorne skúmali; tak začnete cítiť trochu viac bratstva s 

druhými, aby ste boli súcitnejší a chápavejší k blížnemu. Dnes vás ešte stále odpudzujú mnohé činy 

druhých, pretože zabúdate na svoje vlastné chyby. Ale keď spoznáte svoje škvrny a chyby, pochopíte, s 

akou láskou vám odpúšťam a očakávam vás. Potom môžete len povedať: "Ak mi môj Otec odpustil, keď 

som mu tak veľmi ublížil, je mojou povinnosťou odpustiť aj mojim bratom." 

62 Človek sa nevie pozrieť do svojho vnútra, preskúmať svoje činy a myšlienky. 

63 Potrebujete duchovnú prípravu, ale ak budete konať podľa môjho slova, spôsobíte vzrušenie v 

životoch svojich bratov, pretože Duch sa vo vás prejaví so všetkými svojimi darmi a silami. 

64 Veru, hovorím vám, že dejiny špiritizmu budú v dejinách ľudstva zapísané žiarivými písmenami. 

65 Či sa Izrael nestal nesmrteľným, keď sa oslobodil spod egyptského jarma? Či sa kresťania nestali 

nesmrteľnými vďaka láske na svojom triumfálnom pochode? Podobne aj spiritualisti sa stanú 

nesmrteľnými vo svojom boji za slobodu ducha. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 9  
1 V tento deň si spomínate na môj vstup do Jeruzalema, spomínate na časy, keď som žil medzi vami 

ako Ježiš. Dnes sa opäť cítite silní tvárou v tvár mojim novým zázrakom a verejne svedčíte, že tento 

Majster je ten istý, ktorý k vám hovoril v druhej ére; ale hovorím vám, aby ste nezabudli na to, čo ste 

urobili s Ježišom, aby ste to nezopakovali v tomto čase. Vedel som, že po vašej radosti sa pod vplyvom 

slov kňazov oslabíte a že vaše hosianské spevy sa čoskoro zmenia na "Ukrižuj ho". 

2 Ó, moje deti, vy, ktorí ste nepoznali moje ohlasovanie počas vekov a nezostali ste bdelí v 

očakávaní naplnenia mojich proroctiev! 

3 Ja som bol obetným baránkom na Pasche, ktorú slávil môj ľud. Až neskôr, keď už bolo po 

všetkom, ste spoznali podstatu môjho učenia a dôvod mojej obety, a vtedy ste plakali a ľutovali, že ste 

ma nepoznali. 

4 Dnes sa nachádzate v novom čase učenia a veľkých duchovných prejavov a Majster hľadá vo 

vašom duchu semeno, ktoré do vás zasadil v inom čase. Hovoríš mi: "Prečo necítime Tvoju prítomnosť, 

keď si tak blízko nás?" Odpovedám vám, že ste sa zhmotnili, že sa zaoberáte vedou a všetkým, čo patrí k 

svetu, a zabúdate na svojho ducha. 

So strachom mi hovoríte, že ste zablúdili, a ja vám hovorím, že som vám prišiel ukázať cestu svetlom 

svojho učenia, ktoré vás privedie k existencii vo svete pokoja. Počúvajte ma a moje slovo vás prebudí k 

novému životu, vaše pochybnosti a obavy sa rozptýlia. Tvoj duch, ktorý nesie ťažké bremeno, nájde 

pokoj, keď pocíti moje odpustenie. 

5 Prečo nenecháte svoju vec na Mne? Prečo si zabezpečujete spravodlivosť tým, že si beriete moje 

miesto sudcu? Či neviete, že žijete v čase skúšok a splácania dlhov? Uvedomte si, že všetci porušujete 

Môj zákon a že som vás neodsúdil ani verejne neobvinil. 

6 Ak som vám dal slobodnú vôľu, nie preto, aby ste sa navzájom súdili, ale aby ste zdokonaľovali 

svojho ducha v konaní dobra, podporovaní svetlom svedomia. 

7 Robím z vás "robotníkov" a dávam vám svoje semeno lásky, aby ste ho rozsievali v chorých, v 

trpiacich, v zlých; a ak sa niekto cíti nehodný prijať ho, nech príde ku mne, ja budem vedieť, ako ho urobiť 

hodným, aby sa necítil opovrhnutý. Zavolajte svoju nebeskú Matku, jej božská láska vám pomôže v tomto 

boji a všetkých vás privedie ku Mne. 

8 Chcem, aby ste vy, ľudia, ktorých som učil, vzali na seba úlohu viesť nové zástupy, ktoré prídu po 

roku 1950, aby zväčšovali Môj ľud a bdeli, aby sa sýtili Chlebom večného života, ako som to robil s vami. 

9 Nedovoľte, aby sa moje slovo prekrúcalo; bdejte, aby sa vždy zachoval jeho duchovný význam, a 

dbajte na to, aby bol váš výklad správny. Predstavte moju pravdu a ona prinesie život, zdravie a vieru 

vašim bratom. Ak je moje slovo svetlom, ktoré vychádza zo mňa, musí sa zjaviť ako pochodeň v každom, 

kto ho pozná. Ponúkam vám toto svetlo, pretože nechcem, aby ste žili v temnote. 

10 Zdokonaľte svojho ducha mojou múdrosťou, posilnite sa, aby ste bojovali za svoj duchovný 

vzostup. - Vy, ktorí ste zbavení všetkých citov, pociťujte Moje pohladenie, aby sebectvo bytostí okolo vás 

nezanechalo škody vo vašich srdciach. - Pýtate sa ma: "Prečo medzi ľuďmi nie je pravá láska? Prečo ľudia 

nepraktizujú pravú lásku?" A ja vám odpovedám: Pretože ste vysušili prameň krištáľovo čistej vody, ktorý 

som vložil do vášho srdca, pretože ste sa vzdialili od plnenia môjho zákona. 

11 Rozdelili ste sa a nechcete vedieť o potrebách svojich bratov; považujete sa za cudzincov, aj keď 

žijete pod jednou strechou. Preto ste boli prekvapení, keď ste počuli moje slovo, pretože v ňom zjavujem 

svoju lásku, trpezlivosť a odpustenie všetkým svojim deťom. 

12 Nikoho neuprednostňujem a žiadam vás, aby ste sa zjednotili, milovali sa navzájom a odpúšťali si. 

Už som vám dal dosť času na premýšľanie a začatie nového života. Odpustil som vám vaše minulé chyby a 

dávam vám príležitosť premeniť sa na mojich dobrých učeníkov. 

13 Kniha života sa pred vami otvára, aby osvietila každú myseľ. Preštudujte si každú jej lekciu, 

nevidíte všade tajomstvá; dnes je všetko jasné pre myseľ. Nazrite do tajných komnát a dozviete sa 

všetko, čo vám udeľujem. Už pre vás nechcem byť nepochopiteľným Otcom. Nie je dôvod, aby ste na 
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Mňa takto nazerali, pretože všetky Moje zjavenia boli v rámci vášho chápania a všetko som vám zjavil v 

pravý čas. 

14 Zbytočne sa netrápte, všetko, čo si myslíte, že potrebujete, máte so sebou. Vložil som svoje svetlo 

do tvojho ducha a zveril som ti to, čo je potrebné na zachovanie tvojho tela. Všetky prvky vám slúžia, 

všetko som vytvoril pre vaše osvieženie a všetko je užitočné, ak to používate s mierou. Príčina vášho 

utrpenia a starostí je iná: duch nenachádza pokoj v tejto prázdnej existencii, ktorú ste si vytvorili na zemi, 

a jeho nepokoj vám to oznamuje. Ak by ste si dali predsavzatia na skutočné zlepšenie, ako veľmi by ste si 

pomohli a ako by ste získali späť pokoj, ktorý ste stratili. 

15 Učeníci, pripravte sa hovoriť ľudstvu o láske, odpustení a spravodlivosti. Zabudnite na všetko, čo 

patrí svetu, aby ste sa pozdvihli do oblastí mieru a dokonalej lásky. 

16 Vy ste počúvali moje volanie a hľadali ste ma, aby ste sa naučili moju lekciu; niektorí žiadali o 

každodenný chlieb, iní ma hľadali ako lekára a radcu. Niektorí však prichádzajú len preto, aby skúmali 

moje slovo a chceli v ňom objaviť nejakú chybu, ale ja im hovorím: Toto slabé miesto, ktoré hľadáte, v 

mojom učení nenájdete. Na druhej strane, ak sa pozriete do svojho vnútra, nájdete tam nedokonalosť. - 

Tí, ktorí takto konali, nepoznali moju prítomnosť, pretože sú schopní interpretovať len ľudské diela, ale 

ešte nie sú schopní pochopiť Božie posolstvá. Osvetľujem všetkých a odpúšťam im neveru. 

17 Nedovolím, aby sa čo i len jedno z mojich detí zatúlalo alebo dokonca stratilo. Parazitické rastliny 

premením na plodonosné, pretože všetky tvory boli povolané k existencii, aby dosiahli cieľ dokonalosti. 

18 Chcem, aby ste sa tešili z Mojej práce so Mnou. Už predtým som vás urobil účastnými na svojich 

vlastnostiach, pretože ste mojou súčasťou. Keďže mi všetko patrí, aj vás robím vlastníkmi svojho diela. 

19 Vy všetci duchovia máte vo Mne Božského Otca, a ak som vám dal v hmotnom živote ľudských 

rodičov, bolo to preto, aby mohli oživiť vaše telo a zastupovať s vami vášho Nebeského Otca. Povedal 

som vám: "Milujte Boha nad všetko stvorené." A dodal som: "Budeš ctiť svojho otca a svoju matku". 

Nezanedbávajte preto svoje povinnosti. Ak ste vďačne neuznali lásku svojich rodičov a stále ich máte na 

svete, požehnajte ich a uznajte ich zásluhy. 

20 Chcem, aby ste boli veriaci, aby ste verili v duchovný život. Ak ste videli svojich bratov odchádzať 

na druhý svet, nemyslite si, že sú od vás ďaleko, ani že ste ich navždy stratili. Ak sa s nimi chcete spojiť, 

pracujte, získajte zásluhy, a keď prídete na druhý svet, nájdete ich tam, ako na vás čakajú, aby vás naučili 

žiť v duchovnom údolí. 

21 Môj ľud, veríte, že toto slovo dáva váš Boh? - Prečo si teda o mne pochyboval, keď si ma vzýval na 

lôžku bolesti a hojivý balzam tvoju chorobu na mieste nevyliečil? Pamätajte, že vás skúmam mnohými 

spôsobmi, lebo chcem, aby ste boli silní, lebo ak ste moji učeníci, musíte prejsť mnohými skúškami, aby 

vám uverili. 

22 Ste potomstvo Abraháma, Izáka a Jakuba, ktorí vám dali veľké príklady viery a poslušnosti; hoci 

máte toho istého ducha, nedokážete byť ako oni.- Vždy som skúšal svojich učeníkov. Koľkokrát som Petra 

podrobil skúške a len v jednej z nich zaváhal. Ale nesúďte ho za tento čin zle, lebo keď sa rozhorela jeho 

viera, bol ako pochodeň medzi ľuďmi, kázal a svedčil o pravde. 

23 Neodsudzuj Tomáša; uváž, koľkokrát si mohol uchopiť moje diela svojimi rukami a aj vtedy si 

pochyboval. Nepozerajte s opovrhnutím na Judáša Iškariotského, toho milovaného učeníka, ktorý predal 

svojho Majstra za tridsať mincí, lebo nikdy nebolo väčšieho pokánia ako jeho. Každú z nich som využil, 

aby som vám zanechal učenie, ktoré by slúžilo ako príklad a zostalo navždy v pamäti ľudstva. Po svojej 

priebojnosti sa kajali, zmenili sa a bezvýhradne sa venovali plneniu svojho poslania. Boli skutočnými 

apoštolmi a zanechali príklad pre všetky generácie. 

24 Poďte do duchovného údolia, aby ste pochopili Moje slovo. Keď počúvate moje učenie, odpútajte 

sa od starostí tohto sveta a nechajte môjho ducha osvietiť mojím svetlom. Povzbudzujem vašu vieru a 

vždy vás vediem, aby ste sa pripravili na večný život. 

25 "Bdejte a modlite sa," hovorím vám stále dookola, ale nechcem, aby ste si na túto láskavú radu 

zvykli, ale aby ste o nej premýšľali a konali podľa nej. 
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26 Hovorím vám, aby ste sa modlili, pretože tí, ktorí sa nemodlia, sa oddávajú zbytočným, 

materiálnym a niekedy aj šialeným myšlienkam, ktoré bez toho, aby si to uvedomovali, podporujú a živia 

bratovražedné vojny. Keď sa však modlíš, tvoje myslenie ako meč svetla roztrháva závoje temnoty a 

nástrahy pokušenia, ktoré dnes väznia mnohé bytosti; nasycuje tvoje okolie duchovnou silou a pôsobí 

proti silám zla. 

27 Nezúfajte tvárou v tvár boju, ani nezúfajte, ak ste ešte nezaznamenali úspech. Uvedomte si, že 

vašou úlohou je bojovať až do konca, ale musíte mať na pamäti, že vám pripadne len veľmi malá časť 

tejto práce na obnove a oduševnení ľudstva. 

28 Zajtra opustíte svoje miesto a iní prídu pokračovať vo vašej práci. Budú pokračovať v práci, a tak 

sa moje slovo bude napĺňať z pokolenia na pokolenie. 

29 Nakoniec sa všetky vetvy spoja so stromom, všetky národy sa zjednotia do jedného ľudu a na 

zemi zavládne mier. 

30 Modlite sa, učeníci, a zdokonaľujte sa vo svojom povznesení, aby vaše slová poučenia a lásky našli 

odozvu v srdciach vašich bratov. 

31 V pravde vám hovorím: Ak by tento ľud okrem pochopenia svojho osudu už teraz splnil svoju 

úlohu, ľudstvo by vďaka jeho modlitbám získalo milosť. Stále vám však chýba láska, aby ste cítili svojich 

susedov ako skutočných bratov, aby ste v skutočnosti zabudli na rozdiely medzi rasami, jazykmi a 

vierovyznaniami, a navyše aby ste zo svojich sŕdc vymazali každú stopu nevraživosti voči tým, ktorí vám 

ublížili. 

32 Ak sa vám podarí pozdvihnúť svoje city nad takú veľkú ľudskú biedu, vzrastie vo vás 

najúprimnejšia a najúprimnejšia prosba za vašich bratov a táto vibrácia lásky, táto čistota vašich citov 

bude najmocnejším mečom, ktorý zničí temnoty vytvorené ľudskými vojnami a vášňami. 

33 Bolesť ťa pripravila, Izrael, v otroctve si sa očistil, preto si vhodný, aby si sa staral o trpiacich. 

34 Bdejte, môj ľud, buďte ako vtáci, ktorí ohlasujú nový deň a budia tých, čo spia, aby ako prví prijali 

svetlo, a potom im poviem: Ten, ktorý vás naozaj miluje, vás v tejto chvíli pozdravuje. 

35 Všetci, ktorí sa priblížia, aby ma počúvali, pocítia pohladenie môjho slova, budú sa cítiť pomazaní 

mojou láskou a obdarení duchovnými dobrami. 

36 Som šťastný, lebo som videl, že ste všetko zanechali, aby ste boli pri mojom stole, a to preto, lebo 

viete, že moje slovo je váš chlieb a vaša blaženosť na zemi. 

37 Toto poučenie vstupuje do vášho srdca, kde sa zrodili predsavzatia na zlepšenie a ušľachtilé city. 

38 Ak ste veľa trpeli a plakali, až kým ste mi neboli ochotní otvoriť dvere svojho srdca, veru, hovorím 

vám: Kto veľa trpel, odčinil zároveň svoje previnenia a bude mu odpustené. 

39 Utrpené srdcia, utíšte svoju bolesť a príďte ku mne. Osvieťte sa svetlom svojho svedomia a 

radostne kráčajte po ceste Môjho učenia. 

40 Staň sa zdravým vo mne, zabudni na svoj smútok a miluj. Kto má lásku, má všetko; kto hovorí 

"láska", hovorí všetko. 

41 Keď však pochopíte, že všetko, čo vyšlo odo mňa, je dokonalé, harmonické a krásne, spýtate sa 

sami seba: "Prečo teda Božie deti žijú vo svete ničením a deštrukciou? Aká sila ich poháňa, aby nesprávne 

posudzovali a ničili, hoci pochádzajú z čistého prameňa Otca? Čo sú to za sily a prečo Boh so svojou 

neobmedzenou mocou nezastavil postup ľudí, ktorí ničia pokoj? Prečo dopúšťa zlo medzi ľuďmi?" 

42 Počúvajte, žiaci: Človek má ako duchovné dary slobodnú vôľu a svedomie; všetci prichádzajú na 

svet obdarení cnosťami a môžu ich využívať. V ich duchu je svetlo svedomia, ale súčasne s rozvojom tela 

sa rozvíjajú aj vášne, zlé sklony, ktoré bojujú s cnosťami. Boh to dovoľuje, pretože bez boja niet zásluh, a 

preto je to potrebné, aby ste mohli vystúpiť na duchovnú cestu. Aké by boli zásluhy Božích detí, keby 

nebojovali? Čo by ste robili, keby ste žili naplnení šťastím, po akom vo svete túžite? Môžete obklopení 

pohodlím a bohatstvom očakávať duchovný pokrok? - Stáli by ste na mieste, lebo kde nie je boj, tam nie 

je zásluha. 
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43 Ale nechápte to zle, lebo keď hovorím o boji, myslím tým to, čo rozvíjate, aby ste prekonali svoje 

slabosti a vášne. Tieto boje sú jediné, vďaka ktorým môžem ľuďom umožniť zvládnuť ich sebectvo a 

materiálne túžby, aby duch osvietený svedomím mohol zaujať svoje pravé miesto. 

44 Schvaľujem tento vnútorný boj, ale nie ten, ktorý vedú ľudia v túžbe po sebauplatnení, zaslepení 

ambíciami a zlobou. 

45 Hluk a nehoráznosti bratovražedných vojen vymazali citlivosť ľudského srdca, zabránili prejavu 

akéhokoľvek vyššieho citu, ako je láska a súcit. 

46 Nechcem vám povedať, že všetci sú takí, nie, lebo ešte stále existujú ľudia, v ktorých je neha, súcit 

a láska k blížnemu, ktorí idú tak ďaleko, že sa obetujú, aby ho ušetrili zla alebo ho vyslobodili z nejakej 

skúšky. Ak vám niektorí ľudia poskytujú takúto pomoc, čo neurobí váš nebeský Otec pre vás, ktorí ste 

jeho deťmi? Ako si potom môžeš myslieť, že ti pošle bolesť a opustenosť? 

47 Som ten istý Majster, ktorý vám v druhej ére hovoril o ceste do nebeského kráľovstva; som ten 

istý Kristus, ktorý po celé stáročia hlása pravdu, večné učenie, ktoré je nemenné, pretože je zjavením 

vychádzajúcim z môjho Ducha. 

48 Spoznajte vo mne Otca, lebo veru, hovorím vám: Kristus je jedno s Otcom od večnosti, prv než 

vznikli svety. V druhej ére sa tento Kristus, ktorý je jedno s Bohom, stal človekom na zemi v požehnanom 

Ježišovom tele, a tak sa stal Božím Synom, ale len vo vzťahu k svojmu človečenstvu, pretože vám znovu 

hovorím, že existuje len jeden Boh. 

49 Niekedy si myslíte, že k vám príliš hovorím z ducha a zabúdam na vaše ľudské potreby a starosti. 

Na to hovorím: "Hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné vám bude dané naviac. Potom k 

vám príde mier, pokoj, porozumenie, odpustenie a láska a v materiálnej oblasti budete mať všetkého 

hojnosť. 

50 Poznám a chápem všetky vaše potreby a beriem na seba, aby som vás zbavil všetkých starostí 

podľa svojej vôle, a ak ste sa občas cítili sklamaní, lebo som vám hneď nesplnil to, o čo ste prosili, nie ste 

kvôli tomu menej milovaní Otcom; stalo sa to preto, lebo je to pre vás veľmi prospešné. 

51 Mnohé z mojich malých detí pripisujú svoje utrpenie nespravodlivosti osudu a myslia si, že na 

nich Otec zabudol. Teraz sa vás pýtam: Na čo vám poslúžilo moje slovo? Myslíte si, že Pán, Autor života, 

nemá moc napraviť vaše neduhy alebo že vám nemôže pomôcť v niečom hmotnom, čo vám nepomáha v 

duchovnom vzostupe? 

52 Udeľujem vám len to, čo je pre vaše dobro. Koľko žiadostí si kladiete, ktoré by vám spôsobili len 

nevýhody alebo nešťastie, keby vám boli splnené. 

53 Človek, ktorý dôveruje Bohu a požehnáva svoj osud pred ním, ho nikdy nepreklína, ani 

nepožaduje to, čo mu nie je dané. 

54 Keď je chudobný alebo chorý a jeho srdce trpí, s dôverou dúfa vo vôľu svojho Pána. 

55 Niekedy mi hovoríte: "Pane, keby som mal všetko, keby mi nič nechýbalo, spolupracoval by som 

na Tvojom duchovnom diele a praktizoval lásku." Ale vedzte, že ako ľudia ste nestáli a že všetky dnešné 

predsavzatia, keďže nič nemáte, by sa zmenili, keby som vám doprial všetko, po čom túžite. 

56 Iba Božia láska k jeho deťom je nemenná. 

57 Viem vopred, že by ste zahynuli, keby som vám dal hojné dary, lebo poznám vaše rozhodnutia a 

slabosti. 

58 Viem, že keď má človek hojnosť hmotných statkov, vzďaľuje sa od Boha, pretože ešte nie je 

schopný ani pripravený pochopiť svojho Pána. 

59 Uvedom si, ako veľmi ťa milujem, a vôbec na teba nezabúdam; len nechcem, aby si zahynul. 

60 Odvráťte sa od márností sveta, príďte ku mne z presvedčenia, z lásky, nie z bolesti. 

61 Neodpadajte od viery, keď ste v núdzi, lebo keby bolo pre váš duchovný rozvoj prospešné 

oslobodiť sa od chudoby, dal by som vám všetko v hojnosti. 

62 Pamätajte, že Otec riadi osud svojich detí s najvyššou spravodlivosťou a dokonalosťou. 

63 Sú to časy skúšok, bolestí a trpkosti, časy, keď ľudstvo trpí následkami vzájomnej nenávisti a zlej 

vôle. 
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64 Pozrite sa na bojiská, kde počujete len rev zbraní a výkriky zranených, hory zohavených tiel, ktoré 

boli predtým silnými telami mladých ľudí. Viete si ich predstaviť, ako naposledy objímajú svoju matku, 

manžela alebo syna? Kto dokáže zmerať bolesť tohto lúčenia, kto sám nevypil tento kalich? 

65 Tisíce a tisíce utrápených rodičov, manželiek a detí videli, ako sa ich milovaní vydávajú na cestu 

vojny, nenávisti a pomsty, donútení chamtivosťou a aroganciou niekoľkých ľudí bez svetla a bez lásky k 

blížnym. 

66 Tieto légie mladých a energických mužov sa nemohli vrátiť do svojich domovov, pretože ich 

nechali roztrúsených na poliach, ale hľa, zem, Matka Zem, milosrdnejšia než muži, ktorí vládnu národom 

a myslia si, že sú pánmi životov svojich blížnych, otvorila svoje lono, aby ich prijala a s láskou prikryla. 

67 Pozrite sa na karavány mužov všetkých vekových kategórií, žien a detí, ktorí utekajú pred 

zničením a unavene hľadajú útočisko a pokoj. Ich nohy sú už zodraté a krvácajú, ich srdcia už neodolajú 

bolesti, ale v hĺbke ich bytosti stále zostáva iskierka nádeje. 

68 Modlite sa, ľudia, modlite sa za nich a moja neha, spojená s vašimi myšlienkami, zostúpi na nich, 

aby ich chránila a prikryla mojím plášťom lásky. 

69 Zamyslite sa nad príčinou bratovražedných vojen, ako aj nad ničením, ktoré spôsobujú, a 

pochopíte, že nie ste takí nešťastní, ako si myslíte. Potom prestanú tvoje sťažnosti a už mi nebudeš 

hovoriť: "Pane, som najbiednejší na zemi; je to preto, že si na mňa zabudol?" 

70 Pozrite sa, ako vojna všetko ničí! 

71 Pozrite sa na týchto starých rodičov, ktorí čakajú na návrat milovaných blízkych; pri ich bráne 

pulzuje hlad a osamelosť je ich spoločníkom. 

72 Tí, ktorí mali dosť síl na chôdzu, utiekli; invalidi museli zostať a prijať to, čo sa im stalo. Ich 

pochmúrne myšlienky sa rozjasnili až vtedy, keď ma vo svojej modlitbe prosili: "Pane, neopúšťaj ma." 

73 Len ja poznám bolesť, ktorú skrývajú matky opustené ľudskou zlobou. 

74 Ja som jediný, kto im v tichu a samote ich života hovorí, že v mojom kráľovstve nie sú opustení. 

75 Modli sa, môj ľud, a uvažuj o arogancii a ctižiadostivosti, ktoré klíčia v mozgoch ľudí, ktorí priviedli 

do skazy, zúfalstva a smrti iných, ktorí za to nemôžu. 

76 Keď ste sa zamysleli nad mojimi slovami, stále si myslíte, môj ľud, že ste najnešťastnejší na zemi? 

Vy mi odpoviete: "Nie, Učiteľ, my sme sa mýlili, lebo sme zabudli na iných a mysleli sme len na seba a 

mysleli sme si, že boj o každodenný chlieb je ten najhorší kalich, aký sa dá vypiť." 

77 Na to vám hovorím, že sa musíte cítiť bohatí, pretože počúvate Božie slovo, ktoré vás živí a 

posilňuje, a ešte sa tešíte z malého pokoja. 

78 Stále môžete počítať s niekoľkými dňami odpočinku, ale aj tento kút zeme sa bude otriasať 

bolesťou, takže na tomto svete nezostane miesto, ktoré by nebolo očistené. 

79 Všetko, čo vám povedal môj apoštol Ján, sa teraz napĺňa slovo za slovom a udalosť za udalosťou. 

80 Všetky tieto znamenia, skúšky a ťažkosti, ktorými ľudstvo trpí, sú najhmatateľnejším dôkazom 

toho, že jeden vek sa končí, aby ustúpil novému veku. Nie je to prvýkrát, čo sa vám takéto udalosti stali, 

ale ak by ste Mi rozumeli a boli pripravení, prijali by ste tento prechodný krok s pokojom a bez zdesenia. 

81 Blíži sa vám polovica storočia a zažili ste už veľa vecí. Aké prekvapenia, udalosti a skúšky vás 

čakajú v nadchádzajúcom polstoročí? 

82 Hovorím vám len to, čo som mnohokrát povedal svojim apoštolom druhej éry: "Bdejte a modlite 

sa, aby ste neupadli do pokušenia!" 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 10  
1 V tejto požehnanej hodine si odpovedzte na otázky svojho svedomia, pretože je čas súdu. 

2 Ste pred svojím Sudcom, lebo je potrebné, aby som sa vás na chvíľu dotkol svojou 

spravodlivosťou, ale naozaj vám hovorím, že môj súd je láskavý a spravodlivý. 

3 Stále vám dávam veľké dôkazy, že prebývam medzi vami. Prečo mi všetci neveríte? Chceš, aby 

som ťa nechal napospas svojvôli ľudskej zloby? - Nezablúdite na cesty tohto sveta. Poď ku Mne, Ja som 

cesta, ktorá ťa vedie k pravému šťastiu. 

4 Vášmu národu som zveril poslanie mieru, a nie vojny; pochopte, že v ňom zaznieva Moje Božské 

Slovo, v ktorom som vám zjavil, že Nový Jeruzalem sa nachádza v Duchovnom údolí a že do neho (Nového 

Jeruzalema) musia vstúpiť všetci duchovia cestou duchovného vyššieho rozvoja a stať sa jeho obyvateľmi. 

5 Dodnes mi ukazujete svoje sýpky s malým množstvom osiva, pretože nevyužívate polia, ktoré vám 

postupne dávam. Tvoji bratia umierajú pred tvojimi očami a ty zostávaš nedotknutý. 

6 Nemyslíte si, že takýmto spôsobom zakrývate Môj zákon? Dobre vieš, že si to ty, kto so mnou 

kedysi dávno uzavrel zmluvu, zmluvu, ktorá zostala zapísaná v knihe života. 

7 Tvoje srdce vyznáva, že si stále ako znechutený vojak. 

8 Počúvajte ma, ľudia, lebo prídu skúšky, ktoré vás prebudia a dodajú vám oceľ, ktorá vám chýba. 

9 Je potrebné, aby vaša viera a poznanie boli veľké, aby ste pochopili, že v tomto živote musíte byť 

strážcami pokoja prostredníctvom svojich myšlienok a modlitieb. 

10 Začína sa pre vás nový rok, za ktorý mi budete skladať účty. Dávam vám tento čas na prípravu a 

na váš boj. 

11 Keď sa pripravíte, nebudete plakať ani cítiť bolesť v srdci. Ale nespochybňuj moju spravodlivosť 

neposlušnosťou, lebo potom budeš určite musieť piť kalich horkosti. 

12 Staňte sa mojimi robotníkmi, lebo polia čakajú na vaše semeno lásky. Eliáš, neúnavný pastier, už 

pripravil cesty a polia, aby ste sa mohli chopiť svojho náradia a začať obrábať polia. 

13 Vaša práca je veľmi jemná, ale nebude ani náročná, ani únavná. Pred rozpáleným slnkom mojej 

spravodlivosti bude Máriin materinský plášť vždy ako blahodarný oblak, ktorý vám poskytne svoju 

nebeskú ochranu, a môj hlas vás bude tešiť ako trilkovanie a vrkanie vtákov, aby vám spríjemnil prácu. 

14 Milovaní učeníci, Môj hlas k vám neúnavne hovoril v tretej ére, Moje Slovo sa objavilo ako žiarivý 

maják, ktorý ukazuje cestu strateným stroskotancom. 

15 Svojím učením som vám dal duchovnú silu, aby ste nielen znášali nástrahy tohto sveta, ale aby ste 

aj splnili duchovnú úlohu, ktorú ste si v tomto čase dali. 

16 Nie všetci vás privítajú s otvorenou náručou, keď budete šíriť moje učenie; niektorí vám budú 

klásť nástrahy, aby vás zničili. 

17 Vypukne boj, lebo tak ako sú tí, ktorí majú moc konať dobro, tak sú aj tí, ktorí majú moc konať zlo. 

18 Očisťujem vás a pripravujem vás duchovne i telesne, aby ste pochopili Otcovo vnuknutie a neskôr 

ho priniesli svojim bratom v rovnakej čistote, v akej som vám ho odovzdal. 

19 Dokážete, že toto učenie nie je teóriou, že nie je prevzaté z kníh, že vo svojej pravde obsahuje 

posolstvo Ducha Svätého. 

20 Pripravujem vás, lebo život na zemi sa bude meniť každý deň, a čo je dnes "mier", bude zajtra 

vojna; čo sa dnes ľuďom zdá ako "svetlo", zajtra ich privedie na scestie. Ľudstvo si pripravuje mnohé 

zbrane do boja; máte pripravené aj vy. 

21 V modlitbe a v praktizovaní môjho učenia ľudia nájdu svetlo. V konaní podľa môjho zákona nájdu 

moji noví vojaci silu, a keď prídu dni bolesti, zjednotíte sa, aby ste sa povzbudili a modlili za všetkých. 

22 Môj zákon bude v tomto čase archou spásy. Pravdupovediac, hovorím vám: keď sa rozpútajú vody 

potopy zloby, bolesti a biedy, ľudia iných národov budú prichádzať v dlhých vlakoch do tejto krajiny, 

priťahovaní jej duchovnosťou, pohostinnosťou a pokojom; a keď spoznajú toto zjavenie a uveria v to, čo 

som povedal ako Duch Svätý pri svojom novom príchode, nazvem aj ich "Izraelitmi podľa Ducha". Medzi 

týmito zástupmi budú moji poslovia, ktorých pošlem späť do ich národov, aby priniesli božské posolstvo 



U 10 

63 

môjho Slova svojim bratom. Nie všetci však prídu do tohto národa, aby spoznali učenie, ktoré som vám 

priniesol, lebo mnohí ho prijmú duchovne. 

23 Potom uvidíte, ako mnohí, ktorí ma nikdy nepočuli, podobne ako veľkí apoštoli, povstanú plní 

viery, lásky a horlivosti, nedbajúc na obavy a predsudky, ktoré ste nedokázali prekonať, a vstúpia všade, 

kde sa otvoria dvere, aby vydali svedectvo o mojom Slove. Nebudú sa báť siekt a náboženstiev, pretože 

ich nebudú považovať za nepriateľov, ale za bratov. 

24 Na nikoho na tejto ceste sa nepozerajte ako na cudzinca, prijímajte svojich bratov s otvoreným 

srdcom a dávajte im pokyny, ktoré som vám dal. 

25 Neskôr, keď sa Moji poslovia rozptýlia po celom svete, budú sa všetci cítiť jednotní vo svojom 

poslaní. 

26 "Robotník" bude obrábať pôdu, rýľovať brázdu a ukladať do nej svoje semeno s vierou a túžbou 

po bohatej úrode. Ale Majster vám hovorí: vždy si nezabudnite vybrať vhodnú pôdu, aby semeno 

nezlyhalo. Vždy budete žať ovocie, ktoré zodpovedá láske, s akou ste ho pestovali. 

27 Všetci budete môcť byť "robotníkmi na mojich poliach", ale je potrebné, aby ste túto úlohu 

vopred precítili a pochopili. 

28 Táto práca má odstrániť temný obväz z nevedomých a fanatikov, naučiť ich, že Ja som jediný Boh, 

ktorému musia všetci slúžiť. Pripravujem vás, aby ste sa ukázali ako príklad pre ostatných, pretože ste 

dokázali otvoriť oči pre svetlo a pokorne priznať, že ste boli nevedomí. 

29 Prostredníctvom vás zasijem svoje semeno a neskôr budem žať plody naplnenia svojho zákona. 

Tvoji bratia sa ťa budú pýtať, ako si dostal toto učenie, aká bola povaha Mojich vyhlásení a prečo 

nasleduješ túto cestu, a na každú otázku odpovieš úplne pravdivo. Ak sa totiž nebudete vedieť brániť 

pravdou, nebudete silní a budete stáť ako porazení; potom semeno nebude môcť vyklíčiť. 

30 Nechcem, aby ste na konci boja nemohli žať úrodu po tom, čo ste sa odvrátili od pokušení sveta, 

aby ste ma počúvali a boli povolaní za mojich učeníkov. Nebolo by spravodlivé, keby ste žali sklamanie a 

zatrpknutosť len preto, že ste sa včas nenaučili brániť Moje Dielo tým, že by ste ho študovali a pochopili, 

aby ste boli schopní čeliť skúškam. 

31 Moje učenie je jediná náuka, múdro podávaná v mnohých formách, aby ste ju pochopili a nemali 

k nej čo dodať. A hoci je to zákon, nechcem vám ho vnucovať, lebo by ste upadli do pokrytectva; 

predvádzali by ste plnenie, zatiaľ čo by ste svojimi činmi porušovali môj zákon. 

32 Vložil som do vašej bytosti svedomie, aby bolo vodcom na všetkých vašich cestách, pretože 

svedomie dokáže rozlíšiť, čo je dobré od zlého a čo je spravodlivé od nespravodlivého. S týmto svetlom 

nebudete oklamaní, ani vás nemožno nazvať nevedomými. Ako by mohol spiritualista oklamať svojho 

blížneho alebo sa snažiť oklamať sám seba, ak pozná pravdu? 

33 V druhej epoche prišiel k Ježišovi bohatý mladík a povedal mu: "Učiteľ, verím, že si zaslúžim 

kráľovstvo, ktoré si sľúbil, lebo konám podľa tvojho učenia." Ježiš sa ho opýtal: "Plníš zákon?" A mladík 

odpovedal: "Áno, Pane, postím sa, správam sa dobre k svojim bratom, nikomu nerobím nič zlé a časť 

svojho majetku dávam na podporu chrámu." Ježiš mu povedal: "Ak ma chceš nasledovať, rozdaj 

chudobným, čo máš, a nasleduj ma." - Mladík však vlastnil toľko, že sa nechcel vzdať svojho bohatstva a 

radšej sa oddelil od Pána. Myslel si, že sa mu darí a klamal sám seba. 

34 Ako často som vám hovoril: praktizujte činorodú lásku k blížnemu, nech je táto cnosť zjavná, ale 

nenoste ju na odiv, lebo potom to už nebude nezištná pomoc a budete klamať sami seba. 

35 Učeníci, ak nechcete upadnúť do omylu v praktizovaní Mojej náuky, skúmajte svoje činy s 

pomocou svojho svedomia; ak vás obviňuje, skúmajte sa od základu, nájdite chybu a napravte ju. Vaše 

svedomie je zrkadlo, v ktorom môžete vidieť, či ste úprimní alebo nie. 

36 Spirituála by sme mali spoznať podľa jeho činov, ktoré, ak majú byť pravé, musia byť diktované 

svedomím. Kto takto koná, bude sa vo svojom duchu cítiť oprávnený nazývať sa mojím učeníkom. 

37 Kto ma bude môcť oklamať? - Nikto. Ale ja vás nesúdim podľa toho, čo robíte, ale podľa úmyslu, s 

ktorým to robíte. Som vo vašom svedomí a mimo neho. Myslíte si, že nemôžem poznať vaše činy a ich 

zámer? 
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38 Pripravte sa na boj, aby Môj ľud nebol nepochopený kvôli vašim zlým činom, pretože od vás bude 

často závisieť uznanie alebo neuznanie Mojej náuky. Ale pýtam sa vás: Čo bude môcť zatieniť Moje Slovo, 

pretože je Pravdou, pretože je čistotou a dokonalosťou? - Nič. Kvôli nedostatočnému naplneniu však 

môžete premárniť príležitosti na získanie zásluh a pozdvihnutie svojho ducha. 

39 Ak niekto nepozná moju pravdu, je to preto, že sa neprišiel napiť z prameňa múdrosti, ktorým je 

moje Slovo a ktorý preteká krištáľovou vodou pre každého smädného. 

40 Pravda, ktorú som zjavil prvým, patriarchom, prorokom a spravodlivým, je tá istá, ktorú vám 

predkladám dnes, lebo moje učenie, ktoré prijímate, je zákonom všetkých čias. Učím vás len cestu, aby 

ste mohli pokračovať vo svojej životnej ceste k cieľu. 

41 Učeníci, tu je moje Slovo, v ktorom vždy nájdete moju pravdu; ak však budete podávať chybné 

alebo komplikované výklady, ak budete meniť moje učenie alebo ho zmätene podávať (duchovne) 

potrebným, budete žať zlú úrodu. 

42 Dávajte si pozor, ako odovzdávate moje učenie a ako o ňom hovoríte, lebo ste zodpovední za 

veľmi veľké dedičstvo. 

43 Ja som majiteľom semena, vy ste robotníci, postarajte sa, aby vyklíčilo, rozkvitlo a prinieslo 

ovocie, ako som vás to naučil. 

44 Necíťte sa však ako sluhovia alebo otroci. Nebojte sa milovať a pracovať v rámci Mojej práce. Ja 

som svetlo, ktoré osvetľuje cesty, a vy ste chodci, ktorí si vyberajú cestu. 

45 Ak niekto kráča ako slepec a nevidí toto svetlo, ak je niekto pomalý, a preto ho nenachádza, ak 

niekto zíde z cesty, neobviňujte ma, lebo kdekoľvek ste, mám k vám hovoriť v rôznych podobách. 

Uvedomte si, že ten, kto ma chce nájsť, musí vynaložiť úsilie. 

46 Moje Slovo vstupuje do vášho srdca ako pšenica do úrodnej pôdy, a keď ho prijmete, musíte ho 

nechať rozkvitnúť a rozmnožiť. 

47 Študujte toto slovo, aby ste poznali jeho obsah, a konajte podľa neho, aby ste si uvedomili jeho 

hodnotu; a vedomosti, ktoré získate štúdiom, si nenechávajte len pre seba, ale oboznámte s nimi ľudstvo. 

S radosťou uvidíte, že ju vaši bratia dobre prijali, a uvidíte, ako sa v nich prebúdza láska a viera. 

48 Po tomto čase k vám budú prichádzať ľudia, ktorí budú hľadať Moje učenie, a bez toho, aby počuli 

Moje Slovo odovzdávané prostredníctvom "úst", budú vedieť, že som opäť prišiel, a budú mať istotu, že 

som k ľudstvu prehovoril v tejto podobe. 

49 Príde chvíľa, keď sa moje slovo rozšíri medzi všetky národy a moje prikázania dané v tomto čase 

nadobudnú život a silu po celé veky. Každý, kto sa pripravuje, pocíti moju prítomnosť vo svojom duchu a 

nakoniec sa človek podriadi môjmu zákonu. Slobodnú vôľu pochopí správne a bude konať spravodlivé 

skutky v rámci Môjho Božského zákona. 

50 Opäť vám zanechávam stopu, aby ste ma mohli nasledovať. Keď sa vydáte hľadať ľudí, aby ste im 

priniesli Dobrú novinu, neproste ich, aby vás počúvali. 

Svoju úlohu vykonávajte dôstojne a tí, ktorí vám uveria, budú tými, ktorých som si vyvolil, aby som z 

nich urobil svojich učeníkov. - Budú sa šíriť chýry, že Majster sa vrátil, aby povolal svojich nových 

apoštolov, a vy budete svedkami týchto prejavov a odhalíte im, že aj vy ste sa vrátili na zem, vy, ktorí ste 

boli so mnou v druhej ére a počuli ste moje slovo v Galilei a Judei. Ak však o vás pochybujú, povedzte im, 

aby sa zamysleli nad mojimi slovami a nad proroctvami, ktoré boli dané mojim apoštolom, a potom 

spoznajú, že je to pravda. 

51 Vám, ktorí ma počúvate, dávam svoje slovo prostredníctvom nositeľov hlasu; neskôr prídu ďalšie 

generácie, ktoré budú študovať všetko, čo som povedal a čo sa zachová v tlači a naplní hrubé zväzky. 

52 Ja som Život a oživujem vás v každom okamihu, ale musím bojovať s vašimi predstavami a 

myšlienkami. Vaše skutky vám prinášajú bolesť a smrť a vy neviete, ako ma hľadať, aby ste sa stali silnými 

v dobrom. Prečo neprichádzate ku Mne? Kto ma vzýval a nepocítil moju prítomnosť? Ako veľmi ťa 

milujem a vždy som ťa miloval! Ešte skôr, ako som vás stvoril, som vás vo mne miloval a od chvíle, keď ste 

vyšli z môjho Ducha, ste dostali moje dary a moje prikázania na všetky časy. 
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53 Zem, po ktorej dnes kráčate, nie je vaším večným domovom, nie je zasľúbenou krajinou; preto 

vždy túžite po inom, vyššom živote, túžite po dokonalosti, lebo tá vám prichádza ako večné dedičstvo; je 

to stav povznesenia, ktorý váš duch dosiahne po veľkých bojoch. Neuspokojujte sa s pozemskými 

dobrami, lebo viete, že ste predurčení poznať dokonalý duchovný život so všetkými jeho milosťami a 

krásami. 

54 Neočakávajte, že sa vaši bratia obnovia len prostredníctvom Môjho Božského diela bez toho, aby 

zaň bojovali. Vašou úlohou je pracovať na budovaní základov nového ľudstva, ktoré miluje a poslúcha 

môj zákon. V tomto smere je modlitba vašou najlepšou zbraňou. 

55 Hovorím k mysli a srdciam všetkých ľudí, vychovávam ich a príde čas, keď sa budú môcť spojiť so 

Mnou duchom a vtedy medzi Otcom a Synom nebudú žiadne tajomstvá. Pripravte sa na čas, keď sa už 

nebudem sprístupňovať prostredníctvom ľudskej mysle. 

56 Zapíšte si Moje slovo pre budúce generácie a dávajte si pozor, aby ste správne nevykonávali Moje 

príkazy. Nechcem, aby Moji noví učeníci, ktorí budú poznať Moje Slovo len prostredníctvom Písma, našli 

v Mojom učení nedostatky, ktoré sú dôsledkom vašej nedostatočnej prípravy. Mojou vôľou je, aby bol na 

týchto stránkach obsiahnutý celý obsah a pravda Môjho diela. V tejto knihe, ktorú som vám zveril, som 

spojil Svoje Slovo zjavené v troch obdobiach a všetko, čo zostalo skryté alebo zahalené tajomstvom, 

pochopíte, keď sa z ducha do ducha spojíte s Mojou Božskosťou. 

57 Veru, hovorím vám, že ak si myslíte, že Môj prejav v tomto čase nie je udalosťou a že s vaším 

zánikom sa Moje Dielo skončí, nemáte predstavu o jeho rozsahu, ani ste nevideli svetlo Šiestej pečate, 

ktoré osvecuje a oživuje všetky stvorené veci a znamená novú etapu pre zdokonalenie ducha. 

58 Keby ste videli pokoru svojho ducha pri počúvaní Môjho Slova, vaša "hmota" by sa s ním spojila 

do jednej vôle, ale telesná schránka je prekážkou vášho duchovného pokroku. V tom vidíte boj a v ňom 

potrebné zásluhy pre svoj duchovný vzostup. 

59 Keď sa budeš cítiť deprimovaný životnými skúškami, primkni sa ku mne a budeš silný a nikto 

nezničí tvoj pokoj ani ťa neoberie o dedičstvo. 

60 Chcem, aby ste stále horeli láskou, aby ste neboli ako hroby, ktoré sú horúce len dovtedy, kým 

slnko posiela svoje lúče, a ochladnú až večer, keď sa schová. 

61 Nenechajte sa len pohnúť, keď počujete moje slovo, ale milujte ma a milujte sa navzájom vždy 

tak, ako ja milujem vás. 

62 Vo vďačných srdciach som počul túto modlitbu: "Pane, neúnavne nám udeľuješ toľko dobrodení." 

Ale ja vám hovorím: Ja som váš Otec a vidím vašu potrebu. ako by sa môj Duch nemal pohnúť vo vašej 

modlitbe? Utešil som ťa v samote tvojej spálni a osvietil som ťa, aby tvoja duchovná modlitba bola 

užitočná. 

63 V srdci svojich učeníkov zanechávam pamätnú knihu, aby po roku 1950, keď už moje slovo 

nebude počuť ľudská myseľ, to boli oni, kto prinesie moje posolstvo ľudstvu. 

64 Koľko učení ste počuli a naučili sa v týchto nenápadných modlitebniach, kde sa moje Slovo dáva 

poznať, hoci v nich nie sú žiadne obrady, oltáre ani obrazy; tu ste už necítili prázdnotu vo svojich srdciach. 

65 Blahoslavení ste vy, ktorí ste ma počúvali s tichosťou a pokorou, lebo zajtra ohromíte zástupy 

hlbokým významom svojho slova. 

66 Učeníci, teraz je čas, aby ste si uvedomili veľkosť a čistotu Môjho diela, aby ste v budúcnosti, keď 

ho budete ohlasovať, konali v súlade s Mojím učením. 

67 K tomuto ľudu sa blížia zástupy; buďte pripravení; nechcem, aby vás prekvapili nespravodlivým 

konaním, lebo by mohli povedať: "To sú noví Pánovi učeníci?" 

68 Keď som vám toľko hovoril, nechcem, aby našli vašu sýpku prázdnu od dobrých skutkov. 

69 Zajtra vás budú skúšať a podrobovať skúške ľudia, ktorí vás chcú vidieť slabých, aby vás obvinili a 

popreli moju pravdu. 

70 Neočakávajte, že Moje Slovo napísané v knihách samo o sebe vykoná zázrak obrátenia ľudstva; je 

potrebné, aby povstali veľkí vojaci Mojej Veci, aby spečatili a potvrdili Moju Pravdu svojou vierou, 

odvahou a láskou ako zbraňou. 
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71 Nebude potrebné pýtať sa, či je cesta voľná alebo nie, ani nebudete musieť hľadať zástupy, lebo 

Ja sa postarám o to, aby som vám na cestu postavil núdznych. 

72 Je potrebné, aby sa medzi ľuďmi objavili ľudia, ktorí uznajú veľkosť Môjho zákona a spôsobia, aby 

bol uznaný. 

73 Vy, ktorí ste ma počuli v tomto čase, buďte veľkí pokorou, mojím slovom, svojou cnosťou a 

dobrým plnením môjho zákona! Ale nemyslite si, že budete najväčší medzi ľuďmi, pretože ste ma počuli. 

Koľkým, ktorí sú ďaleko od môjho učenia, v deň, keď ťa počujú, bude tvoje svedectvo stačiť na to, aby 

vykonali väčšie skutky, než sú tvoje. 

Budete sa z toho veľmi tešiť, lebo tieto skutky budú plodom vášho naplnenia. 

74 Teraz ťa posilňujem a zatváram rany, ktoré ti spôsobovalo ľudstvo, aby si mal potrebnú oceľ, keď 

sa začne boj. 

75 Uvedomte si, že svetlo Šiestej pečate osvetľuje vás, Šiesty svietnik osvetľuje ľudstvo, ale hoci sú 

všetci týmto svetlom osvietení, niektorí si uvedomujú, že žijú v zmysluplnom čase, zatiaľ čo iní nechávajú 

všetky učenia prejsť bez povšimnutia. 

76 Prečo, ak ste si všetci rovní, nemáte všetci vieru? - Kvôli vašej slobodnej vôli a odlišnému vývoju 

vášho ducha. Preto zatiaľ čo niektorí dúfajú, že ich bude viesť vyššie svetlo a vyššia moc, iní sa spoliehajú 

na to, čo považujú za svoje vlastné sily, a keď im chýbajú, cítia sa stratení. 

77 Váš duch už dávno vyšiel zo Mňa, ale nie všetci postupovali na ceste duchovného rozvoja 

rovnako. 

78 Všetky osudy sú rôzne, aj keď vás vedú k rovnakému cieľu. Niektorým sú vyhradené tieto skúšky, 

iným tie. Jedna bytosť ide jedným smerom, druhá druhým. Všetci ste nevznikli v rovnakom okamihu a ani 

sa všetci nevrátite v rovnakom čase. Niektorí kráčajú vpredu, iní vzadu, ale cieľ čaká na všetkých. Nikto 

nevie, kto je mu blízko a kto sa od neho vzďaľuje, pretože ste ešte príliš malí na to, aby ste toto poznanie 

mali; ste ľudia a vaša márnivosť by bola vašou záhubou. 

79 Otec vám všetkým hovorí, aby ste vytrvali, a tým, ktorí majú vieru, hovorí, aby osvetľovali cestu 

tým, ktorí kráčajú v temnotách. 

80 Keď sa hlboko zamyslíte nad svojím životom, uvidíte, že niekedy ste kráčali rázne, inokedy 

pomaly, inokedy ste padali a potom ste sa opäť zdvihli, až sa vám nakoniec podarilo urobiť istejší a 

pevnejší krok. 

81 Iba ja poznám váš vývoj, hoci vám musím povedať, že skutočne vyšší duch pozná svoj pokrok bez 

toho, aby bol domýšľavý. 

82 Vďaka daru intuície viete, či je vaša chôdza príliš pomalá, alebo či ste v dychberúcom kroku, či ste 

sa zastavili, alebo ste podľa vás získali pevný krok. 

83 Vďaka svojmu svedomiu môžete zistiť, či je cesta, po ktorej kráčate, prípustná, alebo ste ju 

zmeškali. 

84 Aby si zanechal blahodarnú stopu svojho prechodu svetom tým, ktorí prídu po tebe, je potrebné, 

aby si plnil Môj zákon; s ním zanecháš veľké diela a tvoja pamiatka a príklad budú nezmazateľné. 

85 učeníci, ja som škovránok, pod ktorého krídlami žijete ako mladí vtáci. Tiež vám hovorím, že šiesta 

pečať je jediná, ktorá je otvorená a osvieti vás v tomto čase. 

86 Uvedomte si, že mnohí Moji pracovníci, ktorí boli prvými žiakmi špiritizmu, upadli do vážneho 

omylu, keď verili, že pečate sú miestami zhromaždenia, že pečate boli v tomto národe uvoľnené a že sú 

ich vlastníkmi. 

87 Neustále im dávam pociťovať svoju spravodlivosť, lebo v tomto čase sú ako prvorodení, ktorých 

som povolal a pozval k svojmu stolu, ktorým som vyhradil svoje slovo lásky. Chodia po uliciach sveta a 

nesú svoje dary a poverenia bez toho, aby chceli vedieť, čo nesú. Veria, že plnia môj zákon a odsudzujú 

svojich bratov. 

88 Nevedia, kam idú, ani netušia veľkosť Môjho Diela, a keď som ich povolal, aby ma počuli nad 

ľudskou mysľou, a spýtal som sa ich: "Veríte v Moju Prítomnosť v tejto podobe?", mnohí z nich ma 

odmietli. 
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89 Povedal som im: Ukážte mi svoje zástupy nasledovníkov, vymenujte mi zázraky, ktoré ste 

vykonali, ale oni mi ukázali veľmi málo ovocia. Poukázal som im na veľké zástupy, ktoré sa zhromažďujú 

tam, kde zaznieva moje slovo, na nespočetné svedectvá o mojej moci a pripomenul som im: "Strom sa 

pozná po ovocí." - Toto je šiesta pečať, pod ktorej svetlom ma musíte všetci nasledovať. Dnes vás osvieti 

šiesty svietnik, ktorý je Božím Slovom. 

90 Hľa, medzi mojím ľudom sú deti pochybností aj deti viery, tí, čo ma zapierajú, aj tí, čo ma 

nasledujú: Jeden inklinuje k materializmu a druhý sa snaží dosiahnuť duchovnosť. To je hlavná príčina 

vášho nesúladu v tomto období. 

91 Ale moje učenie je jasné ako svetlo dňa. 

92 Boží Baránok uvoľnil pečate, a iba on ich bude môcť nanovo zapečatiť. 

93 Nový Jeruzalem nie je v tomto národe, ani v žiadnom inom; toto mesto je duchovné, aj keď ho 

budete môcť obývať od tejto chvíle. 

94 Nie Eliáš uvoľnil pečate; on bol predchodcom, aby šiesta pečať bola uvoľnená a zjavená v pravý 

čas. Eliáš predstavuje šiestu pečať a jeho poslanie je veľmi vysoké; zjavil vám, že pre vás začína nový čas 

zjavenia. 

95 Sedem ázijských cirkví, ktoré boli svätyňami, kde zaznieval hlas mojich apoštolov ako posolstvo 

všetkým generáciám národov, je krásnym obrazom Knihy siedmich pečatí. 

96 Roque Rojas prišiel na svet s poslaním byť prvým komunikačným orgánom, cez ktorý Eliáš povolal 

prvých pracovníkov tretej éry, a medzi tými, ktorí ako prví dostali poverenie, sa objavila panna s 

potrebnou duchovnosťou a oddanosťou, aby sa v nej mohol uskutočniť zázrak môjho prejavu 

prostredníctvom ľudskej mysle. Odvtedy a prostredníctvom tohto sprostredkovania Moje Slovo určilo 

obdobie tohto zjavenia, ktoré sa začalo zjavením Eliáša a ktoré bude trvať od roku 1866 do roku 1950. 

97 Mnohé orgány chápania boli pripravené, aby ste mali Moje nevyčerpateľné Slovo, ktoré je 

zdrojom múdrosti a zjavení až do poslednej chvíle Môjho zjavenia. 

98 Neskôr príde čas oduševnenia a hoci už nebudete počuť Moje slovo, budete ma cítiť bližšie k 

sebe. 

99 Bez ohľadu na dobrú prípravu jedných a slabú prípravu druhých budem naďalej zostupovať, aby 

som sa dal spoznať. Kvôli dobrému úmyslu niektorých a nedostatočnej príprave iných bude Môj Duch v 

tejto podobe prítomný až do roku 1950, pretože nič nebude môcť zabrániť naplneniu Mojej vôle. 

100 Ale tí, ktorí pridávajú do tohto jedla niečo cudzie a dávajú piť zástupom vodu, ktorá nie je 

krištáľovo čistá, budú sa zodpovedať predo mnou. 

101 Mojou vôľou je, aby ste sa vrátili na miesta, kde ste nesplnili žiadnu úlohu. 

102 Cesty sú vydláždené, polia čakajú na osivo. Pripravte sa a nech príde hodina vášho boja. Potom sa 

navzájom objímete ako bratia, vydáte sa na cestu a necháte v sebe naplniť moju vôľu. 

103 Nezabúdajte, že Moje dielo je čisté a budete ho milovať až do konca. 

104 Počas celej svojej životnej cesty máte praktizovať aktívnu dobročinnosť; to je vaša úloha. Máte 

mnoho duchovných darov, aby ste mohli nezištne pomáhať rôznymi spôsobmi. Ak viete, ako sa pripraviť, 

dosiahnete to, čo nazývate nemožným. 

105 Činnosť lásky, ktorú vykonávate s mincou - hoci je to tiež činnosť lásky - bude predsa len menej 

vznešená. 

106 Lásku, odpustenie a pokoj musíte priniesť do sŕdc svojich bratov. 

107 Už nechcem, aby farizeji a pokrytci boli chránení v mojom zákone. Chcem učeníkov, ktorí cítia 

bolesť svojich blížnych. Odpustím všetkým, ktorí sa kajajú, bez ohľadu na to, akú sektu alebo náboženstvo 

vyznávajú, a jasne im ukážem pravú cestu. 

108 Blahoslavení sú tí, ktorí prinášajú moje učenie do cudzích krajín, lebo ich bude chrániť môj zákon 

a moji anjeli strážcovia. Povedal som vám, že prostredníctvom jedného z mojich detí, ktoré je vybavené, 

môže byť zachránená obrovská oblasť. Urobte sa hodnými tejto milosti a ja vám udelím mnoho vecí. 

109 Hovorím k vám mnohými spôsobmi, aby vás moje slovo posilňovalo a aby ste neochabovali, keď 

vieru najviac potrebujete. 
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110 Milujte sa navzájom, keď ste spolu, milujte sa navzájom, keď ste ďaleko od seba, a potom na toto 

bratstvo zostúpi Otcovo požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 11  
1 Ľudstvo, hľadajte svoju blaženosť v láske k nebeskému Otcovi, lebo vám naozaj hovorím, že 

spojenie s Bohom vám dá pocítiť blaženosť v duchu. 

2 Keď človek vstúpi na duchovnú cestu, konečne nájde cestu k blaženosti. Učeníci, pochopte zázrak, 

že môžete mať a cítiť nebeské kráľovstvo vo svojom duchu! 

3 Opäť vám dávam lekcie prostredníctvom učenia lásky, pretože hoci sa práve učíte lekcie života, 

ktorý je pre vás školou, ešte ste nepochopili všetko, čo vám na vašej ceste odhaľuje. 

4 Ó, moje milované deti, vy, ktoré nariekate ako stratené ovce a s bázňou voláte po svojom 

Pastierovi! Ak zatváraš oči pred skutočnosťou, ktorá ťa obklopuje, nakoniec si myslíš, že Ja som príčinou 

všetkého tvojho utrpenia na zemi; iní veria, že som ľahostajný k ich nešťastiu. 

5 Aká si nevďačná, keď takto uvažuješ o svojom Otcovi, a aká nespravodlivá, keď posudzuješ moju 

dokonalú spravodlivosť! 

6 Myslíte si, že vás nepočujem, keď hovoríte, že sa živíte len horkosťou, že svet, ktorý obývate, je 

svetom bez šťastia a že život, ktorý vediete, nemá zmysel? 

7 Cítiš ma len vtedy, keď si myslíš, že ťa trestám, že ti odopieram akékoľvek milosrdenstvo, a 

zabúdaš na Otcovu nehu a dobrotu; sťažuješ sa na svoj život namiesto toho, aby si blahoslavila jeho 

dobrodenia. 

8 Je to preto, že zatvárate oči pred pravdou a vidíte vo svojom okolí len utrpenie a slzy a upadáte 

do zúfalstva, pretože veríte, že všetko zostane bez odmeny. 

9 Ako by sa zmenil tvoj život, keby namiesto tejto vzbury, tohto nepochopenia, bolo tvojou prvou 

myšlienkou každý deň požehnanie tvojho Otca a tvojimi prvými slovami by bolo poďakovanie za toľké 

dobrodenia, ktoré ti Jeho láska udeľuje! Ale vy už nie ste schopní cítiť tieto cnosti, pretože telo narušilo 

vášho ducha a vy ste zabudli na moje učenie; preto vám hovorím o týchto pocitoch, ktoré ste vyhnali zo 

svojho srdca. 

10 Osud má milosť, ktorú doň vložil Boh. Osud ľudských bytostí je plný božskej dobroty. 

11 Často túto dobrotu nenájdete, pretože neviete, ako ju hľadať. 

12 Ak sa vydáš na tvrdú a trpkú cestu v rámci osudu, ktorý som každému duchu vytýčil, pokúsim sa ju 

zmierniť, ale nikdy nezvýšim jej trpkosť. 

13 Ľudia sa na svete navzájom potrebujú, nikto nie je príliš veľa a nikto nie je príliš málo. Všetky 

životy sú navzájom potrebné pre dokončenie a harmóniu svojej existencie. 

14 Chudobní potrebujú bohatých a bohatí potrebujú chudobných. Zlí potrebujú dobrých a tí druhí 

zasa prvých. Neznalí potrebujú znalých a znalí potrebujú neznalých. Malí potrebujú starších a tí zasa 

potrebujú deti. 

15 Každý z vás je Božou múdrosťou umiestnený na tomto svete na svoje miesto a blízko toho, s kým 

má byť. Každému človeku je pridelený kruh, v ktorom má žiť a v ktorom sú inkarnovaní a dezinkarnovaní 

duchovia, s ktorými má žiť. 

16 Takto sa postupne, každý svojím spôsobom, stretnete so všetkými, ktorých úlohou je naučiť vás 

láske, ktorá vás pozdvihuje; od iných budete trpieť bolesť, ktorá vás očisťuje. Niektorí vám prinesú 

utrpenie, pretože ho potrebujete, iní vám dajú svoju lásku, aby vám vynahradili vašu zatrpknutosť, ale 

všetci majú pre vás posolstvo, učenie, ktoré musíte pochopiť a využiť. 

17 Opäť vám hovorím, že ste nepoznali posolstvo, ktoré pre vás má každá bytosť, hoci navštevujete 

Moje učenie. 

18 Hľadajte v každom zo svojich bratov dobré stránky, ktoré vám ponúka, aby ste sa od neho učili, aj 

zlé stránky, aby ste mu pomohli vzostúpiť; tak budete kráčať po ceste života so vzájomnou pomocou. 

19 Na chvíľu sa zastavte a zamyslite, pretože ste nechali prejsť mnohé veci, ktoré by vám mohli 

prospieť. Nenechajte si tieto príležitosti ujsť, pretože sú to lekcie, ktoré prepúšťate. 
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20 Každá ľudská bytosť je lekciou, očakávaním lásky alebo nelásky, ktorá vám nakoniec dá svoju 

sladkú alebo trpkú pravdu; a tak budete chodiť od lekcie k lekcii, občas sa budete učiť a občas vyučovať, 

pretože posolstvo, ktoré ste priniesli na zem, musíte odovzdať aj svojim bratom. 

21 Pravdu povediac, keby ľudstvo pochopilo toto učenie, neplakalo by toľko na zemi. 

22 Nezabúdajte, že každý inkarnovaný a dezinkarnovaný duch*, ktorý vám v akejkoľvek forme skríži 

životnú cestu, vám pomôže vo vašom osude. 
* Inkarnovaný duch: stále prebýva vo svojom hmotnom tele; dezinkarnovaný duch: už neprebýva vo svojom 

hmotnom tele. 

23 Koľko Duchov svetla som pre vás poslal do sveta, a vy ste sa nepozastavili, aby ste požehnali Moju 

lásku k vám! 

24 Mnohým duchom, ktorých som vám poslal, ste nevenovali pozornosť bez toho, aby ste si 

uvedomili, že sú súčasťou vášho osudu; ale pretože ste nepochopili, ako ich prijať, zostali ste s prázdnymi 

rukami a neskôr ste museli roniť slzy ľútosti. 

25 Ľudstvo, tvojím osudom je byť v harmónii so všetkými stvorenými vecami. Táto harmónia, o 

ktorej vám hovorím, je najväčším zo všetkých zákonov, pretože v nej nájdete dokonalé spoločenstvo s 

Bohom a jeho dielami. 

26 Skúmajte duchov, ktorí vás obklopujú, a tých, ktorí vám v živote skrížia cestu, aby ste mohli oceniť 

ich prednosti, prijať posolstvo, ktoré vám prinášajú, alebo im dať to, čo by mali dostať od vás. 

27 Prečo opovrhuješ svojimi susedmi, ktorých ti osud postavil do cesty? Zavreli ste pred nimi dvere 

svojho srdca bez toho, aby ste zažili učenie, ktoré vám priniesli. 

28 Často si od seba odháňal práve toho, kto priniesol tvojmu duchu posolstvo pokoja a útechy, a 

potom sa sťažoval, keď si to bol ty, kto naplnil jeho kalich horkosťou. 

29 Život prináša nečakané zmeny a prekvapenia a čo urobíte, ak zajtra budete musieť túžobne hľadať 

toho, ktorého ste dnes povýšenecky odmietli? 

30 Majte na pamäti, že je možné, že zajtra budete musieť hľadať toho, kto je dnes odmietaný a 

opovrhovaný, plný túžby, ale často už bude neskoro. 

31 Ak ste deti, pochopte a oceňte dobrotu svojich rodičov. Ak ste rodičia, majte pochopenie pre 

svoje deti. Ak ste manželia, spoznávajte sa a milujte sa, ale ak ešte nie ste a čakáte na toho, kto sa pripojí 

k vášmu osudu, pripravte sa ho prijať, pochopiť ho. 

32 Prestaňte si vytvárať viac horkosti úchylkami a ľahkovážnosťou, a keďže ste sa nenaučili čítať v 

knihe života, čítajte aspoň v duchovnej vznešenosti tých, ktorí vás priamo obklopujú. 

33 Ľudstvo, pochop Moje Slovo, uč sa odo Mňa a pozri, ako od seba neodvraciam nikoho z tých, ktorí 

sa ku Mne približujú, pretože viem, že ste všetci Moje deti, že ma všetci potrebujete. 

34 Učte sa toto učenie, aby ste pochopili, ako sa stať majstrami, ale najprv sa naučte byť bratmi. 

35 Všetci si musíte uvedomiť, že vaším osudom je naučiť sa veľké lekcie života, pretože len tak 

dosiahnete vrchol svojej dokonalosti, len tak sa stanete veľkými. Inak v sebe budete vždy nosiť 

nespokojnosť, sťažnosti a nepochopenie, rúhanie a výčitky voči svojmu Pánovi. 

36 Nechajte Moje učenie, aby bolo vaším radcom na vašej ceste, a pocítite v sebe silu, ktorá vás 

nikdy nenechá zúfať a povedie vás krok za krokom k najvyššiemu vrcholu pochopenia. 

37 Utešujte tých, ktorých vidíte plakať. Boh vás k nim priviedol, lebo tam je vaša úloha. 

38 Pochopte moje učenie, aby ste sa vo svojom živote nedopustili ďalších chýb, lebo každá urážka, 

ktorú spôsobíte svojim bratom, či už slovami alebo skutkami, bude nezmazateľnou pripomienkou vo 

vašom svedomí, ktorá vás bude nezmieriteľne karhať. 

39 Opäť vám hovorím, že ste všetci potrební, aby sa naplnil Boží plán a aby sa skončila veľká 

duchovná bieda medzi ľuďmi. 

40 Pokiaľ bude existovať sebectvo, bude existovať aj bolesť. Zmeňte svoju ľahostajnosť, sebectvo a 

pohŕdanie na lásku, na súcit a zažijete, ako rýchlo k vám príde pokoj. 

41 Hlboko premýšľajte o všetkých mojich učeniach! 
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42 Spoznajte sa! Pozrel som sa na existenciu ľudí všetkých čias a viem, čo bolo príčinou všetkej ich 

bolesti a nešťastia. 

43 Od najstarších čias som videl ľudí, ktorí si brali život zo závisti, z materializmu, z túžby po moci; 

vždy zanedbávali svojho ducha, lebo verili, že sú len hmotou, a keď potom prišla hodina, aby opustili 

ľudskú podobu na zemi, zostalo po nich len to, čo vytvorili vo svojom hmotnom živote, bez toho, aby 

získali blaženosť pre ducha; lebo ho nehľadali, nemysleli naň, nestarali sa o cnosti ducha ani o poznanie. 

Boli spokojní so životom bez toho, aby hľadali cestu, ktorá by ich priviedla k Bohu. 

44 Pokiaľ vy, ktorí nemilujete život, pretože ho nazývate krutým, neuznávate dôležitosť svedomia v 

človeku a nenecháte sa ním viesť, nenájdete nič, čo by malo skutočnú hodnotu. 

45 Je to svedomie, ktoré pozdvihuje ducha k vyššiemu životu nad hmotu a jej vášne. Spiritualizácia 

vám dá pocítiť veľkú Božiu lásku, ak sa vám ju podarí premeniť na skutky. Potom pochopíte zmysel života, 

uvidíte jeho krásu a objavíte jeho múdrosť. Potom budete vedieť, prečo som ho nazval životom. 

46 Kto sa odváži odmietnuť toto učenie tvrdením, že nie je pravdivé, keď ho spoznal a pochopil? 

47 Keď pochopíte, že vaša skutočná hodnota je vo vašom svedomí, budete žiť v harmónii so všetkým, 

čo stvoril váš Otec. 

48 Vtedy svedomie skrášli biedny ľudský život; predtým sa však človek musí odvrátiť od všetkých 

vášní, ktoré ho oddeľujú od Boha, aby sa vydal na cestu spravodlivosti a múdrosti. Potom sa pre vás 

začne skutočný život, na ktorý sa dnes pozeráte s ľahostajnosťou, pretože neviete, čím pohŕdate, a 

nemáte predstavu o jeho dokonalosti. 

49 Ľudstvo, po celé veky ste zostávali duchovne nečinní, pretože ste verili, že pravé šťastie a pravý 

mier patria k ľudskej existencii bez toho, aby ste pochopili, že sú súčasťou Duchovného života, ktorý je 

pravým životom. 

50 Hľadajte tých, ktorí vás milujú, aj tých, ktorí vás nenávidia; milujte život, ktorý ste nazvali krutým, 

bez toho, aby ste vedeli, že je pre vás ako otvorená kniha plná múdrosti. Nechajte sa pohnúť radosťami i 

utrpením druhých. V každom človeku vidíte Majstra a cítite sa byť živým symbolom dobra, nie zla, 

pretože podľa vašich skutkov v živote bude symbol, ktorý ste stelesnili. 

51 Ľudia si peklo predstavujú ako miesto večných múk, kam podľa nich pôjdu všetci, ktorí porušili 

moje prikázania. A tak, ako vytvorili toto peklo pre ťažké previnenia, vymysleli si aj iné miesto pre menšie 

previnenia a tiež iné miesto pre tých, ktorí sa nedopustili ani dobra, ani zla. 

52 Kto hovorí, že na onom svete sa človek neraduje ani netrpí, nehovorí pravdu; nikto nie je bez 

utrpenia ani bez radosti. Utrpenie a radosť sa budú vždy miešať, kým duch nedosiahne najvyšší pokoj. 

53 Počúvajte, deti moje: peklo je vo vtelených a vtelených, v obyvateľoch tohto sveta a "duchovného 

údolia"; peklo je symbolom ťažkého utrpenia, strašných výčitiek, zúfalstva, bolesti a trpkosti tých, ktorí 

ťažko zhrešili. Od týchto dôsledkov sa však oslobodia prostredníctvom rozvoja svojho ducha smerom k 

láske. 

54 Na druhej strane, nebo, ktoré symbolizuje skutočné šťastie a pokoj, je určené tým, ktorí sa 

odvrátili od vášní tohto sveta a žijú v spoločenstve s Bohom. 

55 Spýtaj sa svojho svedomia a dozvieš sa, či žiješ v pekle, či odčiňuješ svoje previnenia, alebo si 

preniknutý nebeským pokojom. 

56 To, čo ľudia nazývajú nebom alebo peklom, nie sú konkrétne miesta, je to podstata vašich 

skutkov, ktoré váš duch získa, keď sa dostane do "duchovného údolia". Každý prežíva svoje peklo, žije vo 

svojom svete pokánia alebo si užíva blaženosť, ktorú prináša povznesenie a súlad s božským duchom. 

57 Ja som váš Otec a vy ste moje milované deti. Poď, povstaň nad všetky stvorené veci a príď ku 

mne. 

58 Milovaní učeníci, tieto časy sú časom súdu pre ľudstvo. Uplynul termín, do ktorého musíte začať 

splácať svoje dlhy. Teraz žnete úrodu minulej sejby, výsledok alebo následky svojich skutkov. 

59 Človek má čas na to, aby vykonal svoju prácu, a iný čas na to, aby sa zodpovedal za to, čo urobil; 

ten druhý čas je čas, v ktorom žijete. Preto všetci trpíte a plačete. Tak ako máte čas na siatie a iný na 
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žatvu, aj Boh má jeden čas, ktorý vám udelil na naplnenie svojho zákona, a iný na prejavenie svojej 

spravodlivosti. 

60 Teraz žijete v čase Božieho súdu. Bolesť ťa núti plakať, ľudstvo sa očisťuje vo vlastných slzách, 

lebo nikto nie je ušetrený odčinenia (svojej viny). 

61 Toto je čas spravodlivosti, keď by ste sa mali zamyslieť nad svojím osudom, aby ste 

prostredníctvom kontemplácie a spiritualizácie počuli hlas svedomia, ktorý vás nezavádza ani neklame, 

ale vedie vás po ceste pokoja. 

62 Pre ducha je najťažšie dosiahnuť oduševnenie prostredníctvom hmoty, pre človeka je najťažšie 

spoznať samého seba v podstate. Nenechaj svoj život nevyužitý, nauč sa všetky jeho lekcie. Vašou úlohou 

je dosiahnuť múdrosť, učiť tých, ktorí vás obklopujú, a zdokonaľovať sa v duchu. 

63 Môj ľud, ak viete, že váš duchovný osud je veľký, vyberte sa cestou lásky a zapáľte svoje svetlo 

viery na božskom plameni Mojej múdrosti. 

64 Poďte ku Mne, ľudstvo, Ja som nádej, Ja som prisľúbený Utešiteľ, ktorý vám priniesol Svoje 

Posolstvo pokoja v tomto čase chaosu. Pretože ste veľa plakali a trpeli, moja útecha a moja láska sa do 

vás vlievajú ako prameň milosrdenstva. 

65 Veru, hovorím vám, že ste mnohokrát porušili Môj zákon, ale rovnako je pravda, že sa očistíte v 

Mojej láske. Čo by ste robili, keby som k vám v tejto chvíli namiesto útechy prišiel len ako sudca? 

66 Som Majster lásky, ktorý vám prichádza pomôcť s vaším krížom. Som tvoj spoločník na cestách, 

ktorý vedie tvoje kroky a stojí pri tebe v tvojej osamelosti a trpkosti. Som dobrý priateľ, na ktorého ste 

čakali. Ja som potrava, ktorú potrebuje váš duch, lebo moja láska je potravou, ktorá vám dáva život. 

67 V každej dobe ste ma potrebovali, ale najviac v týchto časoch, keď ľudstvo vyprázdňuje kalich 

bolesti až do dna. Preto som s vami, lebo som váš Spasiteľ. - Vy plačete a ja žehnám vášmu plaču, lebo 

slzy hriešnikov sú požehnanou rosou, ktorou sa oplodňujú srdcia. 

68 Tvoj duch sa vzdiali od hmoty, aby počul Moje slovo v duchovnom svete, a hovoril so Mnou bez 

slov. 

69 Vyspelejší duch vie, že ľudské slovo ochudobňuje a oslabuje vyjadrenie duchovných myšlienok, 

preto necháva hmotné pery mlčať, aby sa mohol povzniesť a vyjadriť jazykom, ktorý pozná len Boh, 

tajomstvo, ktoré nosí ukryté v najvnútornejšej časti svojej bytosti. 

70 Odlož svoju bolesť, povznes sa nad svoje slzy a naďalej ma počúvaj. Uvedomte si, že pre ľudstvo 

nastal Tretí čas, a cíťte zodpovednosť pripraviť sa naň. Vyznáš sa mi a pozdvihneš svojho ducha. Počúvam 

vašu modlitbu a udeľujem vám svoju milosť a svoje odpustenie. 

71 Chválite ma duchovnými piesňami, keď ma vidíte zostupovať z "horskej výšky" do vášho domu, a 

keď počujete moje slovo, váš duch sa chveje a hovoríte mi: "Pane, vieme, že si s nami." - Nie všetci však 

vnímajú Môj príchod, a preto je potrebné, aby sa Moje slová a Moje dôkazy neustále opakovali, aby ste si 

uvedomili, že som opäť prišiel k ľudstvu. Hľadal som v človeku domov, chrám, v ktorom by som mohol 

prebývať, a ešte som ho nenašiel, ale neprestanem leštiť skaly, kým ich nepremením na srdcia, ktoré cítia 

Moju prítomnosť a s ňou aj Moju spravodlivosť a Moju lásku. 

72 Ak máte pocit, že blúdite v púšti nepochopenia, buďte odvážni a kráčajte vpred. Ale ak vás podľa 

svojej vôle prinútim prejsť púšť a hory, aby ste priniesli radostnú zvesť do iných krajín, pustite sa do 

práce, lebo ak vám dôjde voda, dám vám vytrysknúť zo skaly, aby ste uhasili smäd, a ak vám budú chýbať 

sily na dlhú cestu, oživím vás. 

73 Práca, ktorú vám zverujem, je delikátna. Nedovoľte, aby tento poklad ukoristili nepoctivé ruky, 

aby neskôr povedali, že je plodom ich inšpirácie, a aby sa ním vyvyšovali a ponižovali nič netušiacich. 

74 Keď prídete ku mne, budem sa vás pýtať a žiadať vyúčtovanie všetkého, čo som vám dal, ale 

mnohí z vás mi povedia: "Pane, stratil som svoje dedičstvo." Potom ti prikážem, aby si ho hľadal, a 

nevrátiš sa ku mne, kým ho nezískaš a nesplníš všetky moje prikázania. - Keby som k vám takto nehovoril, 

zaspali by ste a nemohli by ste sa zachrániť. 
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75 Podstata Môjho Slova, ktorú dnes uchovávate, bude zajtra z vašich úst prúdiť v slovách múdrosti v 

prospech ľudstva. Ak na tejto ceste vytrváte, nájdete zdravé a plnohodnotné radosti, ktoré budú živiť 

vášho ducha. 

76 Verte vo veľkosť horčičného zrnka a uvidíte, že sa stanú veľké zázraky. Dnes, ako aj v druhej ére, 

vám hovorím: prikážte "hore", aby zmenila svoju polohu, a budete poslúchnutí; zastavte besnenie živlov 

a uvidíte, že sa to uskutoční; povedzte chorému v mojom mene, aby sa uzdravil, a uvidí, že sa zbaví 

choroby. Keď sa vám však stane zázrak, nebuďte ľahostajní, vnímajte a oceňujte božské pôsobenie vo 

svojom duchu. 

77 Ľudstvo postihne mnoho nešťastí, v prírode dôjde k otrasom, živly pretrhnú svoje putá: Oheň 

spustoší celé regióny, vody riek vyrazia svoje brehy, moria sa zmenia; budú regióny pochované pod 

masami vody a objavia sa nové krajiny. Mnoho tvorov príde o život a zahynú aj tí, ktorí sú nižšie ako 

človek. Všetko bude otras a zmätok, a ak sa teraz nepripravíte, budete v skúškach slabí a nebudete môcť 

dať silu iným, a tak nebudete môcť zanechať dobrý príklad budúcim generáciám, ktoré sa so Mnou 

zjednotia od ducha k duchu. Ak im nestriedaš cestu, budú Mňa hľadať na ceste vedy, a nie na ceste 

oduševnenia, a to nie je Moja vôľa. 

78 Po roku 1950 zažijete začiatok týchto veľkých skúšok. Bdejte a modlite sa; poznajte ma, ľudia. 

Konajte podľa môjho slova, ktoré zahŕňa všetky cnosti, a buďte spasení. Veru, hovorím vám: Kto počúva 

moje slovo a koná podľa neho, bude spasený a vojde do večného života. Chrám, o ktorom som povedal 

svojim učeníkom, že ho postavím za tri dni, je ten, ktorý dnes staviam vo vašom duchu. Tento chrám je 

nezničiteľný; jeho základy som zveril vašim otcom a jeho dokončenie zažijú vaše deti. 

79 Nikto nesmie znesvätiť tento chrám, ani dovoliť, aby doň vstúpilo modlárstvo, chamtivosť, 

sebectvo alebo pokrytectvo, lebo jedinou odmenou im bude temnota a výčitky svedomia. Ak však budete 

žiarlivo strážiť túto vnútornú svätyňu, ktorú nosíte vo svojom duchu a ktorá je príbytkom, v ktorom chce 

prebývať váš Otec, uvidíte, že zďaleka i z blízka budú prichádzať karavány mužov, žien a detí, ktorí budú 

klopať na brány tohto príbytku v túžbe po duchovnej pomoci. 

80 Mnohí prídu ako vlci a budú sa vás snažiť prekabátiť, ale vzhľadom na úprimnosť a pravdivosť 

vášho uctievania a tiež vašich skutkov sa zmenia na mierne ovce. 

81 Premýšľajte a dovoľte Mi, aby som sa vás pýtal v tichu vašej spálne; tieto otázky budú rovnaké, 

aké vám budú klásť ľudia, a chcem, aby ste sa odteraz pripravili na to, že im dáte vinnú odpoveď. 

82 V tom istom čase, keď som vám dal svoje učenie a svoje prikázania, naplnil som vás silou, aby ste 

bojovali bez ochabnutia. Milované deti, nie je možné, aby ste s ťarchou svojho kríža dosiahli výšku hory 

bez toho, aby ste najprv prešli cestou utrpenia.* 
* Odkaz na koniec Ježišovho života: predtým, ako sa dostal na vrchol Kalvárie, kde bol ukrižovaný, musel niesť 

svoj kríž ulicami Jeruzalema. 

83 Kedy sa na zemi objaví človek, ktorý splní všetky Moje učenia, ako to vyžaduje Môj Zákon: človek 

veľkého a svetlého ducha, vysokých citov a jasnej inteligencie? 

84 Ak si myslíte, že slovo "človek" znamená tvora - slabého, malého a odsúdeného na večný únos 

zlom - ste na veľkom omyle. Človek prešiel materiálnym a duchovným krucifixom utrpenia, aby sa ovocím 

jeho boja, skúseností a rozvoja stal skutočný človek. Myslíte si, že vaše semeno nie je schopné priniesť 

takéto ovocie? Izrael, nepochybuj o mojom slove. Pamätajte, že som sľúbil Abrahámovi a Jakubovi, že ich 

potomstvo bude požehnaním a útechou pre všetky národy zeme. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 12  
1 Buďte požehnaní v toto ráno posvätnej spomienky, keď si ľudia uctievajú pamiatku Mesiáša. 

2 Prinášam vám nielen nádeje, ale aj krásnu skutočnosť. 

3 Búrka utrpenia, ktorú v živote prežívate, bude krátka; všetko to pominie a vy prestanete plakať a 

trpieť. 

4 Existencia ľudskej bytosti na zemi je len okamihom vo večnosti, dychom života, ktorý oživí ľudskú 

bytosť na určitý čas a hneď zase odíde, aby sa neskôr vrátil a dal dych novému telu. 

5 Tešte sa, že žiadna bolesť netrvá večne; vaše utrpenie je dočasné a čoskoro pominie. 

6 Pre toho, kto sa na skúšky pozerá s duchovnosťou, je čas odčinenia a očistenia prchavý; naopak, 

pre toho, kto je úplne pohltený materializmom, bude to, čo v skutočnosti veľmi skoro skončí, trvať dlho. 

7 Ako plynú údery tvojho srdca, tak plynú v nekonečne životy ľudí. 

8 Nemusíte sa báť, lebo ako sa z niekoho vydrví vzdych, ako sa vyroní slza alebo ako sa vysloví 

slovo, tak pominie aj utrpenie človeka. 

9 V nekonečnej Božej nežnosti sa všetky vaše bolesti a trápenia musia rozplynúť v ničote. 

10 Ak ťa bolesť zraňuje, nie preto, že ti prichádza odo mňa, ale preto, že si ju predtým hľadal a zákon 

spravodlivosti musí byť naplnený. 

11 Nikto však nie je bezmocne opustený, všetci máte niekoho, kto vás povzbudzuje a chráni, máte 

mnoho blízkych za závojom hmoty. Ale vy ich nepoznáte a neviete, akým spôsobom vám prejavujú lásku 

zo záhrobia. Sú to duchovia, ktorí prebývajú v kráľovstve svetla, ktorí pomáhajú a utešujú malých bratov, 

slabých, padlých a chorých. 

12 Osvietení sú vysokými Pánovými vyslancami, ktorí pri plnení dôležitých a náročných úloh dávajú 

poriadok a starajú sa o všetko, čím boli poverení. 

13 Nazývam ich osvietenými, pretože sú to tí, ktorí dovolili, aby v ich duchu rozkvitlo Moje semeno 

lásky. Sú to osvietení, ktorých ešte nepoznáte, pretože vám chýba duchovná vnímavosť. 

14 Aby ste mohli pocítiť Moju prítomnosť, bolo potrebné, aby Moje myšlienky zazneli v ľudskom 

tele, ale naozaj vám hovorím, že vesmír je plný duchovných vibrácií, ktoré by ste mohli počuť aj vy, keby 

vám to vaša duchovná príprava a schopnosti dovolili. 

15 Musel som k vám prehovoriť v tejto podobe, aby som sa stal počuteľným, pretože vás chcem 

oslobodiť z okov nevedomosti, chcem pretrhnúť putá, ktoré vám bránia, a pomôcť vám skutočne 

pochopiť Moje učenie. 

16 Kto je pripútaný k slabostiam sveta, nebude ma môcť cítiť v plnosti. Žiadny človek, ktorého srdce 

je zatvrdnuté, nemôže dosiahnuť dokonalosť. 

17 Musím sa vcítiť do vašich sŕdc, aby ste ma pochopili, musím často opakovať svoje učenie a hľadať 

chvíľu, keď budete pripravení prijať ma. 

18 Musíte pochopiť, že som prišiel pretrhnúť reťaze, ktoré z vás urobili otrokov bolesti, oslobodiť vás 

od utrpenia, ktoré ste si sami vytvorili a ktoré sa ešte viac predlžuje, pretože opakujete svoje chyby a 

nedokonalosti. Ale ak ste zatvrdnutí v zlom, Ja vás vo svojej láske neustále zachraňujem, a aj keby ste sa 

ocitli v brlohu neresti alebo v najhlbšej priepasti svojich vášní, tam budem hľadať stratených, aby som ich 

priviedol do kráľovstva svetla. Musíte však byť pokorní a spravodliví*, aby vo vás mohlo rozkvitnúť moje 

semeno. 
* V zmysle Biblie a tohto Božieho učenia slovo "spravodlivý" znamená: skutkom naplniť Boží zákon - v novom 

prikázaní lásky - a obstáť pred Božou spravodlivosťou. 

19 V pravde vám hovorím: Aj keď vidím, že ste sa oslobodili od skazenosti a neužitočnosti, že ste sa 

usilovali odvrátiť od zlých ciest, nemôžem vám ešte povedať, že ste už schopní viesť ľud, pretože vám 

ešte veľa chýba, aby ste dosiahli oduševnenie. 

20 Prišiel som aj preto, aby som vo vás prebudil ideály, aby ste sa oslobodili od nevedomosti, lebo s 

touto reťazou, ktorá vás zväzuje s materializmom, nemôžete vystupovať ako Moji apoštoli ani dávať 

príklady pravej lásky. 
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21 Som Slnko Pravdy, ktoré rozptyľuje hmlu nevedomosti; vyjdite zo svojej temnoty a prijmite 

osviežujúce a hrejivé lúče Božej inšpirácie. 

22 Keby si Mňa už pochopil, naplno by si pocítil, ako prichádzam do tvojho ducha ako múdrosť, ako 

život, a keby si si v mysli a srdci zachoval Moje slová svetla, čoskoro by si patril k osvieteným. 

23 O požehnané ráno, plné modlitieb, piesní a požehnania! Keby ľudia aspoň na chvíľu prenikli do 

veľkosti jeho významu - koľko pokoja a svetla by zožali pre svojho ducha! 

24 Pozrite sa, môj ľud, pozrite sa na nebesá, pozrite sa na ne pozorne a zistíte, že v každej hviezde je 

zasľúbenie, svet, ktorý vás čaká; sú to svety života zasľúbené Božím deťom, ktoré budete všetci obývať. 

Všetci totiž spoznáte moje kráľovstvo, ktoré nebolo stvorené len pre niektoré bytosti; bolo stvorené ako 

univerzálny domov, v ktorom sa zjednotia všetky Pánove deti. 

25 Musíte však mať vždy jasnú myseľ, zbaviť sa (temných) mrakov, musíte byť vždy bdelí, aby ste 

cítili, ako k vám prichádza Moja inšpirácia. 

26 Keď jedného dňa bude na zemi vládnuť človek osvietený Mojou Múdrosťou, všetko bude v 

harmónii, ale dodnes ste neprijali Moje učenie, nechceli ste byť vodcami zeme ani jedného národa, a 

preto sú tu vojny. 

27 Teraz si vypočujte niečo, čo je pre vás dôležité a čo vás poteší vo vašej bolesti: 

28 V budúcnosti vám pošlem osvietených duchov, ktorí prídu na Zem ako vládcovia a nedovolia už 

žiadne vojny, pretože vedia, že táto planéta je pre všetkých ľudí a že spory medzi národmi, ktoré siahajú 

až k počiatkom ľudstva, sú nepopierateľným dôkazom závisti, nevraživosti, nedôvery, rozpoltenosti a 

nenávisti medzi ľuďmi. 

29 Dnešné ráno, presvetlené spomienkou na môj príchod na tento svet v Ježišovi, sa stalo ešte 

svetlejším vďaka vášmu vyzdvihnutiu. 

30 Nevynechávajte modlitbu, aj keď je taká krátka, že netrvá dlhšie ako päť minút, ale vo svetle 

svojho svedomia sa v nej podrobte dôkladnej kontrole, aby ste mohli sledovať svoje skutky a vedieť, v 

čom sa máte zlepšiť. 

31 Ak pri svojom pozdvihnutí v modlitbe stratíte pojem času, bude to znamením zduchovnenia, 

pretože ste dokázali vystúpiť z času, hoci len na niekoľko okamihov, z času, ktorý otroci materializmu 

túžia len pre svoje pôžitky alebo pre zväčšenie svojich peňazí. 

32 Tí, ktorí sa denne skúmajú, zlepšia svoje myslenie, život, reč a cítenie. 

33 Duchovný rozvoj človeka, jeho premena, obnova a povznesenie sú dôvodom zjavenia môjho Slova 

na tomto svete. 

34 Chcem, aby ste dosiahli dokonalosť, aby ste sa mohli dopracovať k šťastiu a pokoju. 

35 Ak napriek tomuto každodennému spytovaniu svedomia nekráčaš po ceste dobra, budeš 

zodpovedný za svoje chybné kroky, pády a omyly. 

36 Ak by niektoré Moje učenie nebolo náležite podané, pretože bolo vyslovené prostredníctvom 

sprostredkovateľa slov s malou plynulosťou, obráťte sa k duchovnej stránke Slova bez toho, aby ste sa 

pozastavovali nad touto chudobou vyjadrovania, a v pravde Môjho učenia nájdete božskú podstatu 

Môjho učenia. 

37 Mnohým, ktorí počúvajú Moje Slovo, sa zdá, že je to najväčšie učenie, aké možno dnes na zemi 

dostať; iným sa zdá, že neobsahuje žiadne pravdy. Nie je to však prvýkrát, čo ľudia odmietli Moje 

zjavenia. 

38 Na tento svet prišlo mnoho majstrov a poslov, a keď začali rozsievať Moje semeno pravdy a lásky, 

zabili ste ich, pretože temnota ľudstva nemohla uniesť toľko svetla. 

39 Proroci, patriarchovia a vidiaci sa stali mučeníkmi, obeťami ľudskej zloby, pretože ľudia nedokázali 

pochopiť pravdu, ktorá vychádzala z ich úst, ani dobrotu ich sŕdc. 

40 Všetci osvietení poznali kríž utrpenia so všetkými mukami a trpkosťou, ktoré ľudia vedia spôsobiť 

svojim bratom. 

41 Tieto utrpenia sú pre každého učiteľa nevyhnutné, sú to tŕne, cez ktoré musí prejsť, a horkosti, 

ktoré musí spoznať, aby sa uprostred nich zviditeľnila veľkosť jeho ducha. 
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42 Túto cestu ešte nepoznáte, ale budete ju musieť spoznať a prejsť, ak sa pustíte do práce 

inšpirovaní Mnou a naplnení silou, ktorú dáva láska. 

43 Láska je pre vás krásne slovo, ale dodnes ste nepochopili jeho pravý význam. 

44 Ten, kto je Majstrom, vie, aký je jeho osud, a požehnáva ho a vie, aký je osud jeho bratov. 

45 A aký je váš osud? - To isté, čo kedysi predviedol Majster majstrov a čo bolo dané všetkým 

poslom: zachraňovať, milovať a vykúpiť hriešnikov. 

46 Tvojím osudom je byť osvieteným a prorokom; jedného dňa sa ním staneš a potom spoznáš 

utrpenie tých, ktorí ti ukázali cestu. Zároveň spoznáte lásku a odvahu, ktoré ich sprevádzali na ich 

životnej ceste. 

47 Všetci museli zvíťaziť vo vnútornom boji v najťažšej hodine utrpenia a skúšky; a keď sa ich 

svedomie pýtalo, či sa chcú zrieknuť svojho poslania, alebo zostať medzi ľuďmi, ktorí im dali smrť, 

rozhodne odpovedali, že chcú zostať so svojím ľudom, pretože to bola ich úloha, aj keď ich bratia by to 

nechápali rovnako. Neochvejne vytrvali s tými, ktorých milovali, kým im zostával dych života. Vedeli, že 

temnoty v ľudstve sa musia rozptýliť, ale naozaj vám hovorím, že ich neživili sebecké záujmy, hoci im bola 

v mojom kráľovstve uchovaná odmena. 

48 Ja som Kniha pre všetkých a vy ma tu máte ako dôkaz. Som stále s vami, pretože vás milujem a vy 

ma potrebujete. - Aby ste si vybojovali blaženosť, máte dve cesty, po ktorých sa môžete vybrať z vlastnej 

vôle: cestu lásky a cestu bolesti, ale naozaj vám hovorím, že nech si vyberiete ktorúkoľvek cestu, budem 

vám pomocníkom. Keď spoznáte vznešené city očisteného ducha, aj vy poviete: zostanem s hriešnikmi. 

49 Prosím tých, ktorí pracovali s láskou v mojom diele: Čo ste cítili, keď ste pracovali pre dobro, v 

prospech iných? 

50 Povedali ste mi: "Učiteľ, obklopila nás v tom plynulosť a sila nás poháňa, aby sme pokračovali bez 

únavy a vyčerpania." 

51 Už ťa unavilo počúvať ma? - Nie, pane," hovoríš mi. Ani mňa neunavilo byť s vami od začiatku 

vášho stvorenia. 

52 Dávam vám svoje učenie, božské rady, zákony a pravidlá na večnosť a niekedy ste aj vy pri 

vykonávaní mojich slov dávali učenie prostredníctvom svojej dobročinnosti, keď ste pracovali pre dobro 

iných. 

53 Ak niekto z vás zostane nedotknutý mojím učením, je ako skala, ale vy všetci pozorne počúvajte 

moje slovo, lebo nikto nemôže zostať otupený voči tomuto svetlu. 

54 Niekto sa ma pýta: "Učiteľ, prečo sú takí, ktorí prinášajú na zem veľké misie, a iní nie?" A ja som 

vám odpovedal, že tí, ktorí majú dnes len malé poslanie, budú zajtra veľkými osvietencami. 

55 Žite vždy ostražito, lebo na vašej ceste budú tí, ktorí hovoria, že patria ku mne; ale neverte im v 

prvej chvíli, verte kvôli tomu, čo vyznávajú v pokore, v múdrosti a láske. 

56 Iní vám budú tvrdiť, že sú v kontakte so Mnou, zatiaľ čo oni sú prví oklamaní. Preto si vždy musíte 

dávať pozor na úlohy, ktoré máte, a na pozíciu, ktorú zastávate. Musíte otvoriť oči a uši a tiež odpustiť 

mnohé veci. 

57 Musíte vedieť veľa vecí, aby ste im mohli povedať, ktorá je pravá cesta a ako sa oslobodiť z 

otroctva, z nevedomosti. Pochopte, že pravdu, ktorú hlásate, ste povinní dokázať skutkami. 

58 Táto planéta sa zmení, pretože ľudia budú zduchovnení a potom budú Bohu vzdávať dokonalú 

úctu. 

59 Nastala chvíľa ticha, chvíľa vášho spoločenstva so Mnou, aby ste sa ako vlny v mori, ktoré sa 

prelievajú jedna do druhej, spojili s Mojím Božským Duchom. Ticho - nielen na perách, ale aj vo 

vnútornom chráme človeka, pretože to je tvoj duch, ktorý ku Mne hovorí, a táto chvíľa je slávnostná. 

60 Upokojte sa a počúvajte ma, vy pútnici na mnohých cestách, ktorí so sebou nesiete prach 

mnohých ciest; nech som svetlom na vašej ceste osudu. 

61 Z rôznych náboženstiev ste sa dostali k tomuto slovu, vďaka ktorému ste sa dozvedeli, že jediný 

duchovný zákon, jediné pravé učenie, ktoré bude riadiť ľudí, je toto: "Milujte sa navzájom." Toto učenie 
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však budú šíriť tí, ktorí sú týmto učením osvietení, nie tí, ktorí porušujú zákon, ani zlí kazatelia večného 

pekla. 

62 Na perách mojich nových vyslancov nebude lož ani rúhanie, nebudú učiť o nespravodlivom, 

krutom a nemilosrdnom Bohu, ktorý nie je schopný zachrániť všetky svoje deti, ale o Bohu pravej lásky a 

dokonalej spravodlivosti. 

63 Ani vám nehovorím, že toto duchovné učenie bude svetovým náboženstvom, lebo ja som nikdy 

nevydal náboženstvo, ale zákon. Obmedzujem sa na to, aby som vám povedal, že zákon, ktorý zvíťazí a 

bude mať trvalú platnosť na zemi, aby osvietil existenciu ľudí, bude zákon lásky, ktorý som vám vysvetlil 

vo svojom učení, aby ste ho plne poznali. 

64 Ľudstvo bude ešte stále konať mnoho falošných skutkov lásky a dobročinnosti, kým sa nenaučí 

milovať a vykonávať pravú láskyplnú činnosť, a mnohí budú ešte stále putovať od náboženstva k 

náboženstvu, kým sa ich duch nepovznesie k vyššiemu poznaniu a kým konečne nepochopia, že jediným 

zákonom, univerzálnym a večným učením ducha je zákon lásky, ku ktorému všetci dospejú. 

65 Všetky náboženstvá zaniknú a zostane len svetlo Božieho chrámu, ktoré bude žiariť v človeku i 

mimo neho, chrámu, v ktorom budete všetci obetovať jeden kult poslušnosti, lásky, viery a dobrej vôle. 

66 Tvoje svedomie je pripravené upozorniť ťa na každý tvoj krok a znepokojuje ťa, keď prestúpiš môj 

zákon. Potom ste si dali predsavzatie, že už viac neupadnete do zla. 

67 Videl som aj takých, ktorí v tichosti potešujú a uzdravujú chorých, ktorí bez chválospevu vedia 

povedať správne slovo, ktoré zachraňuje, karhá a posilňuje. 

68 Keď ma počúvaš, tvoje srdce sa zušľachťuje a duch sa povznáša nad sebectvo hmoty, myslí na 

druhých a ich utrpenie a skúšky robí vlastnými. Želáte si, aby už nebola žiadna vojna, pretože začínate 

milovať mier, ale vojna bude pokračovať vo svojej ceste ničenia a smrti, pretože ešte stále nie všetci ľudia 

myslia a cítia tak ako vy v tejto chvíli. Ale časový limit, ktorý dostali tí, čo sú pri moci, už dlho nevydrží a 

čoskoro uvidíte, ako sa ich vláda a moc zmenia na popol. 

69 Aká je vina týchto ľudí pred Bohom a ako ju budú musieť zaplatiť? - Len ja viem, ale veru vám 

hovorím, že Zákonu zmierenia nikto neunikne. Preto vám hovorím, že kým budú ničiť svet, ktorý im Boh 

dal, aby v ňom žili, bdejte a modlite sa za svojich bratov, lebo nevedia, čo robia. Keby to vedeli, už dávno 

by svojimi slzami, krvou a dokonca aj životom obnovili všetko, čo zničili. 

70 Pokračujte v modlitbách za pokoj vo svete, je to vaša povinnosť; modlite sa, aby si ľudia rozumeli 

a milovali sa navzájom. 

71 Keby si ľudia uvedomili, že zem bola stvorená pre všetkých, a keby sa vedeli spravodlivo deliť so 

svojimi bratmi o hmotné a duchovné poklady, ktorými je ich existencia naplnená, veru, hovorím vám, že 

už tu na zemi by ste začali pociťovať pokoj Duchovného kráľovstva. 

72 Bol som medzi vami, hoci vám znovu hovorím, že som nezostúpil do hmoty, ale iba som poslal 

svoje božské myšlienky do ľudského mozgu, prostredníctvom ktorého sa premenili na slová. 

73 Ak by niekto povedal, že je pre Mňa nemožné komunikovať s ľudstvom touto cestou, pretože som 

nekonečný a vy nie ste hodní prijať Mňa, odpovedám: Namiesto toho, aby som sa pozeral na vašu 

malosť, zjavujem sa vám, pretože Mňa potrebujete. 

74 Môj božský duch nepozná vzdialenosti ani prekážky, v každej podobe som s vami, pretože moja 

prítomnosť je univerzálna. 

75 Čoskoro už nebudem používať týchto hlasateľov, pretože táto forma ohlasovania sa skončí v roku 

1950. - Ja som váš Otec a vy, moje deti, sa naučte hovoriť priamo so mnou. Nepamätáte si, ako vás vtedy 

učil Božský Majster? Pamätajte, že Ježiš nehľadal sprostredkovateľov, aby mohol hovoriť s Otcom. 

76 Moje Slovo, Môj učiteľský príhovor, je dnes zdanlivo určené len tebe, ale v skutočnosti je určené 

všetkým, pretože jeho múdrosť a láska zahŕňajú celý vesmír, spájajú všetky svety, všetkých vtelených i 

nevtelených duchov. Príďte ku mne, ak ma potrebujete; hľadajte ma, ak sa cítite stratení. 

77 Ja som váš Otec, ktorý pozná vaše utrpenie a potešuje vás. Vštepujem vám lásku, ktorú tak veľmi 

potrebujete, aby ste ju mali pre seba a šírili ju medzi ľudí okolo seba. 
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78 Ak v skutočnosti rozpoznáte Moju prítomnosť podľa múdrosti, ktorú zjavujem prostredníctvom 

týchto nositeľov hlasu, potom tiež spoznajte, že nastal čas začať konštruktívnu prácu na duchovnej ceste. 

79 Ach, keby sa len všetci povolaní ponáhľali; veru, hovorím vám, Pánov stôl by bol preplnený 

učeníkmi a všetci by jedli rovnaké jedlo! Ale nie všetci pozvaní prišli, dali sa na iné povolania, a tak 

odsunuli božské volanie na druhé miesto. 

80 Blahoslavení sú tí, ktorí sa ponáhľajú, lebo dostali svoju odmenu. 

81 V každej dobe, ale dnes viac ako v minulosti, sa človek cíti byť pánom svojich činov nezávisle od 

akéhokoľvek duchovného zákona. Premenil sa na egoistickú bytosť, ktorá myslí len na seba. Jeho srdce je 

bez lásky k druhým, a preto sa ľudstvo podobá obrovskej púšti, suchej a vyprahnutej. Dokážu sa ľudia v 

tomto štáte zjednotiť, pochopiť sa navzájom a pomôcť si čestným a ušľachtilým spôsobom? - Nie! Ak 

ľudstvo neodstráni semeno zla zo svojho srdca, bude sa naďalej ničiť; niektorí budú nedôverovať iným a 

budú sa hádať, kým budú bez lásky. 

82 Toto je orná pôda, na ktorú zasievam Svoje semeno v Tretej ére, pre ktorú pripravujem ľud 

robotníkov, ľud, ktorého srdce sa odvracia od sebectva, ktorý uvažuje o Mojej Pravde a obracia sa k 

dobru. 

83 Ale predtým, ako ste prišli ku Mne, hľadali ste šťastie a pokoj pre seba, bez toho, aby ste mysleli 

na to, že sa vzdáte svojho šťastia, aby ste dosiahli šťastie iných, alebo že uprednostníte potreby blížneho 

pred svojimi túžbami. 

84 Keď naplníte zákon lásky, dosiahnete svoju jednotu a harmóniu, prestanete trpieť a pre ľudstvo 

nastane mier národov, ktorý ľudia doteraz nedosiahli. 

85 Aké ľahké by bolo, keby sa ľudia trochu oduševnili a dokázali by si porozumieť! 

86 Prosím tých, ktorí uznávajú toto učenie ako pravdu schopnú zachrániť a zjednotiť ľudstvo: Prečo 

ste sa nerozhodli uviesť ho do praxe? Považujete ju za jednoduché učenie o múdrosti alebo za ďalšiu 

teóriu? 

87 Človek chce zachrániť sám seba bez toho, aby si uvedomil svoju duchovnú podstatu, a to je jeho 

najväčšia chyba. Pokiaľ žije a cíti sa silný na zemi, snaží sa zabudnúť na každú myšlienku, ktorá mu 

pripomína večnosť alebo duchovný život. Toto intuitívne poznanie nestráca, ale nechce o ňom nič vedieť, 

a až keď sa k nemu blíži smrť a on v sebe cíti agóniu smrti, stáva sa, že v okamihu chce napraviť chyby a 

dohnať stratený čas; ale vtedy už bude neskoro, lebo nie všetko sa dostane k pokániu. Zákon 

spravodlivosti je žať to, čo človek zasial, hoci pokánie mu pomôže s láskou a trpezlivosťou znášať 

odčinenie jeho viny, ktoré bude v skutočnosti jeho dielom obnovy a obnovy. 

88 Počúvajte a zároveň potvrdzujte, že k vám hovorím pravdivo. Nechajte k vám prehovoriť svoje 

svedomie, ktoré vám povie, že vaša viera bola často len zdanlivá, pretože ste nemali istotu existencie 

večného života pre ducha. Nepochybne ste si chceli naplno užívať pozemskú existenciu a na krok do 

duchovného života sa pripraviť, až keď nastane posledná chvíľa. Myšlienka na život po tomto bola pre 

vieru ako uistenie, aby sa mohla vrátiť späť, keď príde čas, a aby dokázala prežiť strašné chvíle odchodu. 

89 Pýtam sa vás: Takto má človek žiť? Takto prejavujete svoju vieru v Otca a dosahujete skutočný 

vyšší duchovný rozvoj? 

90 Premýšľajte o všetkom, čo som vám povedal v tomto učení, a nakoniec pochopíte, že človek vždy 

pochybil svojimi sebeckými a materiálnymi pocitmi. 

91 Pochopte Moje učenie, ktoré človeku odhaľuje spojenie ducha s duchom prostredníctvom lásky a 

všetkých cností, ktoré z nej pramenia, ako aj všetkých pocitov a darov ducha, a povedzte, či nie je 

kľúčom, ktorý môže ľudstvu otvoriť brány večného pokoja a nepominuteľnej múdrosti. 

92 V troch obdobiach, na ktoré som rozdelil vývoj ľudstva, som vám svojím svetlom vyznačil tú istú 

priamu a úzku cestu pre vzostup ducha, jedinú cestu lásky, pravdy a spravodlivosti. 

93 Viedol som vás od poučenia k poučeniu, od zjavenia k zjaveniu, až prišiel čas, keď som vám 

povedal, že sa už môžete spojiť so Mnou od ducha k duchu. Mohlo sa ľudstvo takto spojiť už v prvej ére? - 

Nie, bolo nútené uchýliť sa k materiálnemu uctievaniu, k obradom a ceremóniám, k tradičným sviatkom a 

symbolom, aby sa mohlo cítiť blízko božského a duchovného. Z tejto neschopnosti priblížiť sa k 
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duchovnému, povzniesť sa k božskému, spoznať hlbšie a osvietiť tajomstvá vznikli rôzne náboženstvá, 

každé podľa stupňa duchovnej zaostalosti alebo duchovného pokroku ľudí, niektoré viac oddané pravde 

ako iné, niektoré viac zduchovnené ako iné, ale všetky sa usilovali o rovnaký cieľ. Je to cesta, ktorou 

duchovia prechádzajú stáročiami a vekmi, cesta, na ktorú poukazujú rôzne náboženstvá. Niektorí 

napredovali len veľmi pomaly, iní stáli na mieste a ďalší podľahli klamlivým doktrínam a poškvrnili sa. 

94 Pre ľudstvo nastal nový vek; je to vek svetla, ktorého prítomnosť bude vrcholom na duchovnej 

ceste všetkých ľudí, aby sa mohli prebudiť, zamyslieť, zbaviť sa ťažkého bremena svojich tradícií, 

fanatizmu a omylov a potom povstať k novému životu. 

95 Jedni skôr, iní neskôr, postupne všetky náboženstvá a sekty dosiahnu neviditeľný chrám, chrám 

Ducha Svätého prítomný v mojom diele, nehybný ako stĺp týčiaci sa do nekonečna, čakajúci na ľudí 

všetkých národov a generácií. 

96 Keď všetci vstúpia do vnútra Mojej svätyne, aby sa modlili a ponorili do nej, všetci dosiahnu 

rovnaké poznanie Mojej pravdy. Preto po zavŕšení tejto cesty všetci povstanú zjednotení v tom istom 

zákone a budú uctievať svojho Otca rovnakým spôsobom. 

97 Prečo by mal byť niekto prekvapený mojimi novými odhaleniami? Veru, hovorím vám: Už dávni 

patriarchovia vedeli o príchode tohto veku, videli ho vidiaci iných vekov a ohlasovali ho proroci. Bol to 

božský prísľub daný človeku dávno predtým, ako som prišiel na svet prostredníctvom Ježiša. 

98 Keď som svojim učeníkom ohlásil svoj opätovný príchod a naznačil, v akej podobe sa ľuďom 

zjavím, uplynulo už veľa času od chvíle, keď vám bol daný prísľub. 

99 Teraz máte pred očami priebeh tej doby, tu sa tieto proroctvá naplnili. Koho to môže prekvapiť? - 

Iba tí, ktorí spali v temnote, alebo tí, ktorí v sebe zhasli Moje zasľúbenia. 

100  Tu je Moje svetlo, ktoré čaká na každého, aby ho zastavilo na jeho ceste, pretože mu odhalím 

duchovný poklad, ktorý nosí v sebe a ktorý doteraz nebol schopný objaviť. Presvedčím ich, že už príliš 

preskúmali materiál, že sa už oddali pominuteľnosti a prchavosti. Budem ich učiť, aby vo svojom 

vlastnom duchu hľadali svedomie, ktoré je božskou podstatou, ktorú som vložil do každej ľudskej bytosti. 

101  V pravde vám hovorím, že ste nikdy neodovzdali všetko veľké a dobré, čo je vo vašom duchu, 

lebo o tom ani neviete. Ako sa budete navzájom milovať s dokonalosťou, ktorej som vás naučil, ak sa 

nebudete navzájom uznávať za bratov? Je potrebné, aby ste využili podstatu, ktorú má duch v sebe, aby 

vaša láska bola láskou a vaše milosrdenstvo bolo skutočným milosrdenstvom, niečím viac než prázdnymi 

slovami, niečím viac než mizernými peniazmi, niečím viac než kúskom suchého chleba, ktorý vám zostal 

na stole a ktorý je jediným prostriedkom, ktorý používate, aby ste sa presvedčili, že praktizujete lásku a 

milujete jeden druhého. 

102  Aký krásny bude váš svet, keď ľudia vo svojich mysliach objavia požehnaný poklad, ktorým ich 

Stvoriteľ obdaroval od okamihu ich stvorenia! 

103  Dávam vám toto učenie, aby ste sa prostredníctvom neho mohli pozrieť do minulosti a hľadať 

svoj začiatok, aby ste mohli preskúmať svoju prítomnosť a potom hľadieť do budúcnosti, ktorá vás čaká 

plná múdrosti, práce, boja a božských odmien. 

104  Ste hriešnici, ale milujete ma, a keď na mňa myslíte, snažíte sa mi zapáčiť tým, že praktizujete 

lásku voči svojim bratom. Viem, že ste hriešnici, ale modlíte sa, keď vás niečo trápi. Ste hriešnici, ale ste 

pripravení podeliť sa o svoj chlieb s tým, kto vám príde k dverám s prosbou o milodar. 

105  Za všetko dobré, čo robíte v túžbe po mojom potešení, prijmite moje pohladenie, pocíťte moju 

útechu, prijmite moje požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 13  
1 V Otcovom dome vládne slávnostná nálada, hostina je pripravená, pretože tento ľud sa ako 

márnotratný syn vrátil do Otcovho domu. Sadnite si k stolu a jedzte z jedla, hodina je priaznivá a 

milostivá. 

2 Aj v druhej ére som sedával pri stole obklopený svojimi učeníkmi. Vedeli, že Ježiš je Mesiáš, 

ktorého príchod bol prisľúbený na záchranu jeho ľudu. Nevideli ste ma telesne, ako ma videli oni, ale 

prostredníctvom najvnútornejšej podstaty tohto Slova cítite prítomnosť Majstra, ktorý sľúbil, že opäť 

príde a pošle vám Ducha Pravdy, aby vám vysvetlil všetky minulé učenia a aby ste pochopili to, čomu ste 

nerozumeli. 

3 Ale kto je Duch pravdy, ak nie samotná Božia Múdrosť? Kde ju nájdete, ak nie v tomto 

duchovnom učení, ktoré vám všetko vysvetľuje a objasňuje? 

4 Predpovedal som vám, že sa vrátim, keď bude ľudstvo na vrchole svojej zloby a zmätku; preto 

ľudia, keď uvažujú o tom, že ich veda a skazenosť priniesli ovocie, ktoré je v plnej zrelosti, cítia, že sa ešte 

má zjaviť niečo božské. Táto predtucha je dôsledkom mojej duchovnej prítomnosti, ktorá hovorí ku 

každému duchu, a mojej spravodlivosti ako Otca, ktorá sa prejavuje medzi ľuďmi. 

5 Už ma neuvidíte ako človeka; teraz sa musíte pripraviť na to, aby ste ma videli v duchu; to je to, 

čo vám bolo dané pochopiť od druhej éry. V "oblaku" vystúpil Majster, keď bol ešte naposledy viditeľný 

pre svojich učeníkov, a bolo vám oznámené, že príde znova práve v tejto podobe. 

6 Teraz k vám hovorím prostredníctvom tejto mysle, ktorú som pripravil; zajtra bude môj hlas znieť 

vo vašom srdci a vo všetkých duchoch. Lebo moje Slovo je ako zvonenie zvonca, ktoré prebúdza 

vtelených i nevtelených a vzkriesi ich k novému životu. Je to komplexná výzva. Od dávnych čias som vám 

hovoril, že žiadne z mojich detí sa nestratí a že ak by jedna ovca bola v nebezpečenstve, nechám 

deväťdesiatdeväť v ovčinci, aby som išiel za tou stratenou. 

7 Veru, hovorím vám, Moji noví učeníci, podarí sa vám pochopiť to, čo nepochopil nikto z Mojich 

učeníkov druhej éry. 

8 Ako často, keď som s nimi hovoril, pozerali sa jeden na druhého, aby zistili, kto z nich pochopil, čo 

Ježiš povedal; a keďže si (navzájom) nevedeli vysvetliť Majstrove slová, nakoniec ho požiadali, aby im 

svoje učenie objasnil. - V skutočnosti vám hovorím, že Moje Slovo nemohlo byť jasnejšie, ale v tom čase 

duch ešte nebol natoľko vyvinutý, aby pochopil všetko učenie, ktoré dostal; musel uplynúť čas, ľudstvo 

muselo duchovne napredovať, aby osvietené svetlom oduševnenia mohlo pochopiť význam Božích 

zjavení. 

9 Keď však prišla hodina, aby títo učeníci hovorili ľudstvu o mojom učení, vedeli všetko, čo bolo 

potrebné, aby učili svojich bratov; a to, čo ešte nevedeli, im Duch Svätý zjavil ústami, pretože už boli na 

túto úlohu pripravení. 

10 Ak v čase, keď žili s Majstrom, niektorí vykladali jeho učenie v jednej forme a iní v inej, keď prišiel 

čas, aby bojovali a kázali, všetci boli zjednotení v jednom ideáli, oživovaní tou istou múdrosťou, tou istou 

láskou. Každý z nich sa vydal vlastnou cestou cez iné provincie, ale ich duch a myšlienky boli jednotné v 

poslaní, ktoré mali splniť, a Ježišova pamiatka ich povzbudzovala. 

11 Vždy sa radi stretávali, aby si vymenili dojmy zo svojich bojov, protivenstiev, ale aj aby sa tešili z 

víťazstiev, ktoré dosiahli. Navzájom si dodávali odvahu, povzbudenie a vieru. 

12 Vedeli, ako zasiať semeno, ktoré som im zveril, lebo jeden nezasial pšenicu a druhý burinu, nie, 

všetci zasiali jedno semeno, a to semeno lásky, ktoré som ich naučil. Preto ovocím, ktoré vychádzalo zo 

sŕdc ľudí, bola láska. Rozumiete, čo hovorím, keď vám hovorím o skutkoch, ktoré vtedy vykonali vaši 

bratia? 

13 Nemyslite si, či ste väčší alebo menší ako oni; hovorím vám len, aby ste ich milovali tak, ako vás 

milovali oni, keď vám kliesnili cestu, učili vás nasledovať svojho Pána a dali za vás svoje životy. Buďte im 

podobní vo viere, v horlivosti a v činnosti lásky. 
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14 Cíťte sa naozaj ako moji učeníci! Vo svojom učení som vám priblížil Boží zákon, ktorý je prítomný 

vo vašom svedomí. - Čoho sa obávate z iných učení, teórií, vied alebo filozofií? Alebo sa možno bojíte 

tých, ktorí študujú staré písma, náboženstvá, ktoré sa nazývajú kresťanské? Veru vám hovorím, že učenie, 

ktoré vám dávam, nie je ničím iným než vysvetlením a potvrdením zjavení, ktoré vám boli dané v 

minulosti. 

15 Neprišiel som, aby som vám vniesol zmätok, aby som ho pridal k zmätku, ktorý už na svete je, ale 

aby som vás z neho vyslobodil, ako to kedysi urobil Mojžiš so svojím ľudom, ktorý vyslobodil z Egypta, kde 

boli otrokmi. 

16 Chcem vás priviesť do bezpečnej krajiny ako vtedy, a preto som pred vami otvoril novú kapitolu 

svojej Knihy, aby ste na nej spoznali úzku a priamu cestu, ktorú som vám po celé veky vytýčil svojím 

zákonom. 

17 Naplňte, aby ste sa nemuseli v čase bolesti vracať na zem a žať ovocie svojich chýb alebo svojho 

sebectva. Splňte svoje poslanie; potom sa vrátite aj vy, ale bude to v čase pokoja, aby ste sa občerstvili v 

pestovaní semena, ktoré ste zanechali na začiatku. Teraz vás Mojžiš nepovedie, aby vás vyslobodil, ako to 

urobil po prvý raz; povedie vás vaše svedomie. 

18 Zdanlivo sa ľudia sami vydajú hľadať pokoj a pravdu, ale veru vám hovorím, že Eliášov duch sa 

prejaví pred ľuďmi a národmi a bude ich volať k oslobodeniu. 

19 Hovorí k vám "Slovo", ktoré bolo vždy v Bohu, to isté, ktoré bolo v Kristovi a ktoré poznáte dnes 

skrze Ducha Svätého, pretože "Slovo" je Slovo, je Zákon, je Posolstvo, je Zjavenie, je Múdrosť. Ak ste 

počuli "Slovo" skrze Kristove slová a teraz ho prijímate skrze vnuknutie Ducha Svätého - naozaj vám 

hovorím, že ste počuli Boží hlas, pretože je len jeden Boh, len jedno Slovo a len jeden Duch Svätý. 

20 Skúmajte, pochopte a pripravte sa, aby vás časy súženia nezaskočili, aby moje slovo nebolo 

neplodné, o čom budete zajtra podľa mojej vôle svedčiť ľudstvu. Musíte byť pevní, aby vaša viera 

neochabla, pretože jediný okamih slabosti sa môže stať príčinou vášho zlyhania. 

21 V roku 1950 už musíte byť vybavení. Tento dátum bude pre týchto ľudí nezabudnuteľný. 

22 Kto sa dožije tohto dátumu? Kto bude svedkom príkazov a nariadení, ako aj mojich nových 

proroctiev, ktoré vám dám v ten deň? Vy neviete, ale ja dodávam: Kto budú tí, ktorí sú skutočne 

pripravení na túto skúšku a na to, aby nasledovali pravú cestu boja? 

23 Vy to neviete, ja vám len hovorím, že ak vám chýbajú roky, pre mňa sú len krátkymi okamihmi, 

lebo ja nepodlieham času a vy áno. Ak si však myslíte, že vám zostáva ešte veľa rokov a že budete mať 

dosť času na prípravu, aj keď ich premárnite, ste na veľkom omyle. Nebuďte príliš sebavedomí, lebo čas 

rýchlo plynie a na Mojej vôli sa nič nezmení. Budete môcť zastaviť čas? - Nie, odpovedzte mi. Potom ani 

vy nebudete môcť zabrániť tomu, aby sa Moje nariadenia naplnili. 

24 Hlboko sa zamyslite, pripravte sa, aby ste cítili radosť z tohto prejavu, a využite tento čas na 

praktizovanie všetkého, čo vám dáva duchovnosť. Takto sa nebudete báť hodiny, keď už nebudete počuť 

moje slovo. 

25 Hovoril som vám o mnohých skúškach a varoval som vás. Moje slovo, plné dobrého učenia a 

lásky, je silou a pohladením, ktoré vám dáva váš Pán. 

26 Čakám ťa na vrchole hory, kde ti dám pokoj. Prišiel som k vám v troch vekových obdobiach, aby 

som vás učil, a toto je tretie, v ktorom vás zjednocujem, aby som vám dal svoje posledné učenie. Moja 

úloha Majstra nebola dokončená na kríži. Dnes, vo svetle môjho učenia, budete schopní pochopiť oveľa 

viac, než ste si doteraz uvedomovali. 

27 Ale ako málo je tých, ktorí sa pripravili prijať ma. Vidím medzi vami mnohých, ktorí zhasli svoju 

lampu a zostávajú v temnote, a iných, ktorí na mňa už zabudli. Napriek duchovnému pokroku ste 

nedosiahli dokonalosť a zatiaľ čo niektorí sa vyvíjali, iní stagnovali. 

28 Od počiatku vekov som vás učil modliť sa, aby ste boli vždy v kontakte s mojím božstvom. Povedal 

som vám, že musíte plniť Boží zákon a tiež ľudský zákon. To, čo som dal prvým ľuďom, dávam dnes aj 

vám, aby ste to naplnili. 
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29 Milovaní synovia Izraela, či ste sa neunavili z toľkého putovania? Neťaží ťa bremeno tvojho 

vykúpenia? Nestalo sa pre vás toľko bolesti, ktorú ste znášali, únavou? Je vaša znalosť bolesti taká veľká, 

že ste sa už stali necitlivými? Už necítiš lásku k otcovi ani k bratom? - Upadol si do hlbokej duchovnej 

letargie a si ľahostajný ku každému vysokému citu. Žijete bezduchým a neľudským životom a zabudli ste 

na svoje duchovné povinnosti, ale chcem, aby ste pripravili svoju myseľ na prijatie môjho Slova a nechali 

ma prebývať vo svojich srdciach, aby ste opäť žili v milosti. 

30 Chcem vás priviesť k životu na iných úrovniach, kde budete v harmónii s vysokými duchmi, aby ste 

pokračovali vo vzostupe bez toho, aby ste sa zastavili. Keď sa vydáte za Mnou, nebudete už ľahostajní, 

nebudete už vyprázdňovať pohár utrpenia, budete milovať život a budete zjednotení so všetkými svojimi 

bratmi. 

31 Pripravte sa, choďte k svojim bratom v mojom mene, osušte slzy trpiacich, dodajte odvahu 

slabým, vzkrieste padlých a zachráňte stratených. Noste svetlo všade so sebou. Mnohí ma spoznajú vo 

svojom ľudskom živote a iní, keď budú v "duchovnom údolí". Mojou vôľou je, aby sa všetci prebudili, aby 

som mohol zasiať Svoje semeno lásky do vášho ducha. 

32 Uvidíte, že niektorí uveria v Moje zjavenie v tejto tretej ére, keď budú počuť Moje učenie skrze 

sprostredkovanie Nositeľa hlasu; iní tak urobia skrze vaše svedectvo a mnohí ďalší (ľudia) skrze Písma 

zachované z Môjho Slova. 

33 Chcem, aby ste boli všetci silní, aby ste sa nezľakli prvej prekážky a nebáli sa žiadneho nepriateľa. 

Vybavujem vás, aby ste robili zázraky a premieňali svojich bratov prostredníctvom dôkazov, ktoré vám 

udelím. 

34 Pochopte ma, založte svoju vieru na pevnosti skaly, aby ju nič nemohlo zničiť. Nech vaše pery 

nemlčia zo strachu pred pokarhaním a nech neskrývajú pred svojimi bratmi, že som prišiel v tomto čase. 

Rozvíjajte dar slova a nechajte zo svojho srdca prúdiť lásku a múdrosť, ktorú som vám zveril. 

35 "Strážte" svoj národ, nedovoľte, aby doň vstúpila vojna. Otvorte brány svojich sŕdc a nechajte 

vstúpiť toho, koho nazývate cudzincom, človeka dobrej vôle i toho, kto nosí v srdci zlo, lebo jeho duch 

bude v tejto krajine osvietený a bude pre všetkých ako nápomocná matka. Pripravujem sýpky, aby ste 

nasýtili hladných a aby medzi všetkými mojimi deťmi bolo šťastie a pokoj. 

36 Duchovne sa pripravte, aby ste vycítili svoju budúcnosť a predstavili si, že po roku 1950 zostanete 

ako moji apoštoli, aby ste napodobnili tých, ktorí ma nasledovali v inom čase. Vedeli, že si zachovajú 

moju duchovnú prítomnosť, aj keď ma uvidia zmiznúť ako človeka, a že ich budem naďalej sprevádzať a 

osvecovať. Osviežilo ma, keď som videl ich vieru, ich jednotu, ich inšpiráciu a veľmi skoro ich slovo pohlo 

vtedajšími ľuďmi, pretože pochopili, ako uviesť do praxe všetko, čomu ich učil ich Majster. 

37 Urob sa vnímavým, ľudstvo, a prijmi svetlo môjho Ducha vyliate na všetky stvorené veci. Učím 

ľudí, ktorí vám prinesú posolstvo pokoja. Ja budem hovoriť jeho ústami; ak ho odmietnete, odmietli ste 

mňa. 

38 Pripomeň ľudstvu, že vždy, keď som k nim prišiel, prekvapil som ich tým, že ich rozptyľovali 

svetské veci, a práve preto necítili moju prítomnosť. Ale ako mohli pochopiť, že majú čakať tak dlho, keď 

ste pri východe z Egypta podali dôkaz o svojej netrpezlivosti, keď ste nemohli čakať ani niekoľko dní, kým 

sa Mojžiš vráti? Keď zostúpil zo Sinaja a priniesol tabule zákona, našiel ľud oddaný modloslužbe. V 

niekoľkých slabých chvíľach vymazali zo svojich sŕdc meno pravého Boha a nahradili ho zlatým teľaťom. 

39 Preto Pán nazval tento ľud tvrdošijným. Preto sa nečudujem, že po istom veku vidím, že ľudia, 

hoci majú moje zasľúbenie, zanedbali svoju vieru, nechali zhasnúť svoju lampu a na moje miesto postavili 

toľko modiel, koľko ich dnes uctievajú. Mohli by ma dnes spoznať, keď som k nim prišiel? - Je prirodzené, 

že všetko, čo je moje, im pripadá zvláštne. 

40 Zjavil som vám, že môj návrat bude v "oblaku". Dnes, keď som už medzi vami, a preto som naplnil 

toto slovo, vám v pravde hovorím, že "oblak" je ekvivalentom "mojej prítomnosti v Duchu". V tej istej 

podobe, v akej ma Moji učeníci videli vystúpiť po tom, ako som dokončil Svoje Dielo v druhej ére, som 

zostúpil k ľudstvu v tomto čase. 
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41 Musíte si pamätať, že keď Pán povolal Mojžiša na horu Sinaj, oblak zakryl spomínanú horu a na 

tretí deň sa zprostred oblaku ozval Jehovov hlas. Ten zjav videli všetci, ten oblak bol viditeľný pre zástupy 

zhromaždené na úpätí vrchu. Bol to Pán, kto vám už vtedy dal pochopiť, že Jeho kráľovstvo a Jeho 

príbytok presahujú všetky materiálne veci. 

42 Hoci Pán zhmotnil svoju prítomnosť v tom oblaku* a prinútil ľudí, aby sa chveli jeho prejavmi 

moci a spravodlivosti, títo ľudia so zatvrdnutou mysľou a srdcom sa stali nevernými zmluve, ktorú 

uzavreli s Bohom, len vo chvíľach strachu. 
* T.j. zviditeľnené fyzickým zrakom 

43 Teraz, keď prichádzam "v oblaku", usídľujem sa vo vašom duchu, preto sú Moje prejavy v tomto 

treťom čase pre oči smrteľníkov neviditeľné. Iba duch s vysokou citlivosťou môže pozorovať, cítiť a 

chápať Moje zjavenia. 

44 Tento duchovný zmysel, ktorý vo vás rozvíjam, aby ste ním mohli spoznávať a uvažovať o 

všetkom, čo vám bolo zjavené od začiatku vášho života až doteraz, bude tým, ktorý zničí všetky falošné 

výklady, ktoré si ľudia vytvorili o Božskom. Svetlo veľmi postupne prenikne do srdca mojich detí, a preto 

vám hovorím, že už nie je veľmi vzdialená hodina, keď samy od seba pochopia význam toho, čo sa môže 

stať v živote ľudí. 

45 Niektorí, keď počujú toto slovo, sa pýtajú: Zostúpil Pán v tomto čase, aby sa prejavil len v nás, 

ktorí sme počuli jeho učenie prostredníctvom ľudí, alebo to urobil medzi celým ľudstvom? - 

Pravdupovediac, hovorím vám: Duchovný oblak poskytuje svoj ochranný tieň celému svetu, tak ako to 

robil v prvom čase, keď zakrýval všetok Jeho ľud, ktorý bol na úpätí hory Sinaj. 

46 Učeníci nového veku, študujte moje Slovo, lebo vo svojom boji potrebujete moju múdrosť. 

47 Premýšľajte nad stránkami knihy, ktorej pečate Baránok uvoľnil. Hlas božského Slova vychádza z 

Knihy života a oslovuje tých, ktorí sú mŕtvi pre život milosti, aby ich prebudil k novému životu. 

48 Ľudské telo nie je absolútne nevyhnutné na to, aby som sa mohol ľuďom predstaviť. Tu k vám 

hovorím v duchu, prostredníctvom ľudskej mysle, bez toho, aby som musel fyzicky šliapať po prachu 

zeme. Tento prejav bol prípravou na priame spojenie ducha s duchom medzi vami a vaším Stvoriteľom. 

49 Blahoslavení sú tí, ktorí v tomto čase očakávajú môj duchovný príchod, lebo ma uvidia prichádzať 

"v oblaku". 

50 Ľudia sa venovali štúdiu Starých zákonov a lámali si hlavu nad skúmaním a výkladom proroctiev a 

zasľúbení. Najbližšie k pravde sú medzi nimi tí, ktorí našli duchovný zmysel môjho učenia; lebo tí, ktorí sa 

tvrdohlavo držia materiálneho výkladu a nechápu alebo nechcú nájsť duchovný zmysel mojich 

ohlasovaní, budú musieť trpieť zmätkom a sklamaním, akým trpel židovský národ, keď prišiel Mesiáš, 

ktorého si predstavovali inak a očakávali inak, ako ho ukázala skutočnosť. 

51 Toto vysvetlenie vám dávam pri riešení šiestej pečate Knihy života. 

52 Aby som vám mohol dať tieto nové zjavenia, bolo potrebné, aby ste v období medzi Mojím 

zjavením sa ľudstvu ako človek a Mojím príchodom v duchu v tomto čase prešli mnohými reinkarnáciami 

na zemi, aby váš duch vedel odpovedať, keď som od vás žiadal minulú lekciu, a keď som mu udelil nové 

zjavenia, aby im rozumel. 

53 Kniha siedmich pečatí je príbehom vášho života, vášho vývoja na Zemi so všetkými jeho bojmi, 

vášňami, konfliktami a nakoniec s víťazstvom dobra a spravodlivosti, lásky a oduševnenia nad vášňami 

materializmu. 

54 Verte v pravdu, že všetko je zamerané na duchovný a večný cieľ, aby ste každej lekcii dali to 

správne miesto, ktoré si zaslúži. 

55 Pokiaľ vás bude osvetľovať svetlo Šiestej pečate, bude to obdobie bojov, odriekania a očisťovania, 

ale keď sa toto obdobie skončí, nastane nové obdobie, v ktorom vám Siedma pečať prinesie nové 

zjavenia. Ako spokojný a šťastný je duch toho, kto bol nájdený čistý a pripravený prijať nový čas. Pokiaľ 

vás osvieti šiesta pečať, hmota a duch sa očistia. 
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56 Blíži sa čas, keď sa váš duch naplno prejaví na zemi. Doteraz to nebolo možné kvôli zatvrdnutosti 

a materializmu, ktoré ho stále väznia, ale po očistení ľudia umožnia svojmu duchu, aby sa prejavil a 

rozvinul v cnosti. Nádoba bude čistá a priehľadná a bude vidieť jej obsah a tiež ho nechá pretekať. 

57 Pred svojím odchodom na onen svet ľudia vytvoria z tejto zeme svet pokoja, miesto, kde bude 

večne žiariť svetlo ducha. 

58 Vy však nespite a nemyslite si, že to budú iní, ktorí zažijú naplnenie tohto proroctva a budú sa 

tešiť z tohto pokoja. Viete, či to nebudete práve vy, kto príde do tých čias? - Veru, hovorím vám, že niet 

semena bez ovocia ani skutkov bez odmeny. 

59 Ľudia budú musieť znášať mnohé utrpenia, aby sa dočkali príchodu tohto času, ale vy, ktorí ho 

očakávate, sa nesmiete báť, pretože vo vašich zápasoch alebo vo vašej osamelosti je vždy žiarivá hviezda, 

ktorá vám osvetlí cestu, a tou hviezdou je Eliáš. 

60 Vy, zástupy, ktoré počujete tento hlas, pýtam sa vás: Ste pripravení nasledovať ma na tejto ceste 

v poslušnosti mojim prikázaniam? Budete mať potrebnú odvahu hovoriť o tomto učení svojim bratom? 

Myslíte si, že ste už schopní uctievať ma bez potreby obradov a symbolov? Nebudete sa hanbiť nazývať 

sa spiritualistami pred rôznymi náboženstvami? Nebudete váhať ani ľutovať, že ste začali túto prácu? 

Nebudete pochybovať tvárou v tvár kritike a útokom, ktoré proti vám vznášajú vaši susedia, ani sa 

nestanete odpadlíkmi, keď vás nesprávne odsúdia a vyženú zo svojich domovov? 

61 Nemyslite si, že vás spochybňujem, pretože neviem, ako sa budete zajtra cítiť a ako sa budete 

správať tvárou v tvár skúškam. Dobre viete, že Mi nič nie je neznáme, ale ak vám kladiem tieto otázky, je 

to preto, aby ste si ich zopakovali a zamysleli sa nad nimi, pretože práve prostredníctvom zamyslenia 

môžete dosiahnuť svetlo, rozhodnutie, silu a dôveru vo Mňa. 

62 Keby som vás nevaroval, aby ste sa pripravili, ako by ste dokázali čeliť nepriazni osudu a skúškam? 

63 Ľud môj, buďte trpezliví a múdri voči ľudstvu; nezúfajte, pamätajte, že práve v skúškach by ste 

mali dávať najlepšie príklady odpustenia, lásky a vytrvalosti. 

64 Ale nebojte sa, lebo hoci som vám povedal, že vás duchovne obohatím, nebude vám chýbať ani 

to, čo je nevyhnutné pre váš ľudský život. Vedzte, že ten, kto sa zduchovnil, dosiahol, že toto všetko 

vlastní, a ak sa mu podarí zjednotiť sa s Pánom všetkých stvorených vecí, bude sa ako syn, aj keď nemá 

pozemské dobrá, cítiť dedičom, ba dokonca vlastníkom všetkého, čo vlastní jeho nebeský Otec. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 14  
1 Prišli ste hľadať svetlo a ja vám ho dávam, lebo veríte a očakávate ho odo mňa. Každý, kto ma 

hľadá, ma nájde, každý, kto vo mňa dúfa, dostane. 

2 Pre Kráľovu hviezdu by bolo ľahšie prestať svietiť, ako pre Mňa odmietnuť jediné z Mojich detí, 

ktoré Mňa hľadajú. 

3 Prichádzam vám na pomoc, aby som napravil vaše chyby, pretože nechcem, aby vaše zmätky 

pokračovali. 

4 Čas, ktorý som vám určil na odovzdanie tohto poučenia, sa blíži ku koncu a je potrebné, aby ste sa 

pripravili, pretože v spojení ducha s duchom, ktoré dosiahnete po roku 1950, nájdete v mojom učení ešte 

väčšiu múdrosť. 

5 Nezasvätení sa premenia na "detských učeníkov", "detskí učeníci" na učeníkov a učeníci na 

majstrov, živé príklady dobrých skutkov medzi ľuďmi. 

6 Necíťte sa malí, keď vás nazývam "detskými učeníkmi", lebo pred Pánovou múdrosťou je už veľa 

byť dieťaťom. 

7 Mám mnoho žiakov a "detských žiakov", nielen tu medzi vami, ale aj rozptýlených medzi 

ľudstvom, v sektách a náboženstvách, pretože všetci podľa svojho vývoja robia rôzne kroky, ktoré tvoria 

nekonečný rebrík duchovného zdokonaľovania. 

8 Ale musíte tiež vedieť, že mám učeníkov nielen na tomto svete; spomeňte si, že som vám 

povedal: "V Otcovom dome je nekonečne veľa príbytkov". Sú tu nesmierne zástupy mojich detí, ktoré 

žijú, aby sa odo mňa učili. 

9 Vedzte, že práve v tejto sfére človek lepšie chápe Moje učenie, a preto aj viac napreduje. 

10 Prichádzajú tí, ktorí opustili tento svet a trpia smútkom a sklamaním; tí, ktorí túžia po pravde a 

poznaní, tí, ktorí túžia po láske, ponížení. 

11 Tam na nich čaká ich Majster, aby im dal väčšie učenie, než aké im odoprelo ľudstvo. 

12 Potom tí, ktorí boli na zemi neznámi a chudobní, budú žiariť pravým svetlom a s úžasom uvidia, 

ako tí, ktorí na tomto svete žiarili falošným svetlom, plačú nad svojou duchovnou biedou na onom svete. 

13 V tých svetoch pokoja, ktoré budete obývať, sa tým, ktorí plakali na zemi a blahoslavili Mňa, 

dostalo najpríjemnejšieho prekvapenia, odmeny, ktorú nečakali, keď vyprázdnili svoj kalich utrpenia. 

14 Nezáleží na tom, že mali chvíle beznádeje a pochybností; tieto chvíle slabosti im odpúšťam, 

pretože mali aj veľké dni bolesti, v ktorých preukázali odovzdanosť a blahorečili ma. 

15 Aj tieto Moje deti zažili svoju Golgotu a veľmi trpeli na ceste pokánia, ale tí, ktorí plnia Môj Zákon, 

dosiahnu blaženosť a duchovné uspokojenie vo večnom živote, aj keď na dobrej ceste prežijú len 

niekoľko okamihov. 

16 Takto moja večná láska odpovedá na len krátkodobú lásku ľudí. 

17 Blahoslavení sú tí, ktorí padajú a vstávajú, plačú a dobrorečia mi, zranení zlobou svojich bratov, 

dôverujú mi a ponúkajú mi svätyňu svojho srdca. 

18 Títo maličkí a utrápení, vysmievaní a predsa pokorní, sú na pohľad slabí, ale v skutočnosti sú silní 

duchom; a keď sa raz dostanú mimo tohto sveta, sú pre nich vyhradené väčšie zjavenia. 

19 Aby človek mohol byť Mojím učeníkom v druhej ére, musel mať nielen veľkú duchovnú, ale aj 

fyzickú silu, pretože musel znášať krutosť ľudí, mučenie a skúšky, ktorým vo svojej hrubosti a 

nevedomosti vystavovali tých, ktorí hlásali niečo, čo sa vymykalo tomu, čo poznali vo svete. 

20 Teraz už nepotrebujete veľkú fyzickú silu, božský plán je iný, ale budete naďalej mojimi 

spolupracovníkmi, aby ste šírili moje učenie medzi ľudstvom. 

21 V tomto čase budete bojovať proti nevedomosti ľudstva, ktoré je síce zhmotnené vo všetkých 

oblastiach, ale vďaka skúsenostiam získaným v minulých inkarnáciách je menej kruté a viac vyvinuté. 

22 Ak dnes poznáte niekoho, kto nechápe a nevyjadruje svoje uctievanie Boha tak, ako to robí 

väčšina - hoci vás to odcudzuje a pohoršuje -, už nekričíte, že by mal byť upálený zaživa. 
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23 Keď teraz nečakane narazíte na nejakého chorého posadnutého človeka, už pred ním nebudete 

utekať s výkrikom, že je plný diablov. 

24 Mnohí už pochopili, že takéto bytosti neexistujú a že sú to len zmätení duchovia, ktorým chýba 

chvíľa jasnosti, aby sa premenili na nežné ovečky. 

25 Už si začínate uvedomovať, že tá bytosť, ktorú nazývate diablom alebo satanom, nie je nič iné ako 

slabosť vášho tela, sklon k nízkym vášňam, závislosť na pôžitkoch a telesných túžbach, arogancia, 

sebaláska, márnivosť a všetko, čím telo pokúša ducha. 

26 Ešte stále robíte a myslíte na mnohé nevhodné skutky, ale radujte sa, pretože stále viac 

napredujete vo svojom vývoji, aj keď sa niektorí z vás domnievajú opak, pretože sa riadia svojimi 

nedokonalými úsudkami. 

27 Je to preto, že ešte nie ste schopní pochopiť viditeľné a neviditeľné stvorenie, ktoré vás 

obklopuje, a preto sa mýlite vo svojich interpretáciách. 

28 Ale podľa vášho duchovného vývoja, a teda podľa vašej potreby lepšie pochopiť Moje zjavenia, 

vám posielam Svojich poslov, aby vás viedli, a podľa toho, ako považujem vašu myseľ za pripravenú, vám 

hovorím o Svojej múdrosti, aby vás priviedla k dokonalosti. 

29 Moja spravodlivosť vás tiež skúša v dokonalej zhode s tým, čím ste, a vždy rešpektuje slobodnú 

vôľu, ktorú vám dáva láska vášho Otca. 

30 Všetci máte tušenie alebo intuitívne poznanie existencie Najvyššej bytosti a toto vnútorné 

poznanie je svetlo, ktoré váš duch postupne získal na dlhej ceste duchovného vývoja. 

31 K vášmu duchu teraz prichádza nové slnko, aby vás osvietilo, nová kniha, ktorá vás naučí to, po 

čom ste tak dlho túžili a na čo ste čakali. 

32 Necítite, milovaní ľudia, že ľudstvo už nemôže ďalej znášať lži, mýty a toľko falošného svetla? Už 

nie je aktuálne živiť ducha mylnými výkladmi môjho zákona. 

33 Pripravujete sa na prijatie väčšieho poznania, a hoci ste boli po stáročia rozdelení do siekt, filozofií 

a náboženstiev, čoskoro sa budete musieť zhromaždiť okolo Môjho nového zjavenia, ktorého prúd 

múdrosti vám umožní pochopiť, že ste konečne našli "Knihu pravého života", Knihu Ducha. 

34 Zúfalo potrebujete moje Slovo, chradnete duchovným smädom pre nedostatok tejto rosy, ktorá 

vyžaruje z mojej dokonalej lásky. Chýba vám občerstvenie ducha, preto sa k vám približujem, aby som 

vám ponúkol ovocie zo stromu života. 

35 Prišiel som, aby som vás s láskou upozornil na vaše chyby, a vy s rovnakou láskou a 

milosrdenstvom upozornite na chyby iných, aby tak jedni ako aj druhí spoznali svoje nedostatky a 

napravili ich; nikdy však nepoviem slovo, ktoré by vás prinútilo odsudzovať konanie vašich blížnych alebo 

sa vysmievať ich viere či kultovému konaniu. 

36 Viete, akými úchylkami ste prešli, keď ste sa Mi snažili vzdať hold? Kto si pamätá minulosť svojho 

ducha? 

37 Keby som vám povedal, že ste uctievali divé zvieratá alebo hviezdy a že ste si svojou fantáziou 

vytvorili bohov s ľudskými vlastnosťami, že ste sa klaňali dravým zvieratám, vtákom a plazom, mnohým z 

vás by sa to zdalo čudné. Ja však poznám váš duchovný vývoj, a preto vám hovorím, aby ste boli chápaví, 

úctiví a milosrdní k blížnym, k tým, ktorí sú na nižšom stupni vývoja ako vy; tak skutočne dokážete svoju 

duchovnosť. 

38 Len ja mám právo poukazovať na ľudské chyby, ktoré svojou múdrosťou napravujem a svojou 

láskou odpúšťam. 

39 Ľudstvo je otrokom siekt a zvrátených kultov, nerestí a hanebností, preto sa navzájom považujete 

za nepriateľov, lebo ste neznášanliví voči svojim blížnym. 

40 Ale znovu vám hovorím, že nikto nemá právo pohŕdať duchovným presvedčením svojich bratov 

alebo sa mu vysmievať. 

41 Vy ste moje dočasne stratené ovce a ja som neprišiel, aby som vám priniesol smrť, ale aby som 

vás zachránil, poučil a spojil. Prišiel som ako predtým, aby som vám povedal, aby ste sa navzájom 
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milovali, že za touto existenciou máte iný, vyšší život, pretože v Otcovom dome je nekonečné množstvo 

príbytkov. 

42 Keby ľudia cítili skutočnú lásku k svojim bratom, nemuseli by trpieť chaosom, v ktorom sa 

nachádzajú; všetko v nich by bolo v harmónii a pokoji. Túto božskú lásku však nechápu a chcú len 

vedeckú pravdu, odvodenú pravdu, tú, ktorú môžu dokázať svojím ľudským rozumom; chcú pravdu, ktorá 

oslovuje mozog, a nie tú, ktorá zasahuje srdce, a teraz majú výsledok svojho materializmu: sebecké, 

falošné ľudstvo plné utrpenia. 

43 V tejto dobe sú náboženstvá a sekty zmätené, ale ja vás upozorňujem, že majú vysoký pôvod a že 

nad ich odchýlkami sú ešte stále stopy čistoty a svetla, ktoré v nich zanechali Moji osvietení. 

44 Ak ste niektoré zo svojich vied použili na to, aby ste Mňa skúmali a súdili, nezdá sa vám 

rozumnejšie použiť ich na skúmanie seba samých, kým si neuvedomíte svoju podstatu a nezničíte svoj 

materializmus? Možno si myslíte, že váš Otec vám nemôže pomôcť na ceste k vašim dobrým vedám? 

Veru, hovorím vám, že keby ste dokázali pocítiť podstatu Božskej lásky, poznanie by sa ľahko dostalo do 

vašich myslí bez toho, aby ste museli unavovať svoje mozgy a vyčerpávať sa štúdiom poznania, ktoré 

považujete za hlboké a ktoré je v skutočnosti vo vašom dosahu. 

45 Ale keby vás vaše vedy, pozorovania a štúdium viedli k láske, keby konečným cieľom tejto túžby 

po poznaní bolo vzdať hold vášmu Otcovi tým, že budete stále dokonalejšie slúžiť blížnemu, tomu 

najmenšiemu, najslabšiemu a najnúdznejšiemu, nič by som vám nepovedal. Keď však vidím, že svojimi 

vedami umenšujete a znevažujete dokonca aj svojho Boha tým, že mu kladiete hranice, pripisujete mu 

chyby a dávate mu podoby, ktoré nemá; keď vidím, že zároveň robíte z hmoty modly a zbožšťujete 

nedokonalých ľudí a považujete ich za svätých, hovorím vám, že ste nepoznali pravdu, ktorú by ste mali 

mať, ani nie ste oprávnení dávať niekomu svätú alebo božskú hodnosť. To patrí len vášmu Bohu a Pánovi. 

46 Nekonečno nemôžete predstaviť ani definovať, pretože ho nedokážete pochopiť svojou 

obmedzenou mysľou; ani váš jazyk nedokáže vyjadriť Božské alebo vysvetliť nevysvetliteľné ľudskými 

slovami. 

47 Nesnažte sa Boha uväzniť v slovách alebo obrazoch, ktoré vám nikdy nedajú predstavu o pravde. 

48 Povedzte "Boh" s pokorou, ale povedzte to úprimne, a ak chcete mať predstavu o nesmiernej 

láske Pána k vám, spomeňte si na Ježiša. 

49 S alegóriami, obrazmi, symbolmi alebo slabými predstavami Boha dosiahnete len to, že ma vaši 

bratia budú popierať alebo sa stanú malovernými. 

50 Vaše jazyky sú príliš obmedzené na to, aby ste mohli zjaviť Božské, preto som k vám vždy musel 

hovoriť v podobenstvách, v korešpondenciách, ale teraz vidíte, že aj keď som k vám hovoril týmto 

spôsobom, málo ste Mi rozumeli, pretože vám chýbala potrebná vôľa pochopiť Moje zjavenia. 

51 Stále sa hádate o význame svojich slov, a pokiaľ si vymýšľate ďalšie slová, ešte viac si mýlite hlavy. 

Ó, ľudia mnohých slov, mnohých jazykov a mnohých vierovyznaní, ale veľmi málo skutkov lásky! 

52 Pozrite sa na vtáky, ktoré spievajú rovnako a jednoducho na všetkých koncoch zeme. 

53 Môžem vám povedať, že všetky tvory sa poznajú a rozumejú si lepšie ako ľudia. Prečo? - Pretože 

oni všetci žijú na ceste, ktorú som im vytýčil, zatiaľ čo vy, keď vstúpite do oblastí, ktoré vám nie sú 

určené, odchádzate zo svojich správnych ciest, ktoré sú cestami ducha; a keď sa stratíte v materializme, 

prestávate chápať duchovné, božské a večné. 

54 Ale tu máš Mňa, ľudstvo; učím ťa, ako môžeš byť aj v hmotnom stave v súlade s duchovným 

životom a premeniť svoje chybné kroky na zemi na životné dielo skutočného pokroku, ktoré ti prinesie 

vysoké a vznešené uspokojenie na tomto svete, a keď opustíš ľudský život, nájdeš nekonečnú úrodu 

nádherných prekvapení pre svojho ducha. 

55 Vezmite si za vzor Ježiša! - Akým spôsobom? - Milujte svojho blížneho ako svoje dieťa, ako svoju 

matku, ako svojho brata, ako seba samého. 

56 V každej dobe ste mali vodcov, ktorí vás učili sile lásky. Boli to vaši pokročilejší bratia s väčšou 

znalosťou môjho zákona a väčšou čistotou v skutkoch. Dali vám príklad sily, lásky a pokory, keď svoj život 

plný úchyliek a hriechov vymenili za život zasvätený dobru, obetavosti a činnej láske. 
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57 Od detstva až po starobu máte jasné príklady všetkého, čo sa dá dosiahnuť láskou, a utrpenia 

spôsobeného nedostatkom lásky; ale vy - bezcitnejší ako skaly - ste nepochopili, ako sa poučiť z lekcií a 

príkladov, ktoré vám dáva každodenný život. 

58 Pozorovali ste niekedy, ako aj dravce jemne reagujú na volanie lásky? Rovnako môžu reagovať aj 

živly, prírodné sily, všetko, čo existuje v hmotnom a duchovnom svete. 

59 Preto vám hovorím, aby ste všetko žehnali s láskou v mene Otca a Stvoriteľa vesmíru. 

60 Požehnať znamená nasýtiť. Žehnať znamená cítiť dobro, povedať ho a odovzdať ho ďalej. Žehnať 

znamená preniknúť všetko, čo vás obklopuje, myšlienkami lásky. 

61 Takto konajte a ja vás oslávim, keď dosiahnete svoj cieľ a nájdete v sebe božskú podstatu, pôvod 

svojho života a dary, ktorými som vás vybavil. Boj, zásluhy a vaše prispôsobenie sa môjmu zákonu vás 

urobia jednou vôľou, jedným duchom s mojím božstvom. 

62 Moje Svetlo vám prichádza v ústrety, aby vám pomohlo vzostúpiť, pretože Ja som Majster 

všetkých čias. Neprišiel som v jednom veku; odjakživa som vám ukazoval "Knihu" a vyžadoval som, aby 

ste sa duchovne poznali, aby ste vedeli, aké sú vaše dary, a aby ste viedli príkladný život, v ktorom žiari 

zdravie, sila a dôvera. Takto budete môcť pozdvihnúť svojho ducha a pripraviť sa na večný život. 

63 Ak má človek duchovnú silu, je to preto, že jeho duch sa vedel posilniť v cnosti. 

64 Niektorí z vás prichádzajú ku Mne po útechu alebo hľadajú riešenie nejakého problému či 

odpoveď na otázku, keď sa poradili s učencami alebo s hviezdami, a to preto, že vám chýbala viera a 

nemali ste silu a istotu toho, kto naozaj verí; ale naozaj vám hovorím, že nad všetky vedomosti o 

budúcnosti je Moja Božská vôľa. Kto miluje, kto verí, je spojený so Mnou, lebo Ja som Láska, Rozum a 

Spravodlivosť. 

65 Nezabúdajte, že ste Moje deti, a ak viete, ako žiť v súlade so Mnou, nebudete sa musieť pýtať 

svojich bratov, ani sa radiť s knihami či hviezdami, lebo Ja hovorím k vášmu duchu prostredníctvom 

svedomia, a keď to počujete, budete sa riadiť múdro a budete vedieť, ako žiť v súlade s Mojou vôľou. 

66 Prebuďte sa k tomuto hlasu, rozpoznajte svoje schopnosti a dajte ich do služieb dobra. Prijmite 

toto posolstvo, ktoré vám posielam, aby viedlo vaše kroky, pretože očakávam, že dokončíte svoju prácu 

na Zemi, aby som vám dal vyššie úlohy, medzi nimi aj úlohu stať sa ochrancami ľudstva. 

67 Cíťte, že ste duchovia, a neviažte sa na hmotu, nesťažujte si život! Nemajte pred ničím úctu ani 

poklonu, ak to nie je láska k vášmu Otcovi a tiež k blížnemu. Pravý život je zakorenený v duchu, nie v tele, 

pretože to žije len určitý čas a potom zaniká, zatiaľ čo telo žije večne. 

68 Načo vám budú pozemské poklady, ak neviete, ako získať tie duchovné? Čo budete v duchovnom 

údolí, ak nie chudobní duchovia, ktorí sa nedokázali dopracovať k pokoju a šťastiu, aby si ich mohli užívať 

vo večnom živote? 

69 Keď ste poslaní na zem, všetci máte otcovské dedičstvo, ale nepoznáte jeho hodnotu, nedokážete 

ho objaviť vo svojom duchu a hľadáte ho mimo seba. Hovorím vám, aby ste sa zamysleli nad týmto 

učením. Ak hľadáte múdrosť, máte ju v sebe. Ak hľadáte silu - je vo vás: v zdraví, v duchovnej sile, v 

talente. Ak túžite po kráse - aj tú som vám dal, stačí, aby ste sa spoznali, a nájdete to, po čom túžite. Ak 

chcete spoznať iné oblasti - duchovne sa tam ponorte a nájdete iné etapy života, kde duch žije vo väčšej 

dokonalosti. 

70 Vaším osudom je vzostúpiť a vlastniť to, čo je Moje, pretože ste Moje veľmi milované deti. 

71 Staňte sa opäť čistými duchmi! K tomu vás vedú Moje pokyny, aby ste dosiahli stav dokonalosti. 

Veru, hovorím vám, že keď sa do nej vrátite, už vás nič nebude bolieť, lebo vstúpite do Otcovho domu. 

72 Pomôžem vám pri vašom oslobodení. Moje svetlo vám pomôže vo vašich ťažkostiach. Odteraz 

však už nikomu nerobte zlo, aby ste si neublížili. 

73 Prijmite moju moc, všetky moje prírodné sily sú vám k dispozícii, všetko máte na dosah. Žite tak, 

aby ste milovali a odpúšťali, ako ja milujem a odpúšťam vám. 

74 Všetko milujte, všetko požehnávajte; tak vás učím, ako byť mojimi učeníkmi na zemi a ako byť 

duchom svetla na onom svete, kam prídete s pravým pokojom, aby ste zaujali miesto, ktoré vám určil váš 

Otec. Ak to urobíte, nezrodíte sa znova do tohto sveta, v ktorom trpíte, lebo pochopíte, že toto utrpenie 
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nemôže byť pre vášho ducha večné. Potom vystúpiš do iných svetov života a s radosťou splníš úlohy, 

ktoré ti prídu na rad vo večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 15  
1 V toto slávnostné ráno vás prosím: Čo ste urobili zo Zákona, ktorý som poslal ľudstvu 

prostredníctvom Mojžiša? Boli tieto prikázania dané len pre vtedajších ľudí? 

2 V pravde vám hovorím, že to požehnané semeno nie je v srdci ľudí, pretože ma nemilujú, ani sa 

nemilujú navzájom; nectia si rodičov ani majetok iných ľudí, ale berú si navzájom životy, rozbíjajú 

manželstvá a robia si hanbu. 

3 Či nepočujete klamstvo zo všetkých úst? Neuvedomili ste si, ako jeden národ okráda druhý o 

mier? A predsa ľudstvo hovorí, že pozná môj zákon. Čo by sa stalo s ľuďmi, keby úplne zabudli na moje 

prikázania? 

4 Pochopte, že Zákon je cesta vydláždená láskou jediného Stvoriteľa, ktorá vedie každé jeho 

stvorenie. Zamyslite sa nad životom, ktorý vás obklopuje a ktorý sa skladá zo základných látok a 

organizmov v nekonečnom množstve, a nakoniec zistíte, že každé telo a každá bytosť sa pohybuje po 

ceste alebo trajektórii, ktorá sa zdá byť riadená cudzou a tajomnou silou. Táto moc je zákonom, ktorý Boh 

určil pre každé svoje stvorenie. 

Ak budete študovať tieto významné procesy, nakoniec prídete k poznaniu, že všetko žije, pohybuje sa 

a rastie pod najvyšším príkazom. Uvedomíte si tiež, že uprostred tohto stvorenia sa objavuje človek, ktorý 

sa líši od všetkých ostatných tvorov, pretože v ňom je rozum a slobodná vôľa. 

V duchu človeka existuje božské svetlo, ktorým je svedomie, ktoré osvecuje jeho inteligenciu a 

podnecuje ho k plneniu povinností. Ak by ho totiž neodolateľná sila nútila nasledovať len správnu cestu, 

jeho plnenie povinností by bolo úplne bez zásluh a cítil by sa ponížený vedomím, že nie je schopný konať 

podľa vlastnej vôle a že napriek tomu podlieha zákonu. 

Ale kto môže v podmienkach, v ktorých sa odohráva vaša existencia, nasmerovať vaše myšlienky k 

dobru? - Iba božské svetlo svedomia, ktoré človeka vedie k plneniu zákona - svetlo, ktoré prebýva v duchu 

a prostredníctvom neho sa zjavuje hmote. 

5 Prečo sa duch od začiatku neriadil hlasom svedomia? - Pretože ju dostatočne nerozvinula, aby 

pochopila a plnila prikázania, ktoré jej dala, a zároveň ovládala telesné pudy. Slobodná vôľa a vplyv 

hmoty sú skúškami, ktorým je vystavený váš duch. 

6 Keby ľudia od začiatku počúvali hlas svojho svedomia, ako to robil Ábel, myslíte si, že by sa váš 

Otec musel z času na čas zhmotniť, aby vám vysvetlil Zákon a naučil vás cestu rozvoja ducha? Veru, 

hovorím vám: Nie. Keby ste sa podriadili môjmu zákonu a boli mu poslušní, všetky moje zjavenia a učenia 

by sa k vám dostali prostredníctvom vášho svedomia. Keď som však videl, že toto ľudstvo je v zajatí vášní, 

ktoré mu ponúkal svet, hluché k Môjmu hlasu a príliš slepé, aby videlo duchovné svetlo, ktoré mu 

osvetľovalo cestu, musel som zhmotniť* Svoj zákon v Prvej ére tým, že som ho vytesal do kameňa a zjavil 

som sa ich fyzickým zmyslom, aby som porazil ich materializmus**. 
* Materializovať: fyzicky zviditeľniť. 
Materializmus: neduchovný pohľad na život, ktorý za skutočné a významné považuje len materiálne veci. 
7 Ľudstvo sa opäť odvrátilo od mojich prikázaní a ja som musel prísť k ľuďom, aby som ich poučil. 

Nestačilo mi, že som vám dal svoj zákon v tejto hmotnej podobe, ani že neobsahoval všetko, čo vám Otec 

chcel povedať, a tak som vám poslal Ježiša, skrze ktorého ste počuli Božie slovo. Hovoril k vašim srdciam. 

Ten Majster poznal cesty, ktoré vedú do vnútra ľudskej bytosti, a svojimi slovami, skutkami a obetou na 

kríži sa dotkol vašich driemajúcich sŕdc. Prebudil vaše bezočivé city, pretože vedel, že bez tejto prípravy 

nenastane čas, keď človek vo svojom duchu počuje hlas svojho Pána, ktorý je teraz s vami, ako vám bolo 

oznámené. 

8 Je to váš Boh, ktorý k vám hovorí, môj hlas je zákon. Dnes ho počujete nanovo, bez potreby 

vytesať ho do kameňa alebo poslať medzi vás vtelené moje Slovo. Je to môj božský hlas, ktorý prichádza k 

vášmu duchu a zjavuje mu začiatok veku, v ktorom sa človek stane spravodlivým, zmieruje sa so svojím 

Stvoriteľom a očistí sa, ako je napísané. 

9 Nevykladajte si moje slová nesprávne, keď hovoríte, že zákon prvej éry bol zákonom tela a že 

zákon druhej éry hovoril len k vášmu srdcu, pretože v každom čase som sa dotýkal najcitlivejšej a 
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najrozvinutejšej časti vašej bytosti, aby som sa tam dal spoznať a pocítiť. Môj Zákon vždy hovoril k vášmu 

duchu, pretože práve on riadi veci* v ľudskom živote. 
* Hmota: telesné telo človeka, všeobecne aj predmet, materiál atď. 

10 Keď sa niektorí z mojich učeníkov druhej éry stali svedkami premenenia svojho Majstra na vrchu 

Tábor, keď videli Mojžiša po Jeho pravici a Eliáša po Jeho ľavici, padli na zem, pretože ich duše boli 

zdesené neporovnateľnou veľkosťou toho, čo videli ich oči. Potom som ich poučil, aby to udržiavali v 

tajnosti, aby sa o tom dozvedeli, keď príde čas. Bolo totiž potrebné, aby som vopred odišiel z tohto sveta, 

aby ste, keď sa o týchto zážitkoch (učeníkov) dozviete, pochopili, že vám hovoria o budúcnosti a ohlasujú 

ju. 

11 Ach, keby ľudstvo tejto doby pochopilo význam tohto premenenia a pochopilo, že svedectvo 

mojich učeníkov bolo určené ľuďom tejto doby, aký veľký by bol ich pokrok! 

Dláto, ktoré vyrylo Moje prikázania do kameňa na vrchu Sinaj, je to isté, ktoré teraz píše božské 

myšlienky do tvojho srdca; krv tvojho Spasiteľa, ktorá bola učením, ktoré ti hovorilo o láske, vzkriesení, 

večnom živote a najvyššom šťastí, je to isté, ktoré teraz prelievam v podstate tohto Slova; a proroctvo a 

autorita, ktorými Eliáš udivoval ľudí, sú tie isté, ktoré teraz zažívate v prejavoch, ktoré vám udeľujem v 

tomto čase. 

12 Boj mojich učeníkov v tejto ére bude väčší ako kedykoľvek predtým, aby sa na zemi presadil môj 

zákon. Aby však na tomto svete zavládla duchovnosť, z ktorej pramení všetka spravodlivosť, láska a 

rozum, budú musieť ľudia a národy sveta najprv vypiť veľmi horký kalich. 

13 Stane sa tak, keď bude navždy zničené Zlaté teľa, zrušené zbytočné obety; keď duchovné dobrá, 

ktoré nevymeníte za pozemské, už nebudú predmetom zisku. Stane sa tak hneď, ako človek dosiahne 

plný rozvoj svojho ducha a ocení v sebe vzácne dary, ktorými ho Otec obdaril od začiatku jeho stvorenia. 

14 Aby som vám pomohol dosiahnuť tento stupeň zduchovnenia, preto som teraz prišiel, aby som 

vám dal životodarnú silu svojho Slova, ovocie dobrej chuti. Ja som milujúci Otec, ktorý vám dáva chlieb a 

prístrešie pre vaše telo a pre ducha svetlo, ktoré vás vedie, aby ste ho odovzdávali svojim bratom. Môj 

uzdravujúci balzam je aj s vami; niektorí ho dostanú úplne a iným sa zmiernia bolesti. Niektorí zmyjú 

svoje vlastné dlhy, ale iní svojím príkladom pomôžu svojim blížnym v ich očisťovaní. 

15 Chceš moju silu? Potom plňte moje prikázania, milujte môj zákon, lebo ste zodpovední za ľudstvo. 

Ste poučení a pred vami leží cesta, ktorú pripravil Eliáš. Kráčajte rozvážne, jemným krokom. 

16 Ste deti svetla, nedovoľte, aby vás pokušenie stiahlo do svojich sietí. 

17 Vezmime si za príklad apoštolov druhej éry, ktorí hovorili zástupom o Otcovi a v skutkoch jeho 

poslov spoznali svojho Boha a Pána. Chcem vás vidieť rovnako; teraz je čas, aby ste sa úplne odovzdali 

hlásaniu mojej pravdy. 

18 Odvráťte sa od neužitočných ľudských skutkov a vládnite telom. Nedovoľte, aby vás ovládal. Takto 

vás po tomto boji uvidím plných radosti a pokoja. 

19 Bojujte a pracujte, Izrael, skúmajte a pochopte, že týmto učením vám dávam biele rúcho, aby ste 

prešli svetom a splnili svoje poslanie. 

20 Veľká je cesta, ktorú som vytýčil duchu na jeho prípravu, vykúpenie a zdokonalenie. Ak sa vám 

podarí duchovne sa so Mnou spojiť, budete sa cítiť silní v boji a naučíte sa napredovať na ceste a 

prekonávať prekážky, ktoré vás na nej čakajú. 

21 Chcete byť zaradení medzi mojich apoštolov? Chcete byť zaradení medzi mojich učeníkov? Buďte 

teda vytrvalí v štúdiu, dbajte na to, aby vaša výbava išla nahor, aby ste čoskoro mohli priniesť moje slovo 

svojim bratom. 

22 Duch človeka sa rozvíjal, a preto napredovala aj jeho veda. Umožnil som mu spoznať a objaviť to, 

čo predtým nevedel, ale nesmie sa venovať len hmotným dielam. Dal som mu toto svetlo, aby mohol 

pracovať na svojom pokoji a šťastí v duchovnom živote, ktorý ho čaká. 

23 Uprostred tohto sveta zloženého z rozličných stvorení je človek privilegovanou bytosťou, ktorej 

som dal časť svojho ducha a právo vstúpiť do kontaktu so mnou, mať ma v sebe, takže - keďže ma cíti tak 

úzko spojeného so sebou - v jeho duchu rastie dôvera a viera v moje božstvo. 
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24 Konečným cieľom stvorenia tohto sveta je človek, pre jeho potešenie som pridal ostatné bytosti a 

sily prírody, aby ich mohol využívať na svoje zachovanie a osvieženie. Keby ma miloval a poznal od prvých 

čias, od svojho duchovného detstva, patril by dnes do sveta veľkých duchov, kde by neexistovala 

nevedomosť ani rozdiely, kde by ste si boli všetci rovní v poznaní a v zušľachťovaní svojich citov. Ale ako 

pomaly sa človek vyvíja! Koľké časové úseky uplynuli, odkedy žije na zemi, a stále sa mu nepodarilo 

pochopiť svoju duchovnú úlohu a svoj skutočný osud. Nedokázal v sebe objaviť svojho ducha, ktorý 

neumiera, pretože má večný život; nepochopil, ako s ním žiť v harmónii, ani neuznal jeho práva, a ten, 

zbavený slobody, nerozvíjal svoje dary a stál na mieste. 

25 Dnes, vzhľadom na udalosti, ktoré človek sám spôsobil, vzhľadom na vojnu a preplnenie všetkých 

vášní materializmu, je zdesený, pretože nerozumie ani nie je schopný zastaviť zlo, a vystrašený sa pýta 

sám seba na príčinu tohto výsledku. Človek totiž zišiel z cesty svojho duchovného vývoja a rúti sa do 

priepasti bez toho, aby toto násilie dokázala zastaviť akákoľvek ľudská sila. 

26 Tento svet, stvorený s takou láskou, aby bol dočasným domovom mojich detí, sa zmenil na údolie 

nepokoja, strachu a smrti; zachrániť ho môže len praktizovanie lásky a cnosti. Preto teraz zhromažďujem 

všetky "rozptýlené kmene Izraela", aby som vybavil jeho ducha a poslal ho do boja, kým nedosiahne 

spásu a oduševnenie ľudského rodu. 

27 Každý, kto prišiel ku Mne a počul Moje Slovo, patrí k tomuto starobylému a početnému ľudu, a 

keď vám toto učenie oznámim, pochopíte, že vaše dary zostali skryté a že práve v tomto čase sa znovu 

objavujú, naplnené silou, ktorú vám dáva láska. Váš osud bol vytýčený od počiatku vekov, aby ste boli 

tými, ktorí budú bdieť nad ľudstvom a odovzdávať mu posolstvá, na ktoré vás z času na čas upozorním. 

28 Príde čas, keď sa celé ľudstvo bude skladať z mojich učeníkov, keď mi budete rozumieť a ľahko 

pochopíte moje slovo. Arogantní zostúpia zo svojho piedestálu, aby boli so Mnou, a vzdelaní Mňa uznajú 

za svojho Majstra. 

29 Chcem vás všetkých vidieť na ceste oduševňovania, ako získavate silu a oceľ v skúškach, aby som 

vám pri vzostupe mohol odhaliť poklad múdrosti obsiahnutý v Knihe, ktorú vám práve ukazujem. 

30 Ak sa chcete stať majstrami, musíte sa vybaviť. Odstráňte v sebe každú stopu modloslužby a učte 

duchovnému, úctivému a úprimnému uctievaniu Boha založenému výlučne na láske. 

31 Aj keby ti tvoja pamäť bola neverná, moje slovo je v tvojom svedomí, kde nikdy nezanikne. Váš 

duch bude hovoriť a bude prameňom múdrosti, ktorý, keď sa rozleje, prinesie svetlo vašim bratom na 

ceste vývoja. 

32 Osviežujte sa mojou prítomnosťou, lebo aj ja sa teším, keď vám dávam svoje pokyny. Preštudujte 

si knihu a dozviete sa vysvetlenie všetkého, čomu ste nerozumeli. Pochopte duchovný význam učenia, 

ktoré vám teraz zjavujem. Ak sa pripravíte, budete svetlom v temnote, ktorá dnes obklopuje ľudstvo. 

33 Vždy očakávam duchovné spoločenstvo s vami. Každý, kto sa očistí a povstane ku Mne, pocíti, že 

sa so Mnou zosobášil, a Ja budem viesť jeho kroky tou najlepšou cestou. 

34 Mnohí sa čudujú, prečo som sa vrátil na zem, keď som vás už učil v druhej ére svojím Slovom. Ale 

vy ste zabudli na môj zákon a ja som vás našiel stroskotané v mori nevedomosti. Snažil som sa vás 

priviesť na cestu pokoja a pravdy. Ponúkam vám palicu, o ktorú sa môžete oprieť, pretože ste vyčerpaní z 

púte bez sprievodcu, a preto som vám prišiel pomôcť. 

35 Zhromažďujem svojich nových apoštolov, ktorých nebude dvanásť, ale stoštyridsaťštyritisíc, a 

každý z nich bude mať za úlohu hlásať moje učenie; všetci budú hovoriť a budú ako hlásatelia, ktorí 

prinášajú dobrú správu, že Majster sa vrátil k ľuďom ako Duch Svätý. 

36 Od roku 1866 hľadám medzi ľuďmi nových učeníkov a pripravujem ich, aby odovzdane 

rešpektovali moje prikázania a boli predchodcami nových apoštolov, ktorí prídu ku mne. 

37 Príde deň, keď ľudia budú mať poznanie o Božom ľude a budú vás vyhľadávať, aby si od vás 

vypýtali svetlo; iní budú bojovať proti vášmu poznaniu svojimi názormi. Nechcem, aby ste sa kvôli tomu, 

že sa cítite chudobní a pokorní, nechali zaskočiť tými, ktorí hovoria vybraným jazykom a predkladajú vám 

teórie, ktoré vám odhalia len nejasnosti alebo nedostatočné svetlo. Vy, ktorí poznáte pravdu tohto Slova, 

lebo viete, že je to moje zjavenie ako Ducha Svätého, nedajte sa zmiasť. 
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38 Nechcem, aby ste sa zo strachu skrývali, ale aby ste sa postavili tvárou v tvár tým, ktorí vás žiadajú 

o pomoc. Všetci budete mať slová lásky, ktoré ich prebudia a pohnú a dajú im pocítiť moju prítomnosť. 

Takto budete rozpoznaní. 

39 Eliáš je vám nablízku a plní veľkú úlohu, ktorú som mu zveril, a to inšpirovať vás k obnove, aby ste 

sa mohli pozdvihnúť a hľadať pokoj, zlepšenie a duchovnú dokonalosť. 

40 Čoskoro si od svojej práce oddýchnete. Toto veľké dielo sa uskutočňuje s pomocou mnohých 

duchov, z ktorých každému som pridelil konkrétnu úlohu. 

41 Vy, ktorí ma nasledujete, ste moja armáda a ja som váš Otec, ktorý si dal za úlohu vykúpiť svoje 

deti. Idem pred vami, aby som vás viedol. Chceš ma nasledovať? - Tvoje srdce hovorí áno a ja prijímam 

tvoju túžbu. Vidíte, nežiadam od vás viac, ako môžete, ale hovorím vám, že budete musieť veľa zápasiť so 

svojimi darmi, ak ich viete používať a ak ma milujete v pravde. 

42 Duchovný zákon má prednosť pred ľudským, preto mi musíte dať svoju daň pred daňou sveta. 

Pozrite sa na prírodu s jej poliami a horami, moriami, lesmi a púšťami; ona celá, v každom okamihu 

prináša svoju obetu Stvoriteľovi, ktorý ju povolal k životu a udržiava ju. Všetci mi prejavujú svoju 

vďačnosť tým, že mi vydávajú svedectvo. Prečo Mi nevenujete dôstojnú úctu? Prečo si žiadate Moju 

prítomnosť len preto, aby ste o Mne pochybovali? 

43 Vybavte sa, aby ste pochopili svoju duchovnú prirodzenosť a porozumeli môjmu slovu. Preniknite 

do môjho učenia, skúmajte, dovoľujem vám to, pýtajte sa ma, ale príďte ku mne. Odovzdajte sa mi s 

dôverou, akú ste mali, keď ste boli deťmi a všade ste nasledovali svojich rodičov; milujte a dôverujte aj 

svojmu nebeskému Otcovi. 

44 Nechcem, aby ste ronili slzy alebo mi spôsobovali bolesť. Veľa si plakal a často si prechádzal 

púšťami (života). Nezanechávajte svojim deťom toto semeno smútku, ktoré ste nosili so sebou. Nech 

tieto bytosti vidia spravodlivý život, prácu a napĺňanie Môjho zákona, aby videli rozkvet mieru a 

prosperity. 

45 Prečo sa čudujete, ľudia, zázraku, ktorý vám ukazujem v tomto čase, keď sa dávam poznať 

prostredníctvom ľudskej mysle? Väčšie skutky som vykonal v minulých časoch a vy ste im uverili. 

46 Viem, že príčinou vášho údivu je skutočnosť, že ste sa vzdialili od duchovného učenia, pretože ste 

dlho verili len tomu, čo vidíte, čoho sa dotýkate a čo dokazujete pomocou svojej vedy. 

47 V prvej ére, keď Izrael čítal Písmo, uvažoval o Zákone a modlil sa v očakávaní prisľúbeného 

Mesiáša, bol jeho život plný znamení a duchovných prejavov, jeho srdce bolo citlivé na posolstvá, ktoré 

mu posielal Pán, a on tomu všetkému veril, pretože mal vieru. 

48 Nemyslite si však, že všetky deti tohto národa vedeli prijímať božské posolstvá. Nie, bohatí 

lakomci nič necítili, nevideli ani nepočuli, tak ako kňazi, ktorí síce mali pred očami otvorenú knihu 

proroctiev, ale tiež nevnímali duchovný život nad ľuďmi; lebo slepí a povýšení na mieste, ktoré zastávali, 

nemohli počuť volanie Pána, ktorý sa už blížil. 

49 Kto teda boli tí, ktorí sa modlili za nocí v Judsku, bdeli a prijali do svojich sŕdc svetlo, ktoré 

zapaľuje nádej? Kto boli tí, ktorí mali prorocké sny a dokázali srdcom predvídať a duchovne vykladať 

Písmo? - Boli to pokorní, chudobní, otroci, chorí, tí, ktorí túžili po svetle, tí, ktorí túžili po spravodlivosti, 

tí, ktorí potrebovali lásku. 

50 Boli to ľudia z ľudu, muži a ženy jednoduchého srdca, tí, ktorí po stáročia čakali na svojho 

Spasiteľa. 

51 V tú noc, keď sa Ježiš narodil do tohto života, to boli srdcia chudobných betlehemských pastierov, 

ktoré sa zachveli pri pohľade na duchovného posla Pána, ktorý im oznámil, že prišiel ich dlho očakávaný 

Spasiteľ. 

52 V tú slávnostnú hodinu spali bohatí, páni a mocní. 

53 Aj v tom čase veľkí, páni, bohatí, učenci a teológovia hlboko spali, zatiaľ čo Môj lúč zostupoval k 

ľuďom, aby im po prvýkrát priniesol Moje posolstvo. 

54 Ako málo ma očakávalo a ako málo verilo v moju prítomnosť! 
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55 Ale tí, čo prišli ku mne, boli muži a ženy jednoduchého srdca, málo chápaví, ktorým sa neveriaci 

posmievajú, lebo veria v nadprirodzené prejavy a hovoria o čudných náukách. 

56 Nesúďte zle tých, ktorí sa pre nedostatočnú prípravu dopúšťajú omylu, pretože si aspoň 

zachovávajú duchovnú intuíciu, ktorá je dôkazom tajnej túžby spojiť sa s Otcom, priblížiť sa k svetu svetla 

a prijať od neho slovo lásky. 

57 Títo chudobní, ktorých neoslepila falošná nádhera sveta, sú tí, ktorí majú intuíciu, tí, ktorí 

predvídajú, tí, ktorí snívajú, tí, ktorí vydávajú svedectvo o duchovnom, a ja som ich vyhľadal, aby som im 

pred očami otvoril knihu múdrosti, a tak hojne uspokojil ich túžbu po poznaní a pravde. 

58 Ako odmenu za ich nádej a vieru som pre nich urobil svoju prítomnosť hmatateľnou, ako aj 

blízkosť duchovného sveta. 

59 Hovoril som im aj o ich daroch, o ich úlohe, o hodnote môjho učenia, aby odstránili zo svojich sŕdc 

všetko, čo nepatrí do tohto diela, a aby ich svedectvo hlasno a plným svetlom zasiahlo srdcia ich bratov. 

60 Vstaň, Izrael, a vystúp na duchovný vrch, lebo ja som teraz tvojím pomocníkom. V tomto čase mi 

budete všetci pomáhať s krížom, ktorý nesiem na svojich pleciach z lásky k ľudstvu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 16  
1 Pokoj mysle a srdca nech je vo všetkých, ktorí sa navzájom milujú! - V tento milostivý deň 

prijímate inšpiráciu od Majstra, ktorá sa vstrebáva do mozgu týchto bytostí, ktoré som pripravil a určil, 

aby odovzdávali moje božské posolstvo ľudstvu. 

2 Prijmite dnes moje duchovné pohladenie, ó, veľký zástup; prijímam vás a napĺňam milosťou. 

3 Počúvajte, učeníci: uvedomte si, že sa medzi vami prejavuje atóm Mojej bytosti. Učí vás vibrácia 

Božskej sily. Osvetľuje vás emanácia Jeho univerzálnej bytosti. Nikdy neexistoval čas, keď sa Boh 

neprejavoval. Vo všetkých dobách, vo všetkých vekoch existovala, existuje a bude existovať táto Božská 

vibrácia. V priebehu vekov vás Otec neprestáva obdarúvať svojou láskou, pretože v jeho Duchu, tak ako 

vo stvorení, všetko vibruje, všetko je činnosťou a životom. A udalosti tohto sveta sú ozvenou a odrazom 

duchovného života. 

4 Počas stáročí Boh neopustil ľudstvo, pretože jedno od druhého nemožno oddeliť. Dnes bolo 

Otcovou vôľou spojiť sa s človekom duchovne tak, ako to vidíte a počujete, pretože prišiel čas, keď sa 

musíte pripraviť na to, aby ste ma prijali z ducha do ducha. 

5 Vy však ešte nemáte duchovnú citlivosť, a preto nevnímate božskú inšpiráciu s jasnosťou. 

6 Skôr než sa Otec dal ľudstvu poznať v Ježišovi, poslal vám svoje zjavenia pomocou hmotných 

foriem a udalostí. Pod menom Kristus ste spoznali toho, ktorý zjavil Božiu lásku medzi ľuďmi, ale keď 

prišiel na zem, už sa zjavil ako Otec, a preto nesmiete hovoriť, že Kristus sa narodil na svete - narodil sa 

Ježiš, telo, v ktorom prebýval Kristus. 

7 Premýšľajte a nakoniec ma pochopíte a uznáte, že Kristus bol pred Ježišom, lebo Kristus je Božia 

láska. 

8 Po objasnení tejto skutočnosti sa už nenechajte oklamať a prestaňte sa ponárať do kalných vôd 

starobylých a chybných výkladov, ktoré ste získali z tradície. Ste zahalení závojom nevedomosti, ktorý 

roztrhu svetlom svojho Slova, aby do vás mohla vstúpiť múdrosť. 

9 Preto nezabúdajte, že Kristus je Božia láska, a preto, keď sa zjavil skrze Ježiša, boli ste zdesení a 

zmätení, a dokonca ste mu neuverili ani tvárou v tvár jeho zázrakom, pretože jeho moc je príliš 

nekonečná na to, aby ju vaša obmedzená myseľ pochopila. 

Tak sa stáva, že niektorí ma popierajú, iní sú v zmätku a ďalší ma skúmajú a skúmajú podľa svojho 

spôsobu myslenia a schopnosti chápania. Je len málo, veľmi málo tých, ktorí sú schopní pochopiť Krista. 

Hovorím vám to preto, lebo v srdciach nachádzam málo lásky, keďže sa nemilujete navzájom ani medzi 

bratmi. 

10 Miluj svojho blížneho ako svoje vlastné dieťa, potom začneš chápať Ježiša, budeš ho milovať, 

budeš ho cítiť, budeš musieť odrážať Krista vo svojich skutkoch. Váš duch ma však pozná o niečo viac, a 

tak sa stáva, že niektorí z vás hľadajú Mesiáša, iní Všemohúceho Boha, aby vám dal lúč svetla a nádeje, 

ktorý by zmiernil vašu bolesť a oživil vašu túžbu priblížiť sa k nemu. Je to preto, že váš duch má 

prostredníctvom svedomia spomienku na svojho Stvoriteľa, na Krista, ktorý vás nikdy neprestal hľadať a 

milovať, ó, ľudia, lebo vám znovu hovorím, že duchovný prejav neprestal existovať a ani nikdy 

neprestane. 

11 Osvietení z minulých čias vždy videli žiaru svetla, vždy počuli Moje slovo. Proroci, inšpirátori, 

predchodcovia, zakladatelia vysokých duchovných učení svedčili, že počuli hlasy, ktoré akoby prichádzali 

z oblakov, hôr, vetra alebo z nejakého miesta, ktoré nevedeli presne určiť; že počuli Boží hlas, akoby 

vychádzal z ohnivých jazykov a tajomných ozvien. Mnohí počuli, videli a cítili svojimi zmyslami, iní svojimi 

duchovnými vlastnosťami; to isté sa deje aj teraz. 

12 Veru, hovorím vám: Tí, ktorí prijímali Moje posolstvá fyzickými zmyslami, interpretovali Božie 

vnuknutie duchovne, a to podľa svojho fyzického a duchovného vybavenia, podľa doby, v ktorej boli na 

svete, ako sa to deje teraz s ľudskými nástrojmi, ktoré nazývate nositeľmi hlasu alebo "nositeľmi daru". 

Musím vám však povedať, že v minulosti, ako aj v súčasnosti, pridávali k čistote Božských zjavení svoje 
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vlastné predstavy alebo predstavy, ktoré prevládali v ich okolí, a vedome či nevedome menili čistotu a 

neobmedzenú podstatu pravdy, ktorá je v skutočnosti láskou vo svojich najvyšších zjaveniach. 

13 Duchovné vibrácie a inšpirácie boli v nich a "prví" aj "poslední" boli a budú svedkami tejto 

inšpirácie, ktorá sa dostala k ich duchu, takmer vždy bez toho, aby vedeli ako, tak ako sa to deje mnohým 

dnes a ako sa to bude diať ešte väčšiemu počtu ľudí zajtra. 

14 Slová, výklady a spôsob konania sú závislé od ľudí a doby, v ktorej žijú, ale predovšetkým je to 

najvyššia pravda. 

15 Pre nedostatočnú duchovnú prípravu je potrebné, aby sa božská inšpirácia zhmotnila a prebudila 

vás z duchovného spánku. Pokročilí duchovia túto formu zjavenia nepotrebovali. 

16 Všetko duchovné vo vesmíre je zdrojom svetla, pre vás viditeľného alebo neviditeľného, a toto 

svetlo je sila, moc, inšpirácia. Svetlo prúdi aj z myšlienok, slov a diel podľa ich čistoty a vznešenosti. Čím 

vyššia je myšlienka alebo dielo, tým jemnejšia a jemnejšia je ich vibrácia a inšpirácia, ktorá z nich 

vyžaruje, aj keď je pre otrokov materializmu ťažšie ju vnímať. Napriek tomu je účinok, ktorý majú vysoké 

myšlienky a skutky z duchovného hľadiska, veľký. 

17 Materializácia je protikladom spiritualizácie, ale pochopte, že mám na mysli ten druh 

materializácie, ktorý vás vedie k úchylkám, nerestiam, degenerácii a nízkym vášňam. 

18 Aj keď väčšia časť ľudstva bude pochybovať o pravdivosti Môjho ohlasovania ľuďom - naozaj, 

opakujem vám, toto ohlasovanie sa uskutočňuje vo vtelených a vtelených duchoch bez prerušenia, od 

prvého okamihu ich stvorenia. 

19 Ak sa vám podarilo prenášať svoje posolstvá na diaľku pomocou vašej bystrosti a vedy, ktorá je 

jednou z mnohých vašich duševných schopností, ako by ste sa mohli domnievať, že Boh nemôže 

odovzdať posolstvo človeku pomocou citlivého a inteligentného ľudského "prístroja"? 

20 To je totiž ľudské telo: prístroj vybavený takou dokonalosťou, akú človek nedokáže dať ani svojim 

najzložitejším a najväčším vedeckým dielam. Dobre počúvajte moje slovo, hovorím o hmote človeka, nie 

o jeho duchu, lebo duch, hoci nemôže dosiahnuť moc svojho Otca, bude nepochybne schopný konať 

väčšie skutky, než aké je schopné vykonať jeho obmedzené ľudské telo. 

21 Ak vaša obmedzená inteligencia dokázala dosiahnuť poznanie a urobiť vynálezy, ktoré považujete 

za obdivuhodné - čo nedosiahnete svojím duchom a akých diel nebude schopný váš Pán? 

22 Má zlú predstavu o svojom Bohu, ktorý ho považuje za menšieho ako ľudské bytosti. 

23 Prečo sa čudujete, že vám Boh posiela svoje svetlo, ktoré je múdrosťou a svieti na vás všetkých, a 

že vytvoril formu komunikácie so svojimi deťmi? Prečo si myslíte, že pre vášho Boha je niečo nemožné, 

keď sami hovoríte, že všetko vie a všetko môže? Ak veríte takýmto veciam o Mne, prečo si tak ľahko 

protirečíte? Žiadate ma, aby som poslal Ježiša vždy, keď k vám chcem prehovoriť, aby ste ho mohli pribiť 

na drevo? 

24 Veru vám hovorím, že si nie ste istí, ako si myslíte, že by som sa mal vo vás prejaviť. 

25 Na stretnutie s tebou ti hovorím: Ak nechcete, aby som použil hriešne telá, aby som vám dal svoju 

lásku, ukážte mi spravodlivého, čistého, ukážte mi medzi vami toho, kto vie milovať, a uisťujem vás, že ho 

použijem. Pochopte, že používam hriešnikov, aby som priviedol k hriechu hriešnikov, lebo neprichádzam 

zachrániť spravodlivých; tí sú už v kráľovstve svetla. 

26 Je pravda, že ste hriešnici, ale Boh nikým nepohŕda a na nikoho nezabúda, hoci si myslíte opak. 

Prečo ste sa stali takými slepými, že všetko posudzujete podľa okamihu svojho hmotného života? To vy 

sami sebou pohŕdate a zabúdate na seba, preto sa cítite slabí a unavení. 

27 Myslíte si, že zabúdam na svoje milované stvorenia, aj keď sú neposlušné, keď ma potrebujú a 

stále ma volajú? 

28 Veľa hrešíte, porušujete zákony a často na mňa zabúdate, ale nekonečne väčšia než všetky vaše 

prehrešky je láska nebeského Otca ku všetkým jeho deťom. 

29 Musím vám však naďalej hovoriť o svojom zjavení, aby ste sa zbavili všetkých pochybností. Mnohí 

z vás potvrdzujú to, čo vám povedali moji osvietení, napríklad, že Boh k nim hovoril prostredníctvom 
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oblakov, ohňa, vody a vetra, ale ja sa vás pýtam: Čo sa vám zdá správnejšie, hovoriť k človeku 

prostredníctvom týchto prvkov alebo prostredníctvom neho? 

30 Kde je vaše logické myslenie, ak vám nepomáha pochopiť najjednoduchšie učenie? 

31. Muži a ženy sveta, vy, ktorí ste vo svojich vedách zabudli na to jediné, čo vás môže urobiť múdrymi 

a šťastnými: zabudli ste na lásku, ktorá všetko inšpiruje, na lásku, ktorá všetko dokáže a všetko premieňa! 

Žijete uprostred bolesti a temnoty, lebo keďže nepraktizujete lásku, ktorej vás učím, spôsobujete si 

telesné alebo duchovné utrpenie. 

32 Aby ste objavili a pochopili Moje posolstvá, musíte byť najprv zo srdca láskaví a nežní, čo sú 

cnosti, ktoré sú prítomné v každom duchu od okamihu jeho stvorenia; ale aby ste vedeli cítiť pravý, 

vysoký cit lásky, musíte sa oduševniť pestovaním svojich dobrých citov; zatiaľ ste chceli v živote všetko, 

len nie duchovnú lásku. 

33 V každom okamihu z vás vyžarujú myšlienky alebo duchovné vibrácie, ale vo väčšine prípadov 

vyžarujete sebectvo, nenávisť, násilie, márnivosť a nízke vášne. Bolí vás a cítite, keď vás niekto bolí, ale 

nemilujete, a preto necítite, keď vás niekto miluje, a svojimi chorobnými myšlienkami čoraz viac 

nasycujete prostredie, v ktorom žijete, bolesťou a napĺňate svoju existenciu nepohodou. Ale ja vám 

hovorím: nasýtite všetko pokojom, harmóniou, láskou a budete šťastní. 

34 Láska vždy existovala v duchu Stvoriteľa, preto musíte pochopiť, že ňou boli obdarení aj všetci 

duchovia. 

35 Dnes sa napriek civilizačnému pokroku čoraz viac vzďaľujete od hmotnej prírody, ako aj od 

duchovnej, čistej, od toho, čo je Božie. Preto s každou etapou svojho života upadáte do väčšej a väčšej 

slabosti, do väčšieho a väčšieho utrpenia, napriek tomu, že sa každým dňom stráveným na zemi snažíte 

byť silnejší a šťastnejší. Teraz však urobíte krok vpred v napĺňaní môjho zákona, ó, obyvatelia zeme! 

36 Majster, ktorý k vám hovoril v každej dobe, vám teraz prichádza vysvetliť svoje učenie 

prostredníctvom týchto učení, prejavuje sa slovom, intuíciou a inšpiráciou, a tak prebúdza vášho ducha k 

svetlu budúcich časov. Potom budete mať božskú inšpiráciu v rôznych podobách, pre vás stále 

úžasnejších, stále vyšších a dokonalejších. 

37 Dnes som vám prišiel pripomenúť, aby ste sa milovali navzájom, ako vás to učil Ježiš. Pripomínam 

vám Ježiša, pretože v ňom bola vtelená univerzálna láska. 

38 V Mojžišových časoch bol ľuďom daný zákon spravodlivosti, ktorý znel: "Oko za oko a zub za zub". 

Tento zákon, ktorý by sa vám dnes zdal odporný a pomstychtivý, bol však pre vtedajších ľudí spravodlivý. 

39 Neskôr, keď som sa v Ježišovi stal človekom, počuli ste ma povedať, a tak to bolo aj zapísané, že 

"lakťom, ktorým meriate, sa meria vám". Pri tomto slove sa niektorí pýtali, či je v tejto vete láska, 

milosrdenstvo a odpustenie, ktoré hlásal Ježiš. 

40 Je načase, aby som vám Ja Sám vysvetlil dôvod Zákona prvej éry a dôvod Ježišovho výroku, 

pretože mnohé zo Svojich učení som vám musel v priebehu vekov postupne odovzdávať. 

41 Na začiatku, keď boli struny ľudského srdca ešte necitlivé na cit odpustenia a v jeho duchu ešte 

driemal cit lásky a zhovievavosti, bolo potrebné, aby človek chránil seba i svoj majetok, krytý zákonom, 

ktorý mu dával právo použiť svoju silu na sebaobranu. Ako vidíte, išlo o primitívne zákony a zvyky ľudí, 

ktorí boli ako všetky národy predurčení na vývoj. 

42 Zákon, ktorý vzišiel z Ježišových slov, neskôr osvietil životy ľudí a povedal vám: "Milujte sa 

navzájom", a tiež vám zjavil, že "lakťom, ktorým by ste merali, bude zasa merané vám", čím vám Majster 

dal pochopiť, že tá spravodlivosť, ktorú si človek zabezpečil vlastnými rukami, sa teraz stala výlučným 

právom Božej spravodlivosti. Odteraz človek vedel, že ako súdil, tak ho bude súdiť Boh, a akú úrodu zasial 

na zemi, takú bude žať na onom svete. 

43 Človek potom zadržal svoju bratovražednú ruku, zloduch často upustil od svojich 

odsúdeniahodných zámerov a ten, kto chcel kradnúť, vedel a cítil, že ho sleduje pohľad z nekonečna a že 

ho od tejto chvíle čaká súd. 

44 Uplynuli stáročia, a hoci ľudia vedia o Božej spravodlivosti trochu viac, ešte nepochopili pravdu a 

mnohokrát sa mýlili, dokonca sa domnievali, že ak na zemi ťažko zhrešili, budú musieť neúprosne čeliť 
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Božiemu súdu, aby dostali večný trest. - Na to sa vás pýtam: Aké riešenie pokánia a plnenia môjho zákona 

sa môže zrodiť v tom, kto sa od začiatku považuje za strateného? Akú nádej môže mať ten, kto odchádza 

z tohto sveta s vedomím, že chyby jeho ducha pretrvajú naveky? 

45 Bolo potrebné, aby som prišiel Ja Sám, aby som z vás odstránil temnotu vašich mylných výkladov, 

a tak som tu. 

46 V Jehovovi ste spoznali krutého, hrozného a pomstychtivého Boha. Potom, aby vás Pán vyviedol z 

vášho omylu, poslal vám Krista, svoju Božskú Lásku, aby ste "poznali Syna, aby ste poznali Otca"; a predsa 

nevedomé ľudstvo, znovu zapletené do svojho hriechu, verí, že vidí rozzúreného a urazeného Ježiša, 

ktorý len čaká na príchod do duchovného údolia tých, ktorí ho urazili, aby im povedal: "Odíďte odo mňa, 

nepoznám vás", a aby ich hneď prinútil trpieť najkrutejšie muky vo večnosti. 

47 Je načase, aby ste pochopili význam Môjho učenia, aby ste neupadli do omylu. Božská láska vám 

nezabráni prísť ku Mne, ale ak nenapravíte svoje chyby, bude to neúprosný sudca vášho svedomia, ktorý 

vám povie, že nie ste hodní vstúpiť do kráľovstva svetla. 

48 Ale tu ma máte nanovo, ľudskosť, v duchu, ako som vám sľúbil. 

49 Pozrite sa na svetlo Ducha pravdy, ktoré osvecuje a prebúdza tých, ktorí prebývajú v temnote. 

50 Ale tým, ktorí sa zúčastnia na tomto zhromaždení, hovorím: Pozorne počúvajte moje slovo, lebo 

vám otvorí cesty svetla a osvetlí pravdu, ktorú potrebujete poznať. 

51 Hoci v živote treba splatiť každý dlh voči Bohu, platba, daň alebo obeta, ktorú mu dávate, v 

skutočnosti nie je pre neho, ale pre toho, kto ju ponúka. 

52 Ak mu ponúkneš čistotu, bude to pre tvoje dobro; ak mu preukážeš záslužné skutky, budú 

ozdobou, ktorá pozdvihne tvojho ducha v Božej prítomnosti. Ak zhrešíte a neskôr sa kajáte a napravíte 

svoje chyby, odmenou vám bude pokoj ducha a šťastie, ktoré žije v tom, kto koná dobro. 

53 Ak vám často dovolím piť ten istý kalich, ktorý ste dali svojim bratom, je to preto, že len tak 

niektorí pochopia zlo, ktoré spôsobili, a keď prejdú tou istou skúškou, ktorú spôsobili iným, spoznajú 

bolesť, ktorú im spôsobili. To osvieti ich myseľ a povedie k pochopeniu, pokániu a následne k naplneniu 

môjho zákona. 

54 Ale ak sa chceš vyhnúť utrpeniu alebo vyprázdneniu kalicha horkosti, môžeš to urobiť tak, že 

splatíš svoj dlh pokáním, dobrými skutkami, všetkým tým, čo ti hovorí tvoje svedomie. Takto splatíte dlh 

lásky, vrátite česť, život alebo pokoj, zdravie, radosť či chlieb, o ktoré ste obrali svojich bratov. 

55 Vidíš, ako sa líši realita Mojej spravodlivosti od predstavy, ktorú si mal o svojom Otcovi! 

56 Nezabúdajte: ak som vám povedal, že nikto z vás nebude stratený, je isté, že som vám povedal aj 

to, že každý dlh musí byť splatený a každý priestupok vymazaný z knihy života. Je na tebe, aby si si vybral 

cestu, ktorou ma dosiahneš. 

57 Stále máte slobodnú vôľu. 

58 Ak dávate prednosť starému zákonu odplaty, ako to stále robia ľudia z pyšných národov, pozrite 

sa na ich výsledky! 

59 Ak chcete, aby lakeť, ktorým meriate svojich bratov, meral aj vás, nemusíte ani čakať na svoj 

vstup do druhého života, aby ste prijali moju spravodlivosť, lebo tu (na zemi), keď to budete najmenej 

očakávať, sa ocitnete v rovnakej kritickej situácii, do akej ste dostali svojich bratov. Ale ak chceš, aby ti 

vyšší zákon prišiel na pomoc, aby ťa nielen oslobodil od bolesti, ktorej sa najviac bojíš, ale aby ti aj vnukol 

ušľachtilé myšlienky a dobré city, modli sa, vzývaj ma a potom sa vydaj na cestu boja, aby si sa stával 

čoraz lepším, aby si bol silný v skúškach, slovom, aby si s láskou splatil dlh, ktorý máš voči svojmu Otcovi a 

blížnemu. 

60 Volanie lásky, ktoré teraz počujete z úst týchto nositeľov hlasu, je predzvesťou veľkých udalostí 

pre ľudstvo. Tieto posolstvá sú iskry múdrosti, ktoré budú v budúcnosti zjavené ľudstvu. Je to začiatok 

prebudenia všetkých duchov. Je to príprava na vek oduševnenia, čas, keď sa vykúpite v láske svojho 

nebeského Otca. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 17  
1 Milovaní ľudia, máte tu ďalšie posolstvo od Božského Majstra, ktoré vás posunie o krok vpred v 

chápaní Môjho učenia, pretože na ceste duchovného pokroku sa nesmiete zastaviť. 

2 Neprichádzam, aby som vo vás podporoval návyky stagnácie alebo ústupu; vždy vás vediem 

cestou rozvoja. 

3 Moje Slovo vám ponúka rozmanitú stravu, ktorá má vynikajúcu duchovnú chuť. 

4 Svojimi perami ste hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach", ale kedy ste ho oslávili svojimi skutkami? - 

Sami ste sa klaňali a oslavovali ste svoje modly, ale Boha, svojho Stvoriteľa, kedy? - Bol to Ježiš, kto svojím 

životom oslávil Otca, a vy musíte žiť podľa neho. 

5 Podobne ste povedali: "Pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle." A veru, hovorím vám, že aj tým, ktorí 

majú zlú vôľu, som dal pokoj; ale vy mi povedzte, kedy ste dali pokoj? Už mnoho storočí opakujete slová 

toho žalmu, ktorým ľud prijal svojho Pána v Jeruzaleme, a to je jediné, čo ľudstvo odvtedy robí: opakuje 

tieto slová; svojimi skutkami totiž robí pravý opak. 

6 Ak chcete, vyslovte tieto vety, ale pochopte, že ani tieto, ani iné slová nebudú mať žiadny účinok, 

kým ich nepocítite vo svojich srdciach; ak ich pocítite, prejavte ich svojim bratom v dobrých skutkoch, s 

tichosťou a pokorou; potom vám odpoviem svojou bezhraničnou láskou a dám vášmu duchu radostne 

vibrovať v nepoškvrnenej milosti svojho pokoja. 

7 Takto k vám dnes hovorím ako Duch Svätý. Doba je iná, a preto aj vybavenie ľudí musí byť iné. 

8 Zanechajte slovné modlitby a povery a odovzdajte sa Mne, Majstrovi, Otcovi, ktorý vás vždy 

prijme a pochopí. 

9 Modlite sa, áno, ale s pripraveným srdcom; hovorte so Mnou duchom, ako ho v tej chvíli cítite. 

Prichádzajte ku mne s myšlienkami plnými lásky, ale priblížte sa ku mne; hovorte so mnou ako učeníci 

alebo ako malé deti a ja vám dám pocítiť svoju múdrosť a lásku. 

10 Proste ma s pokorou, ale nikdy nežiadajte zázraky a nečakajte, že ich dostanete. 

11 Zázrak, ako ho chápete vy, neexistuje; medzi božským a materiálnym nie je žiadny rozpor. 

12 Ježišovi pripisujete mnohé zázraky, ale naozaj vám hovorím, že jeho skutky boli prirodzeným 

dôsledkom lásky, tejto božskej sily, ktorú ešte neviete používať, hoci je skryto prítomná v každom duchu. 

Lebo ste nechceli poznať pôsobiacu silu lásky. 

13 Čo bolo prítomné vo všetkých zázrakoch, ktoré Ježiš vykonal, okrem lásky? 

14 Počúvajte, učeníci: Aby sa Božia láska mohla dať poznať ľudstvu, bola potrebná pokora nástroja, a 

Ježiš bol vždy pokorný; a keďže to ľuďom dával za príklad, pri jednej príležitosti vám povedal, že nemôže 

nič urobiť bez vôle svojho nebeského Otca. Tí, ktorí nepostrehnú pokoru týchto slov, si budú myslieť, že 

Ježiš bol človek ako každý iný, ale pravda je taká, že vám chcel dať lekciu pokory. 

15 Vedel, že táto pokora, táto jednota s Otcom ho robí všemocným voči ľudstvu. 

16 Ó, mimoriadne veľká a krásna premena, ktorá dáva lásku, pokoru a múdrosť! 

17 Teraz už viete, prečo Ježiš, hoci hovoril, že nemôže urobiť nič, ak to nie je podľa vôle jeho Otca, v 

skutočnosti mohol urobiť všetko, lebo bol poslušný, pokorný, lebo sa stal služobníkom zákona a ľudí a 

vedel milovať. 

18 Uvedomte si teda, že hoci sami poznáte niektoré schopnosti duchovnej lásky, necítite ich, a preto 

nemôžete pochopiť príčinu všetkého toho, čo nazývate zázrakom alebo tajomstvom a čo sú skutky, ktoré 

uskutočňuje božská láska. 

19 Aké učenie vám Ježiš dal, ktoré nebolo z lásky? Akú vedu, aké cvičenia alebo tajomné poznanie 

použil, aby vám dal svoje príklady moci a múdrosti? - Len blažená sila lásky, s ktorou dokážete všetko. 

20 V Otcových zákonoch, ktoré sú jednoduché, pretože sú múdre, a múdre, pretože sú preniknuté 

láskou, nie je nič protirečivé. 

21 Pochopte Majstra, On je vašou učebnicou. 

22 Dieťa Ježiš udivovalo ustanovených učiteľov Zákona; kazateľ Ježiš vám dal veľké zjavenia pre 

všetky časy. Spasiteľ Ježiš spečatil svoje slová svojím životom, svojou najvyššou obetou na kríži. 
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23 Ak teda, milovaní učeníci, chcete byť veľkí v pravde a silní v duchu, prečo ma nenapodobňujete v 

skutkoch, ktoré som konal skrze Ježiša? Povedal vám: "Ja som Cesta, Pravda a Život" a ukázal vám 

poslušnosť Božej vôli s tichosťou a pokorou. Aká teda musí byť pokora, ktorú mi preukazujete? 

24 Počúvajte: Boh, Najvyššia bytosť, vás stvoril "na svoj obraz a podobu", nie však v zmysle hmotnej 

podoby, ktorú máte, ale v zmysle schopností, ktorými je obdarený váš duch, podobný tým, ktoré má 

Otec. 

25 Aké príjemné bolo pre vašu márnivosť myslieť si, že ste obrazom Stvoriteľa. Považujete sa za 

najvyvinutejšie stvorenia, ktoré Boh stvoril, ale ste na veľkom omyle, ak sa domnievate, že vesmír bol 

stvorený len pre vás. S akou nevedomosťou sa nazývate korunou stvorenia! 

26 Pochopte, že ani zem nie je stvorená len pre ľudí. Na nekonečnom rebríčku božského stvorenia je 

nekonečné množstvo duchov, ktorí sa vyvíjajú v súlade s božským zákonom. 

27 Zámery, ktoré sa týkajú všetkého a ktoré vy ako ľudia nemôžete pochopiť, ani keby ste chceli, sú 

veľké a dokonalé, ako všetky zámery vášho Otca; ale veru, hovorím vám, že nie ste ani najväčšie, ani 

najmenšie z Pánových stvorení. 

28 Boli ste stvorení a v tom okamihu váš duch prijal od Všemohúceho život, ktorý mal v sebe toľko 

vlastností, koľko bolo potrebné na splnenie náročnej úlohy vo večnosti. 

29 Ani teraz nepoznáte všetky schopnosti, ktoré vám dal Otec, ale nebojte sa, spoznáte ich neskôr. 

30 Viete o existencii veľkých duchov, ktorí boli určení, aby dohliadali na harmóniu všetkých 

stvorených vecí, a ktorí sa neustále zaoberajú vysokými úlohami, ktoré vám nie sú známe? - Nie, a preto 

vám znovu hovorím, že váš duch nie je najvyvinutejší, že vlastnosti, ktoré vám Boh udelil, rozvinul len v 

obmedzenej forme. 

31 Tieto vlastnosti však postačia na to, aby vás šťastne priviedli na najvyššiu úroveň, ktorá sa vám 

dostane, ak budete smerovať svoje kroky po priamej a svetlej ceste, ktorú vám ukazuje Môj Zákon. 

32 Prišiel som vám pomôcť. Teraz je čas odpustenia; prebuďte sa, vstaňte! 

33 Zhrešili ste, porušili manželstvo, spáchali zločiny, a teraz, keď sa stretávate s pravdou Môjho 

Slova, ktoré vám ukazuje vaše chyby, odpúšťate svoje previnenia a veríte, že váš Pán je nespravodlivý, 

keď vám hovorí o skúškach a zmierení. 

34 Zahalili ste sa do temnoty zloby a nevedomosti, čím ste zabránili svojmu duchu uzrieť úsvit Tretej 

éry, a keď som prišiel, aby som vás vzkriesil svetlom Svojho Slova, aby ste mohli vidieť nádheru nového 

úsvitu, nechceli ste sa prebudiť zo svojho duchovného spánku a niekedy ste vstávali neochotne. Mnohí 

radšej spia vo svojej nevedomosti a nechcú sa prebudiť k najvyššej pravde. Dávajú prednosť údoliu sĺz, 

chorôb a hladu; chcú, aby pokračovalo dlhé obdobie storočí, počas ktorého boli neresti a utrpenie ich 

jedinou "vzpruhou". To všetko uprednostňujú pred láskyplným volaním, ktoré im Moja Láska posiela 

prostredníctvom ich svedomia. 

35 Počúvaš ma, akoby som bol od teba veľmi ďaleko, lenivo otváraš oči. Keďže však nedokážete 

pochopiť význam božského posolstva, pretože vaša myseľ je presiaknutá materializmom, radšej žijete v 

zle. V tej chvíli na Mňa zabúdaš, obraciaš sa ku Mne chrbtom, chceš zostať len v trpiacej apatii. Ale ja vám 

hovorím: Ak chceš žiť v tejto priepasti materializácie a nevedomosti, ak si chceš užívať len ľahkovážne 

pôžitky a nízke vášne, aspoň neobviňuj Boha zo svojej bolesti. 

36 Ak nemáte dosť veľkej lásky k blížnemu, ako vás miluje váš Otec, majte aspoň odvahu a 

poddajnosť znášať dôsledky svojich chýb. Ak dávate prednosť svojmu falošnému pokoju a 

bratovražedným vojnám, nehovorte, že to chce Boh, ani nevolajte k Otcovi o milosť, keď sa cítite ovládaní 

svojimi nepriateľmi, aby vám prišiel darovať víťazstvo, čo by len lichotilo vašej márnivosti a podporovalo 

vašu skazenosť, ktorá vám podľa môjho zákona nemôže byť udelená. 

37 Keď na Mňa ľudia zabúdajú, ba dokonca Mňa popierajú medzi smiechom, rozkošami a 

márnosťami, prečo si zúfajú a chvejú sa, keď žnú úrodu sĺz, ktorá trápi ich myseľ a telo? Potom sa rúhajú 

a hovoria, že Boh neexistuje. 

38 Človek je dosť odvážny na to, aby hrešil, aby sa odklonil od cesty môjho zákona, ale uisťujem vás, 

že je veľmi zbabelý, keď ide o to, aby odčinil a zaplatil svoje dlhy. Napriek tomu vás posilňujem vo vašej 
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zbabelosti, chránim vás vo vašich slabostiach, prebúdzam vás z hlbokého spánku, osušujem vaše slzy a 

dávam vám nové príležitosti, aby ste znovu získali stratené svetlo a našli zabudnutú cestu môjho Zákona. 

39 Prišiel som, aby som vám ako v druhej ére priniesol chlieb a víno života pre ducha i pre telo, aby 

ste žili v harmónii so všetkým, čo stvoril váš Otec. 

40 Na mojich cestách kvitnú cnosti, ale na tvojich sú tŕne, priepasti a horkosť. 

41 Ten, kto hovorí, že Pánove cesty sú plné tŕnia, nevie, čo hovorí, lebo ja som nevytvoril bolesť pre 

žiadne zo svojich detí, ale tí, ktorí zišli z cesty svetla a pokoja, budú musieť znášať následky svojej viny, 

keď sa na ňu vrátia. 

42 Prečo si pil kalich utrpenia? Prečo ste zabudli na Pánovo prikázanie a poslanie, ktoré som vám 

zveril? - Pretože ste nahradili môj zákon svojím a máte tu výsledky svojej márnej múdrosti: trpké 

utrpenie, vojnu, fanatizmus, sklamania a lži, ktoré vás dusia a napĺňajú zúfalstvom. A najbolestivejšie pre 

zhmotneného človeka, pre toho, kto všetko podriaďuje svojim výpočtom a hmotným zákonom tohto 

sveta, je to, že aj po tomto živote si so sebou bude niesť bremeno svojich omylov a sklonov. Potom bude 

utrpenie vášho ducha veľmi veľké. 

43 Zbav sa tu svojho bremena hriechu, naplň môj zákon a príď čoskoro. Popros o odpustenie 

všetkých, ktorým si ublížil, a zvyšok prenechaj Mne; lebo krátko budeš mať čas milovať, ak sa pre to 

naozaj rozhodneš. 

44 Ešte raz opakujem, že som vám na cestu nevložil tŕnie ani bolesť. Skrze Ježiša som vás naučil 

odložiť všetky slabosti, aby som vám ukázal svoju lásku a moc, ktorá vo vás prebýva, aby som vás naučil 

pravej radosti, ktorá žije v skutočne pokornom duchu. A so svojím odchodom a prísľubom pre tieto časy 

som vám zanechal pokoj, svetlo nádeje a túžbu po svojom návrate. Vy ste to však nechceli takto chápať a 

naďalej ste ma ukrižovali, aby som vám znova a znova odpúšťal. Musíte však pochopiť, že moje 

odpustenie vás nešetrí dôsledkov vašich previnení, pretože sú vaše, nie moje. Moje odpustenie vás 

povzbudzuje, utešuje, lebo nakoniec prídete ku mne a ja vás prijmem večnou láskou, ale kým ma 

nehľadáte na cestách dobra, lásky a pokoja, viete to už teraz a nesmiete na to zabudnúť: Zlo, ktoré 

urobíte alebo máte v úmysle urobiť, sa vám vráti so zloženým úrokom. 

45 Teraz žnete semená svojho materializmu, a aj keď chcete, aby som schvaľoval vaše skutky, mýlite 

sa, pretože Ja som vo svojom Zákone nemenný; nepostupujem podľa vášho želania, lebo potom by som 

už nebol "Cesta, Pravda a Život". 

46 Prišiel som, aby som zrušil vaše chybné zákony, aby ste sa riadili len tými, ktoré sú vytvorené 

podľa mojich prikázaní a v súlade s mojou múdrosťou. Moje zákony sú formované láskou, a keďže 

pochádzajú z Mojej Božskosti, sú nemenné a večné, zatiaľ čo tie vaše sú pominuteľné a niekedy kruté a 

sebecké. 

47 Otcov zákon je z lásky, z dobroty, je ako balzam, ktorý dáva útechu a povznáša hriešnika, aby 

mohol znášať nápravu svojich previnení. Zákon Otcovej lásky vždy ponúka previnilcovi veľkorysú 

príležitosť na morálnu obnovu, zatiaľ čo vaše zákony, naopak, ponižujú a trestajú previnilca a často aj 

nevinného a slabého. Vo vašom súdnictve je prísnosť, pomstychtivosť a nedostatok milosrdenstva. 

Kristov zákon je láskavé presvedčenie, nekonečná spravodlivosť a najvyššia spravodlivosť. Vy sami ste 

svojimi sudcami, ja som váš neúnavný obhajca, ale musíte vedieť, že sú dva spôsoby, ako zaplatiť za svoje 

krivdy: jeden láskou a druhý bolesťou. 

48 Vyberte si sami, stále máte dar slobodnej vôle. 

49 Nechcete už viac trpieť, ľudia? Potom milujte, robte dobro na svojej ceste, obnovte svoje životy. - 

Chcete byť skvelí a šťastní? Potom milujte veľa, milujte vždy. - Chcete plakať, chcete, aby vás trápilo trpké 

utrpenie, chcete vojny a spustošenie? Potom pokračujte v tom, čo žijete teraz, nechajte sebectvo, 

pokrytectvo, márnivosť, modlárstvo a materializmus, aby naďalej ovládali vaše životy. 

50 Veľmi jasne vidíte chaos medzi ľuďmi, aby ste nepokračovali v tvorbe zákona podľa svojich 

predstáv. 

51 Chcem, aby učeníci a nováčikovia v mojom učení mali v srdci šľachetnosť a v mysli čistotu, lebo 

len tak sa budú môcť odo mňa učiť a neskôr učiť ľudstvo. 
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52 Teraz neprichádzam vzkriesiť - vo vzťahu k telu - mŕtvych, ako som to urobil s Lazárom v druhej 

ére; dnes prichádza moje svetlo vzkriesiť duchov, ktorí mi patria. A títo povstanú k večnému životu skrze 

pravdu môjho slova, lebo váš duch je Lazar, ktorého teraz nosíte vo svojom vnútri a ktorého ja vzkriesim z 

mŕtvych a uzdravím. 

53 Teraz vidíte, že božská spravodlivosť spočíva v láske, a nie v treste, ako je ten váš. Čo by sa s vami 

stalo, keby som použil vaše vlastné zákony, aby som vás súdil predo Mnou, pred ktorým neplatí žiadne 

vonkajšie zdanie ani falošné argumenty? Keby som vás súdil podľa vašej zloby a uplatňoval vaše strašne 

prísne zákony, čo by sa s vami stalo? Potom by ste ma právom prosili o milosrdenstvo. Vy sa však 

nemusíte báť, lebo moja láska nikdy neochabuje, nemení sa a nepomiera; vy však určite pominiete, 

zomriete a znovu sa narodíte, odídete a potom opäť prídete, a tak budete putovať, kým nepríde deň, keď 

spoznáte svojho Otca a podriadite sa jeho božskému zákonu. 

54 Vy ste tu dočasne, ale ja som večný; vy stonáte, lebo sa odkláňate od cesty, ktorú vám ukazuje 

môj zákon, zatiaľ čo ja som nemenný. 

55 Osušte si slzy, urýchlite svoje prebudenie a vstaňte. Cíťte v sebe Moju prítomnosť; je potrebné, 

aby ste prišli ku Mne, lebo ste Mňa ešte nepoznali, ó, ľudia. 

56 Neviete, akú odmenu dostane ten, kto pocíti pravé pokánie a vráti sa ku Mne, a neviete, že na 

získanie odmeny, ktorú vám dáva Božia láska, nie je potrebné čakať až do vášho vstupu do duchovného 

sveta. 

57 Bolo potrebné, aby som sa vám prihovoril týmto spôsobom, pretože ľudia boli zmätení 

vedomosťami, ktoré získali z kníh, ktoré študovali; nechceli však počuť hlas svojho svedomia, hlas svojho 

duchovného poznania, ktoré ich vyzýva, aby nasledovali božské svetlo, z ktorého pochádza všetka 

múdrosť. 

58 Hovorím vám: užitočné štúdium je dobré, dobrá je aj veda, ale nadovšetko láska. Láska vám dá 

podnet, aby ste svoju vedu urobili hodnou úcty a aby ste ju zveľaďovali, lebo musíte pochopiť, že všetko 

vaše poznanie je len posolstvom, ktoré vám dáva Moja láska. 

59 Spýtajte sa svojich učencov, a ak budú úprimní, povedia vám, že prosili Boha o inšpiráciu. A ja by 

som im dal viac inšpirácií, keby ma o ne prosili s väčšou láskou k bratom a s menšou márnivosťou k sebe 

samým. 

60 Veru, hovorím vám: Všetko, čo ste nazhromaždili z pravého poznania, pochádza odo Mňa; všetko, 

čo majú z čistého a vznešeného, využijem v tomto čase vo váš prospech, lebo preto som vám to udelil. 

Ale musíte sa mať na pozore, ó, národy zeme, pretože ak budete naďalej používať Moje božské učenie na 

spochybňovanie prírodných síl, ak budete naďalej používať to málo vedomostí, ktoré máte, na zlo, 

dostanete bolestnú a prísne zákonnú odpoveď, keď to budete najmenej očakávať. Vyzývate vzduch, 

oheň, zem, vodu a všetky sily a už teraz viete, aká bude vaša úroda, ak sa včas nenapravíte, aby ste 

udržali prírodné sily rozpútané vašimi nezmyselnými činmi na uzde. Upozorňujem vás na to, že sa 

chystáte naplniť mieru, ktorú Moja spravodlivosť dovoľuje vašej slobodnej vôli; príliš vyzývate prírodu. A 

keďže ste malí, ktorí sa cítia skvele, toto Slovo prichádza, aby vás varovalo pred nebezpečenstvom, ktoré 

vám hrozí. 

61 A Slovo vám hovorí: Deti moje, urobte svoje srdce láskavým tým, že budete milovať svojich 

bratov; milujte všetko stvorené. Usilujte sa o zmierenie a mier medzi všetkými. Ak nechcete, aby vás 

zemské otrasy, ktoré sami podporujete, zničili, spamätajte sa včas, ó, milované deti, upokojte ich (sily 

prírody) svojou láskou, pretvorte ich na mier. Ó, ľudia, keby ste ma počúvali, koľko ťažkostí by ste si 

ušetrili a ja by som už premenil váš svet bez toho, aby ste museli trpieť! Chcel by som vám dať predchuť 

odmeny v tomto živote, chcel by som vám dať pokoj a mier. Skúste to, deti moje. Preto som vám v tomto 

čase poslal svoje Slovo, aby som vás vyslobodil z priepasti. 

62 Vám, ktorí ma počúvate, hovorím, aby ste vo svojom duchu zachovávali to, čo sa vás týka, a 

zvyšok aby ste naučili svojich bratov. Čo je pre jedného, je pre všetkých, preto ani jednej z mojich oviec 

nebude chýbať duchovná potrava. 
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63 Chcem, aby ste boli jednotní, aby som vašu jednotu mohol odmeniť tým, že na všetkých vylejem 

svoje dobrodenia a svoju milosť. Doteraz som vás videl zjednotiť sa len na krátke okamihy, keď ste sa 

snažili vzdať poklonu Mojej Božskosti. Presvedčte sa, že zjednotení láskou dokážete zázraky. V pravde 

vám hovorím: Stále je čas, aby ste pracovali na obnove toho, čo ste zničili. 

64 Mnohé veci ste mi urobili a ublížili ste mi, ale ja vás milujem a moja láska je väčšia ako vaše 

priestupky. 

65 Ak ma hľadáte ako Sudcu, Môj Súd je neúprosný; ak ma hľadáte ako Majstra, Moja Múdrosť je 

bezhraničná; ak ma voláte ako Otca, som najláskavejší; ale naozaj, hovorím vám, som oveľa viac než toto 

všetko, lebo nemám ani začiatok, ani koniec. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 18  
1 Tak, ako vám bolo oznámené Moje nové zjavenie, dnes ste ho videli uskutočnené: Prišiel som v 

duchu, obklopený anjelmi a duchmi svetla. 

2 Tí, ktorí nepoznajú tieto proroctvá, pochybujú o mojej prítomnosti, ale aj medzi tými, ktorí 

študovali Písmo, vidím takých, ktorí neveria v moje zjavenie, pretože ich výklady sú takmer vždy chybné. 

3 Všetkých, ktorí dávajú proroctvám materiálny význam, čaká rovnaký osud ako židovský národ, 

ktorý v prisľúbenom Mesiášovi očakával mocného Kráľa zeme, a keď ma videl pokorného a tichého, 

neuveril vo mňa napriek skutkom, ktoré som konal pred ich očami. 

4 Tí, ktorí ma cítili, milovali a nasledovali, boli ľudia s jednoduchým srdcom, jemným duchom a 

čistou mysľou, ktorí túžili po láske, spravodlivosti a pravde. 

5 Tým, ktorí študujú Písma minulých čias, hovorím, že len vďaka zduchovneniu budú schopní nájsť 

vo svojom živote pravdu obsiahnutú v tomto jazyku. 

6 Budem pomáhať tým, ktorí chápu a učia pravdu, ale zastavím každého, z koho úst vychádza na 

jeho ceste zmätok, kým nenapraví svoje chyby. 

7 Naopak, všetkých, ktorí čistým srdcom zasievajú Moje semeno svetla tým, že vykladajú Božie 

slovo a osvetľujú skryté učenie, pošlem do krajín a národov, aby šírili Moje učenie lásky. 

8 Praví zvestovatelia budú mať zdravé srdce, pokorného ducha, a preto budú vedieť prijať moje 

nové posolstvo s radosťou a vierou. 

9 Blahoslavení sú tí, ktorí ma prijmú do svojho srdca a uveria môjmu slovu, lebo ma uvidia v 

nebeskom oblaku, obklopeného mojimi duchovnými zástupmi, a hoci nebudem šliapať po prachu zeme 

ako v druhej ére, budú môcť cítiť moju duchovnú prítomnosť. Potom zjednotia toto nové posolstvo s tým, 

ktoré sa šírilo medzi ľuďmi a ktoré nebolo úplné, pretože moje zjavenia ako Ducha Svätého bolo ešte 

potrebné doplniť. 

10 Učeníci, zduchovnite sa, aby ste prenikli do pravého významu Môjho Slova a aby ste sa pri 

stretnutí s bratmi, ktorí poznajú len Moje zjavenia druhej éry, zhodli vo svojich výkladoch a začali 

duchovné zjednocovanie ľudstva. 

11 Často učíte mylné myšlienky z nedostatočného štúdia a prenikania do duchovného; preto vám 

nariaďujem, aby ste sa venovali rozjímaniu o Mojej náuke, aby ste už nerobili skutky, ktoré považujete za 

dobré, ale ktoré sú pred Otcom nedokonalé. 

12 Uvedomte si, že tí, ktorí sú zodpovední za to, aby ľudstvo jasne pochopilo duchovný význam 

Môjho súčasného a minulého učenia, ste vy všetci, ktorí vo svojom duchu cítite hlad po poznaní, ktorí ste 

vstúpili na cesty štúdia, rozjímania a skúmania. To isté nemôžem povedať o tých, ktorí žijú len obradmi, 

ceremóniami a materiálnymi kultmi, pretože sa uspokoja s vonkajším, pretože ešte nepoznali chuť 

ovocia. 

13 Keď Moji učeníci prekročia cesty sveta, začne sa duchovné prebudenie náboženstiev a siekt, ktoré 

dlho stáli na mieste. 

14 "Bdejte a modlite sa," hovorím vám stále dookola, ale nechcem, aby ste si na túto láskavú radu 

zvykli, ale aby ste o nej premýšľali a konali podľa nej. 

15 Hovorím vám, aby ste sa modlili, pretože tí, ktorí sa nemodlia, sa oddávajú zbytočným, 

materiálnym a niekedy aj šialeným myšlienkam, ktoré bez toho, aby si to uvedomovali, podporujú a živia 

bratovražedné vojny. Keď sa však modlíš, tvoje myslenie ako meč svetla roztrháva závoje temnoty a 

nástrahy pokušenia, ktoré dnes držia v zajatí mnohé bytosti; nasycuje tvoje okolie duchovnou mocou a 

pôsobí proti silám zla. 

16 Nezúfajte tvárou v tvár boju, ani nezúfajte, ak ste ešte nezaznamenali úspech. Uvedomte si, že 

vašou úlohou je bojovať až do konca, ale musíte mať na pamäti, že vám pripadne len veľmi malá časť 

tejto práce na obnove a oduševnení ľudstva. 

17 Zajtra opustíte svoje miesto a iní prídu pokračovať vo vašej práci. Budú pokračovať v práci, a tak 

sa moje slovo bude napĺňať z pokolenia na pokolenie. 
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18 Nakoniec sa všetky vetvy spoja so stromom, všetky národy sa zjednotia do jedného ľudu a na 

zemi zavládne mier. 

19 Modlite sa, učeníci, a zdokonaľujte sa vo svojom povznesení, aby vaše slová poučenia a lásky našli 

odozvu v srdciach vašich bratov. 

20 V pravde vám hovorím: Ak by tento ľud okrem pochopenia svojho osudu už teraz splnil svoju 

úlohu, ľudstvo by vďaka jeho modlitbám získalo milosť. Stále vám však chýba láska, aby ste cítili svojich 

susedov ako skutočných bratov, aby ste v skutočnosti zabudli na rozdiely medzi rasami, jazykmi a 

vierovyznaniami, a navyše aby ste zo svojich sŕdc vymazali každú stopu nevraživosti voči tým, ktorí vám 

ublížili. 

21 Ak sa vám podarí pozdvihnúť svoje city nad takú veľkú ľudskú biedu, vzrastie vo vás 

najúprimnejšia a najúprimnejšia prosba za vašich bratov a táto vibrácia lásky, táto čistota vašich citov 

bude najmocnejším mečom, ktorý zničí temnoty vytvorené ľudskými vojnami a vášňami. 

22 Bolesť ťa pripravila, Izrael, v otroctve si sa očistil, preto si vhodný, aby si sa staral o trpiacich. 

23 Bdejte, môj ľud, buďte ako vtáci, ktorí ohlasujú nový deň a budia tých, čo spia, aby ako prví prijali 

svetlo, a potom im poviem: Ten, ktorý vás naozaj miluje, vás v tejto chvíli pozdravuje. 

24 V človeku vždy bojujú dve sily: jeho ľudská prirodzenosť, ktorá je pominuteľná, a jeho duchovná 

prirodzenosť, ktorá je večná. Táto večná bytosť veľmi dobre vie, že kým dosiahne duchovnú dokonalosť, 

musí uplynúť veľmi dlhý čas; tuší, že musí mať mnoho ľudských životov a že v nich musí prejsť mnohými 

skúškami, kým dosiahne skutočné šťastie. Duch tuší, že po slzách, bolesti a po tom, čo mnohokrát prešiel 

telesnou smrťou, dosiahne vrchol, ktorý vždy hľadal vo svojej túžbe po dokonalosti. Na druhej strane 

telo, krehká a malá vec, kričí, búri sa a niekedy odmieta poslúchnuť volanie ducha, a až keď sa duch 

vyvinie, je silný a skúsený v boji s telom a všetkým, čo ho obklopuje, podarí sa mu ovládnuť telo a dať sa 

prostredníctvom neho poznať. 

25 Duch sa prejavuje prostredníctvom ľudských prejavov, ale nikdy nepoužíva silu, aby si podmanil 

telesnú hmotu. Duch chce, aby sa hmota spojila s jeho vôľou v plnom poznaní, chce poslušnosť, ktorá 

prejavuje miernosť. 

26 Hoci je chybou niektorých, že zotrvávajú vo svojej nepoddajnosti, a cítia, že telo je stále zmyselné 

a tvrdohlavé, chceli by mať trón pre to isté; ale ak im nevyhoviem vo všetkom, po čom túžia, je to preto, 

že v mojich deťoch je ešte iná bytosť, ktorá vibruje vo väčšej čistote a láske, ktorá túži po vyššom živote; v 

nej existuje duchovná myšlienka, ktorá odráža božské. Na druhej strane váš mozog odráža len ľudské 

myšlienky. 

27 Dlhá je púť ducha, ďaleká jeho cesta, mnoho a veľmi rozmanitých foriem jeho existencie, a v 

každom okamihu sú jeho skúšky iného druhu; ale ako ich prechádza, stúpa, očisťuje sa, zdokonaľuje sa. 

Na svojej ceste životom zanecháva za sebou svetelnú stopu, preto je nárek tela pre povzneseného ducha 

často nepodstatný, pretože vie, že pominie a že sa nemôže nechať zastaviť na svojej ceste udalosťami, 

ktoré sa mu zdajú byť malicherné. 

28 Na chvíľu sa zameria na slabosti svojho tela, ale vie, že nesmie príliš milovať niečo, čo žije len 

krátko a čo čoskoro zmizne v útrobách zeme. 

29 Načo sú vám vaše túžby a ambície uctievať telo a posadiť ho na trón márnosti? Pokiaľ trvá, je to 

veľmi málo v porovnaní s večným životom ducha. 

30 Je potrebné, aby ste poslúchali najvyššiu časť svojej bytosti, ktorou je duch, ktorý prebýva v 

každom z vás, aby sa mohol jasne prejaviť a nasmerovať svoje kroky k cieľu, pre ktorý bol stvorený. 

31 Povedz mi: Kto si? Čo ste vy? Kto si myslíte, že ste? Čím sa cítite byť? Je to hmota, ktorá klesá do 

hrobu, alebo duch, ktorý stúpa do večnosti, do nekonečna? 

32 V skutočnosti vám hovorím, že počas celej svojej existencie miešate svoje dojmy, potreby, úzkosti 

a túžby bez toho, aby ste vedeli, ktoré pochádzajú z ducha a ktoré z hmoty. 

33 Duch, ktorý skutočne pozná svoj osud, odovzdáva svoje vibrácie telu, ktoré oživuje, aby mu mohol 

pomáhať a podieľať sa na jeho poslaní; keď však nastane chvíľa, keď má opustiť schránku svojho tela na 
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zemi, necíti smútok, pretože vie, že taký je zákon, a ani ho nezaujíma, ako to, čo bolo jeho telom, zomrie: 

či chorobou, starobou alebo zničením. Vie, že jeho úloha je dôležitejšia ako všetko ostatné. 

34 Viete, ako zomreli moji apoštoli druhej éry? Ako skončil Peter a všetci tí, ktorí ma nosili v srdci? - 

Peter zomrel na kríži a povedal, že nie je hoden zomrieť ako ja; žiadal, aby zomrel so sklonenou hlavou. A 

kto viedol Petra a dal mu silu, pevnosť a pokoj, aby podstúpil mučenícku smrť? - Jeho pravá podstata, 

duch, ktorý je Božím dieťaťom a vie, ako prekonať slabosť tela. V poslednej hodine sa ukázal ako 

vyrovnaný, pokojný, ako jeho Majster, keď kričal na kríži: Všetko je splnené. 

35 Ak tieto príklady preskúmaš, dospeješ k záveru, že človek je viac duch ako telo, a keď sa oduševní, 

je poslušný najvyšším prikázaniam môjho zákona. 

36 Pre tých, ktorí dosiahnu túto duchovnú výšku, sa otvoria brány nebeského kráľovstva a dosiahnu 

ho bez "ach", bez sťažností. 

37 S touto poslušnosťou, s touto odovzdanosťou a láskou títo učeníci vstúpili do Otcovej prítomnosti. 

A ty, kedy poslúchneš volanie svojho ducha? - Bojíte sa bolesti a všetkého, čo sa týka tela, pretože nie ste 

úplne uchvátení pravdou, lebo keby to tak bolo: Kto by vám mohol zabrániť hovoriť a hlásať pravdu, aj 

keby vám hrozila smrť? 

38 Viete, prečo Jánovi Krstiteľovi odsekli hlavu? - Pretože hovoril pravdu, pretože sa držal 

spravodlivosti a poukazoval na chyby tých, ktorí sa vo svete nazývajú kráľmi a sedia na tróne hniloby. Ale 

ak veľkí duchovia majú veľké bolesti a povstanú nad nešťastie, biedu, bolesť a smrť, a tak dôstojne splnia 

svoju úlohu - kto ste vy, ktorí začínate deň stonaním a končíte ho večer plačom neposlušnosti alebo 

vzbury? Ste len a len telo, pretože sa ešte neviete povzniesť nad bolesť a všetko, čo nazývate nešťastím. 

39 Je dobré, aby ste pozorne preskúmali všetko, čo som vám dnes povedal. Pochopte: čím vyššie je 

inkarnovaný duch, tým menšie je jeho utrpenie a účinky bolesti na jeho telo. 

40 Apoštola Jána ponorili do vriaceho oleja a on nezomrel. Sila Ducha, ktorý sa vzniesol k Otcovi, sa 

prejavila tým, že zmenšila silu horúčavy. 

41 Vytiahli ho von, a keď videli, že neutrpel žiadnu škodu, vyhnali ho, a aj potom pokračoval v plnení 

vysokých Pánových rád bez toho, aby ho táto skúška zastavila v jeho duchovnom plnení. 

42 Vy, ktorí ma dnes počúvate a z ktorých majú vzísť moji noví učeníci, zúfajte tvárou v tvár skúškam 

a snažte sa odísť z mojej cesty. 

43 Kedy budete schopní nosiť moje učenie vo svojom srdci a budete schopní položiť svoj život za 

svedectvo pravdy? 

44 Nestačia vám príklady toľkých mučeníkov, ktorí položili svoje životy z lásky k ľudstvu, za pravdu 

alebo obranu spravodlivosti? Nestačia vám tieto príklady, aby ste pochopili, čoho sú moji učeníci 

schopní? 

45 Cítiš sa nepríjemne, keď vietor fúka silnejšie, ako si praješ; keď slnko príliš páli, protestuješ, a keď 

ho zakrývajú mraky, nesúhlasíš. Keď je búrka, hľadáte úkryt, nadávate, a keď sa zem trasie, v strachu 

utekáte. 

46 Ste ľudia, ktorí sa narodili, aby vládli na tróne a aby vás prírodné sily poslúchali len pre váš 

prospech? 

47 Prírodné sily vás poslúchnu, ak budete plniť Môj zákon a budete ma o to prosiť pre dobro svojich 

bratov! 

48 Chcem, aby každý bol apoštolom pravdy, aby ste boli v živote užitoční, lebo ste prišli splniť úlohu, 

ktorá je v pláne Stvoriteľa. 

49 V tomto čase vám hovorím, že pšenica môjho učenia je hojná, ale stále nie je zasiata. Plačte, ak 

máte lásku k tomuto dielu, lebo Božský rozsievač, ktorý vám dal svoje semeno a ukázal vám polia, je stále 

sám. Plačte, aby vaše slzy slúžili na zavlažovanie polí, na ktorých budete neskôr pracovať. 

50 Nebojte sa, že vám vaši blížni ublížia; to, čo nazývate urážkou, je niečo dobré, čo vám robia, je to 

pomoc pri plnení vašej úlohy. Neviete, že tí, ktorí sú na ceste rozvoja, musia trpieť? Neviete, že duch sa 

nesmie starať o všetky tieto slabosti, pretože sú to maličkosti, ktoré sa týkajú len hmoty? 

51 Chcem vás vidieť silných tvárou v tvár životu, jeho premenám a utrpeniu. 
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52 Buďte silní v praktizovaní dobročinnosti a nedbajte na to, aby vás niekto hodnotil takým alebo 

onakým spôsobom. Nemusíte hovoriť, čo ste; stačí, ak budete pripravení dať (ľuďom) pohladenie, 

milosrdenstvo a pery by mali byť pripravené vyjadriť láskavosť, rozumnú radu a odpustenie. 

53 Vaším osudom je konať dobro na pozemskej ceste. 

54 Pochopte, že hmotné stvorenie, ktoré nazývate vesmír, je príbytkom duchov v evolúcii, miestom 

dokonalosti. Keď duchovia dosiahnu vysoký vývoj, ktorý im umožní obývať vyššie domovy, svety, ktoré 

predtým obývali, zaniknú, pretože splnili svoj účel. 

55 Všetka sila, ktorá oživovala bytosti a dávala život organizmom, sa vráti ku Mne; všetko svetlo, 

ktoré osvetľovalo svety, sa vráti ku Mne a všetka krása, ktorá bola vyliata na kráľovstvá stvorenia, bude v 

Duchu Otcovom; a keď bude opäť vo Mne, tento život sa premení na duchovnú podstatu, ktorá sa vyleje 

na všetky duchovné bytosti, na deti Pána; lebo vás nikdy nevydedím z darov, ktoré som vám dal. 

56 Múdrosť, večný život, harmónia, nekonečná krása, dobrota, to všetko a ešte viac bude v deťoch 

Pána, keď s ním budú obývať miesto dokonalosti. 

57 Dnes ste ďaleko od tohto cieľa; dôkazom toho je, že na zemi mám námietky proti tomu, čo ste 

urobili so svojím duchom, a keď prídete do duchovného údolia, vyčítam duchu, čo urobil so svojím telom 

počas svojho putovania svetom. Pokiaľ ste ešte deťmi v tomto učení, tieto svety, táto príroda, tento 

hmotný život musia zostať. 

58 Ako Boh vás osvecujem a podporujem; ako Otec vás milujem a očakávam; ako Majster vás učím a 

vediem; ale ako Sudca vás neúprosne súdim. 

59 Niekto by mohol povedať, že som ako bohatý lakomec, ktorý chce všetko pre seba, lebo všetko, 

čo stráži, stráži a získava späť; ale naozaj vám hovorím: ako na svete všetko, čo som doň vložil, bolo pre 

vás, a nie pre mňa, tak aj vo večnom živote všetko uchovávam pre vás, kým doň nevstúpite a nestanete 

sa jeho vlastníkmi. 

60 Či som vám nepovedal, že ste dedičmi mojej slávy? Takže jediné, čo vám chýba, je získať zásluhy, 

aby boli vaše a aby ste sa z nich mohli tešiť. 

61 Všetko, čo som stvoril, nebolo pre mňa, ale pre moje deti. Chcem len tvoju radosť, tvoju večnú 

blaženosť. 

62 Nebojte sa zablúdiť, aby ste ma našli, lebo ja som nielen cieľ, ale aj cesta. Kto ma chce dosiahnuť, 

nech ide cestou pokory, činnej lásky k blížnemu, odovzdanosti a posilní svoje úsilie o dokonalosť v láske. 

63 Aby bola vaša cesta bezpečná, dosiahnite vnútornú jednotu vo svojej bytosti, aby duch mohol 

vždy viesť telo po dobrej ceste a telo ho mohlo poslúchať. Keď zvíťazíte sami nad sebou, bude pre vás 

ľahké poslúchať vôľu svojho Otca. 

64 Odvráťte sa od zbytočností, odstráňte zo svojho života nepotrebné a nezaoberajte sa 

zbytočnosťami. 

65 Vyhnite sa všetkým nerestiam. Takto si udržíte čistého ducha a zdravé telo, aby ste mohli bojovať 

zbraňami lásky za dobytie Zasľúbenej zeme, krajiny, ktorá vás čaká ako najvyššia odmena v duchovnom 

živote. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 19  
1 Ľudia, upokojte svoju myseľ, ktorá je rozrušená premenami a údermi osudu v živote. 

2 Ako veľmi bojujete v snahe oslobodiť sa od temnoty, v ktorej žijete, hoci ste plne v čase svetla! 

Veľký je váš boj, a preto ste prišli vyčerpaní. Práve preto som vás vyzval, aby ste si na chvíľu oddýchli, 

pretože musíte pokračovať v plnení svojej úlohy, ktorú ste sotva začali. 

3 Z času na čas som podľa vášho vývoja poodhalil závoje Svojho tajomstva, lebo len ten, kto ide 

touto cestou, sa ku Mne môže dostať. 

4 Som Majster, ktorý hľadá ľudí na všetkých cestách, aby im ukázal pravú cestu. 

5 Moje slovo prichádza ako meč svetla, aby bojovalo proti nevedomosti a nevere ľudí. Prichádzam, 

aby som sa zjavil pred tými, ktorí popreli moju existenciu, aby som sa ich opýtal: Kto stvoril vesmír s 

množstvom svetov, ktoré sú pre vás sotva viditeľné? - Ó, ľudia, ktorí ste sa vo svojej vzdialenosti od 

pravdy odvážili myslieť si, že idea Stvoriteľa je len výmyslom ľudskej mysle! Ako si môžete predstaviť, že 

by myšlienka večného a nekonečného mohla vzniknúť vo vašej obmedzenej a malej mysli? 

6 Prichádzajú však ku mne aj tí, ktorí hovoria, že ma milujú, a tým hovorím: Ako môžete hovoriť, že 

ma milujete, keď robíte opak toho, čo prikazuje môj zákon, keď sa zrádzate tým, že vo svojich skutkoch 

prejavujete city, ktoré sú v rozpore s vašimi slovami? 

7 Koľko je aj tu, medzi zástupmi, ktoré Mňa počúvajú, takých, čo hovoria, že sú špiritisti,* a ktorí 

ešte nepoznajú silu a múdrosť špiritizmu, ani sily a vlastnosti ducha, a svojimi skutkami popierajú Moje 

učenie, ktoré duchovne osvecuje ľudstvo ako žiarivé svetlo. Moja trpezlivosť je však bezhraničná a čakám, 

kým sa premeníte na mojich učeníkov. Musím z vás urobiť pochodne, ktoré svojím svetlom nesú 

ostatným ľuďom pôvodné posolstvo, ktoré ste dostali ako zjavenie prostredníctvom ľudskej mysle. 
* Teda žiaci učenia Ducha. Nesmú sa zamieňať so špiritistami, ktorí sú stúpencami špiritizmu, v ktorom sa 

prejavujú duchovia stále pripútaní k hmote alebo tí, ktorí sú málo duchovne vyvinutí. 

8 Ak by ľudia odmietali vaše svedectvo a protirečili vám, pripomeňte im, že som mal s ľudstvom 

tejto doby stretnutie, ktoré som prišiel naplniť. Povedzte im: Ak som sľúbil, že prídem znova, bolo to 

preto, že moja úloha ešte nie je dokončená a ani nebude dokončená, kým nezostane ani jeden hriešnik. 

Je napísané, že ak je v ovčinci deväťdesiatdeväť oviec a jedna mi chýba, budem ju hľadať. 

9 Chcem vám nanovo ukázať silu svojej lásky tým, že premením tvrdé ľudské srdcia na apoštolov 

svojho učenia, počnúc týmto ľudom, ktorý nie je o nič menej tvrdý ako ostatní. Prišiel som ti povedať, aby 

si rozšíril svoje poznanie prostredníctvom tohto nového posolstva, ktoré som ti dal, aby si ho spojil s 

Mojimi predchádzajúcimi zjaveniami, až kým sa ti nepodarí sformovať vo svojej mysli Knihu múdrosti, aby 

si bol hodný svedčiť o Mojej Pravde a učiť ju svojich bratov. 

10 Budú vás nazývať agitátormi, ale nebojte sa, lebo aj vášho Majstra svojho času odsúdili za 

"rušenie pokoja" - ako hovoria ľudia. Veru, hovorím vám, 

Neprišiel som len preto, aby som svojím zjavením pohol srdcom niekoľkých ľudí, ale aby som svojím 

slovom otriasol duchom celého ľudstva. 

11 Takto k vám prichádzam v tomto čase, keď sa Moje Svetlo rôznymi spôsobmi prejaví medzi ľuďmi 

a spôsobí, že sa budú opäť triasť, niektorí s radosťou, iní so strachom, ďalší s hnevom, ale nebude nikoho, 

kto by sa neprebudil, len čo nastane Hodina, keď bude oznámené Moje Posolstvo. 

12 Ako málo ste verili a volali po Kristovi, vy, ktorí ste vedeli, že musí prísť! Ale teraz, keď už máte 

Moje zjavenie a Moje posolstvo, nebudete viac slabí, bojazliví ani chladní. 

13 Ublížil som ti, lebo som ťa nazval tvrdým srdcom? Povedal som vám len pravdu, lebo vo všetkých 

svetoch všetky stvorenia plnia Môj zákon, ale vy na Moje Božské volanie nereagujete. 

14 Ale nebojte sa, lebo nikto ešte nedosiahol cieľ, ale všetci ho dosiahnete, sľubujem vám, Ja, ktorý 

som Prísľub všetkých čias, Ja, Neúnavný, ktorý vás nikdy neprestane učiť. 

15 Začínate snívať o tom, že ste nositeľmi a apoštolmi pravdy, ale neponáhľajte sa, vždy sa riaďte 

svetlom svojho svedomia, lebo ako môžete hlásať pravdu, keď ste ju ešte nenašli vo svojom vnútri? Ako 
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dokážeš, že ma miluješ a že miluješ svojich bratov, keď necháš na ceste života svojho blížneho bodľačie a 

tŕnie? 

16 Voda z prúdu života, ktorý je mojou pravdou, je tichá, krištáľovo čistá a blahodarná, ale 

nezamieňajte si ju s vodou, ktorú dávate núdznym, lebo tá je niekedy nečistá. 

17 Prijmite moje požehnanie, nech je vo vás ako nevyčerpateľný prameň, ktorý uhasí obrovský smäd, 

ktorý vás sužuje. 

18 Nech je moje požehnanie ako balzam na vaše choroby, bolesti a horkosti; nech pozdvihne k životu 

tých, ktorí strácajú silu na ceste rozvoja. 

19 Aby som vám pomohol vo vašom duchovnom úsilí vyššie, dávam svoj pokoj do srdca apoštolovi 

tretej éry, ktorého prijímam ako zástupcu ľudstva, a jeho prostredníctvom jej dávam svoju láskyplnú 

pomoc. 

20 Dnes počujete môj hlas nad ľudskou mysľou a ten vám nanovo hovorí: "Milujte sa navzájom". 

Takto ste počuli hlas Pána Ježišovými ústami, keď vás učil milovať svojho blížneho ako seba samého na 

potvrdenie Zákona, ktorý dostal izraelský ľud skrze Mojžiša v prvej ére. 

21 Mojžiš bol v tom čase mojím hovorcom, priviedol vás k bránam zasľúbenej zeme, ale nedovolil 

som mu do nej vstúpiť, lebo tam by ste ho korunovali za kráľa; ale veru, hovorím vám, ani jeho kráľovstvo 

nebolo z tohto sveta. - Zasľúbená krajina bola daná ľudu, aby v nej mohol v pokoji prebývať a uctievať 

Otca. V Jeruzaleme tento ľud postavil Jehovovi prvý chrám a v ňom sa dal spoznať Boží Duch; tam prijímal 

náreky alebo chvály synov tých kmeňov. Na jej oltár si položil archu zmluvy, symbol svojej zmluvy s 

Otcom, a pred svätyňou svätých sa skláňali králi a učenci. 

22 Kňazi, ktorým boli zverené rituálne úkony, boli na začiatku naplnení láskou, ale neskôr nechali do 

svojich sŕdc preniknúť hlodavého červa márnivosti a chamtivosti a zmenili sa na pokrytcov, pokrytcov a 

svetákov. Potom sa objavoval jeden prorok za druhým a ohlasoval príchod Mesiáša; ľudia ich odmietali, 

vysmievali sa im a obetovali ich. 

23 Takto pripravili svojou krvou môj príchod. 

24 Keďže každé slovo, ktoré pochádza od Boha, sa musí stať skutočnosťou, Mesiáš sa narodil medzi 

ľuďmi a naučil vás, ako plniť Otcov zákon a vzdávať Bohu úctu tým, že budete milovať, odpúšťať a napĺňať 

životy ľudí útechou a svetlom. 

25 Prišiel som ako pastier, aby som zhromaždil ovce, ktoré už vlci začali lúpiť, a ukázal som im 

ovčinec. Počas svojej pozemskej cesty som učil ľudí láske a jej plodom, ktoré nazývali zázrakmi. Tieto 

skutky zapálili v srdciach vieru a prostredníctvom nej som im umožnil vidieť pravú cestu. Tisíce a tisíce 

ľudí boli svedkami môjho slova a mojich skutkov, ale iba dvanásti ma nasledovali priamo. 

26 Keď sa blížil okamih môjho odchodu, povedal som im: V Jeruzaleme sa teraz slávi Pascha, je 

potrebné, aby sme tam išli, aby sa naplnili proroctvá. Potom som dal svojim učeníkom posledné 

napomenutia, ktoré som im vtlačil do ducha božským ohňom svojej lásky. Išiel som so svojimi učeníkmi 

do Jeruzalema. Keď som prechádzal mestskou bránou na pokornom a miernom oslíkovi, zástup - medzi 

ktorým boli chorí, ktorých som uzdravil, slepí, ktorí opäť videli, chromí, ktorí opäť chodili, a trpiaci, ktorí 

boli potešení a plní nádeje - spieval chválospevy, chvály a piesne chvály, pretože sľúbený Spasiteľ 

konečne prišiel. Nikto netušil, že na tú Paschu budem obetným baránkom. 

27 Pri mojom vstupe a pod svetlom môjho pohľadu sa chveli srdcia, chorí sa uzdravovali a z ich pŕs sa 

valili slová chvály a vďaky na Rabína. Vtedy ku mne pristúpili farizeji a povedali mi: "Pane, postaraj sa, aby 

tvoji učeníci a tento ľud prestali s tým zmäteným krikom, lebo rušia poriadok v meste počas sviatku." Na 

to som im odpovedal: "Veru, keby títo zmĺkli, kamene by kričali od radosti." Títo farizeji odišli, ale ich 

srdcia, vystrašené a znepokojené pre skutky, ktoré konal Ježiš, už začali podnecovať k zrade. 

28 Tak som sa dostal k portálu chrámu, ktorý bol istý čas svätyňou Pánovho ľudu a ktorý neskôr 

premenili na tržnicu, a vyhnal som z neho jeho znesvätiteľov. 

29 Srdce a skutky tých, ktorí o sebe hovorili, že sú Pánovými služobníkmi a učiteľmi Zákona, sa 

postupne odhaľovali tvárou v tvár Ježišovým skutkom; od tej chvíle ho žiadali zabiť, aby nestratili svoju 

moc, ktorá im hrozila. 
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30 Jeden z mojich učeníkov, ktorý často počúval moje slovo lásky, ktoré hovorilo o kráľovstve Ducha, 

a ktorý vo svojom srdci cítil pohladenie a lásku svojho Majstra, sa pre svoju slabosť a nedostatok viery v 

moje prisľúbenia stal bránou, ktorá sa otvorila, aby vpustila ľudskú zlobu, ktorá na mňa dopadla v podobe 

kríža. S akou nenávisťou títo muži kričali a žiadali, aby ma cisárov poddaný ukrižoval. Ale bolo potrebné, 

aby Boží Syn prešiel veľkými skúškami, aby ľudia videli jeho pokoru, lásku a moc. 

31 Krv tohto tela zostúpila na zem a ľudské pery, ktoré hlásali Božie Slovo vo svete, neprestali 

hovoriť o láske a odpustení až do poslednej chvíle na kríži; a Kristus sa stal jedným s Otcom, pretože 

"Slovo", ktoré sa stalo človekom, aby ho bolo počuť vo svete, bolo vždy v Bohu. 

32 Po rokoch bolo mesto a ten znesvätený chrám zničený, aby sa naplnilo moje slovo; z toho chrámu 

nezostal ani kameň na kameni. Povedal som, že môžem zničiť Šalamúnov chrám, taký kráľovský, veľký a 

veľkolepý, aký bol v očiach ľudí, a znovu ho postaviť za tri dni. 

33 Veru, hovorím vám, že ľudia nepochopili duchovný význam týchto slov, lebo pre Mňa čas 

neplynie, pretože Ja som večnosť. Hľa, tu som v tretej ére, v tretí deň, kladiem základy pravého chrámu a 

staviam ho v duchu ľudí. 

34 Eliáš bol vyvolený, aby vám zvestoval, že kniha siedmich pečatí bola uvoľnená a že bola otvorená 

pri šiestej pečati. Moje Slovo prišlo plné svetla, aby zapálilo vašu vieru, aby ste už viac neupadali do 

modlárstva a aby ste mi dovolili postaviť si vo vašom srdci svoj chrám. Hľa, diela vytvorené ľudskými 

rukami sú zničené, kým diela Ducha sú večné. 

35 Stratení budú nájdení a zmätení osvietení a všetci nájdu cestu, ktorá ich dovedie do zasľúbenej 

zeme. 

36 Ak ste ma nechceli spoznať tu na zemi, ani ste mi nedovolili, aby som vás zhromaždil, ako vták 

zhromažďuje svoje mláďatá pod krídla, ja vás navždy spojím mimo tohto sveta pod svojím plášťom 

pokoja. 

37 Môj ľud, pripomenul som vám svoj život medzi vami, pretože sa blížia dni spomienky na posledný 

týždeň, ktorý som strávil medzi ľuďmi. V týchto dňoch máte pocit, akoby k vám z nekonečna prichádzalo 

posolstvo. 

38 Všetko, čo vidíš, sa ti zdá, akoby ti hovorilo o Mne. Slnko, polia, mestá, ľudia, všetko sa vám zdá, 

akoby vám hovorilo o Majstrovi. Je to preto, lebo spomienka vám dáva znovu pocítiť moju prítomnosť a 

ja vám znovu posielam svoje posolstvo lásky. 

39 Ak v týchto dňoch chcú vaše oči plakať, nechajte ich plakať; ak sa vaše srdce chveje láskou, 

nechajte ho plakať. 

40 Kristus, ktorého pozemská schránka zničila zástup, je ten istý, ktorý sa zjavuje dnes, pretože to 

bolo telo, ktoré ľudia zničili, ale nie "Slovo", ktoré skrze neho prehovorilo. 

41 Aká smrť by mohla zastaviť moje kroky alebo aký hrob by ma mohol zadržať? - Napriek tomu ste 

bez toho, aby ste chceli, bez toho, aby ste si to uvedomovali, pochovali vo svojich srdciach pravdu, ktorej 

podstatou je pravda Majstra. Toto telo, ktoré máš, si premenil na hrob svojho ducha. 

42 Dovoľte Duchu, aby z vášho srdca odstránil hrobovú platňu, aby naplnené svetlom mohlo povstať 

k pravému životu. 

43 Nasledujúcim spôsobom vám ľahko vysvetľujem to, čo je pre vás ťažké pochopiť: Kristus a Božská 

láska sú samotný Otec. Ježiš bol dokonalý človek, ktorý hlásal Božie posolstvo. Bol najvyšším vyjadrením 

oduševnenia - preto sa nazýva Božský Majster. 

44 O milovaní učeníci! Keď si pomyslíš na diela, ktoré som vykonal vo svete, cítiš sa príliš nemotorný 

a malý, aby si sa Mi vyrovnal. Keď sa zamyslíte nad časom, ktorý odvtedy uplynul, uvedomíte si, že ste sa 

duchovne veľmi málo rozvíjali. Sú chvíle, keď pociťujete túžbu a potrebu rozvíjať svoje duchovné dary, 

aby ste mohli priamo prijímať Moje posolstvá, ako aj preniknúť do toho, čo má prísť, a pomocou 

duchovných kvalít vyriešiť konflikty, skúšky a chaos, ktoré vás v ľudstve obklopujú. 

45 Ako veľmi túžiš pozerať pohľadom Ducha! A vy sa pozriete, ale až vtedy, keď zistíte, že lepšie 

rozumiete Pánovým zjaveniam, len čo sa necháte viesť svetlom svedomia, ktoré osvecuje vášho ducha. 
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46 Zatiaľ si toto posolstvo preštudujte a zapíšte, lebo prídu časy, keď už nebudete počuť toto slovo, a 

vtedy vám zostanú len Písma. 

47 Chcem, aby Moje Slovo, keď z neho vznikajú knihy, ktoré sa majú šíriť po zemi, bolo vytlačené 

bezchybne, tak čisté, ako vyšlo odo Mňa. 

48 Ak ju takto necháte vstúpiť do svojich kníh, bude z nej vychádzať svetlo, ktoré osvieti ľudstvo, a jej 

duchovný význam pocítia a pochopia všetci ľudia. 

49 Moje posolstvo bude aj tentoraz odmietnuté a bude sa proti nemu bojovať. Niektorí povedia, že 

Moje zjavenie nemalo žiaden význam, ale netrápte sa, lebo aj Moje Dielo druhej éry bolo predmetom 

diskusií, popierania, výsmechu, a predsa jedno srdce za druhým a jeden duch za druhým uznali a ocenili 

utrpenie, ktoré som medzi vami podstúpil. 

50 Vedz, môj ľud, že boli a stále sú takí, ktorí hovoria: "Čo má Ježišova bolesť spoločné s našou 

spásou? Jeho utrpenie nám nemôže dať blaženosť." Ale Duch pravdy vám hovorí: Bol som medzi ľuďmi 

skrze Ježiša ako tieto voňavé rastliny, ktoré voňajú ruky toho, kto im vytrhol život. 

51 Kríž, ktorý ste mi dali a ktorý som prijal, bol dôkazom mojej lásky k vám a tiež dôkazom, že sa 

zachránite podľa môjho príkladu. Prečo si myslíte, že keby som vedel, že moja obeť bude zbytočná, 

obetoval by som vám ju? Nepamätáte sa, že som vám povedal, že v Otcovom diele sa nestratí ani jedno 

semeno? 

Keď sa Majstrov bok otvoril, chcel, aby ste v ňom videli bránu, ktorá sa otvorila, aby ste všetci mohli 

prebývať vo večnosti, a prvý, kto túto bránu uvidel, bol vojak, ktorý zabodol svoje kopije do Ježišovho 

tela. 

52 Moja Láska je ako strom, ktorý ovoniava sekeru drevorubača, ktorý ho oberá o existenciu. Každá 

kvapka krvi z tohto tela sa rozliala po tomto ľudstve, odpustila všetkým a prevoňala ich existenciu 

božskou esenciou môjho učenia. 

53 Ale ak si toto ľudstvo vo svojej zaslepenosti myslí, že táto obeť nestačila na jeho vykúpenie, tu je 

znova Moje Slovo, nie slovo človeka, ktorý nevedel vyložiť toto posolstvo, ale Moje Slovo, ktoré vás učí 

nesmrteľnej podstate Mojej náuky a Mojich skutkov, božské vysvetlenie, vďaka ktorému ľudia pochopia 

duchovnú hodnotu tej krvi, ktorá bola vyliata na Golgote z lásky k ľudstvu. 

54 Poviem vám, aký je význam tejto obety, lebo mi patríte, ako ja patrím vám. 

55 Nikdy som v žiadnom tvorovi nevidel nepriateľa, pretože všetci ste moje deti. Slovo "nepriateľ" v 

súvislosti s ľudským bratom poškvrňuje pery toho, kto ho vysloví. 

56 Longinus* mi prebodol bok a ja som naňho vylial krv, ktorá sa stala svetlom v jeho slepých očiach. 
* Meno rímskeho vojaka. 

57 Chcem, aby ste boli ako váš Majster, aby ste sa právom nazývali mojimi učeníkmi. Mojím 

odkazom je láska a múdrosť. Bol to Kristus, kto k vám prišiel, a je to Kristus, kto k vám v tejto chvíli 

hovorí; ale nesnažte sa ma oddeliť od Boha alebo ma vidieť mimo neho, pretože som a vždy som bol 

jedno s Otcom. Povedal som vám, že Kristus je Božská láska, preto sa ma nesnažte oddeliť od Otca. 

Myslíte si, že je Otcom bez lásky k svojim deťom? Odkiaľ máte tento nápad? Je čas, aby ste si to 

uvedomili. 

58 Nech sa nikto nehanbí nazývať Boha, Stvoriteľa, Otcom, lebo to je jeho pravé meno. 

59 Znovu som vám priniesol svetlo, aby ste pochopili, čo ste predtým nemohli pochopiť. 

60 Ak som vášmu duchu pred tým, ako som ho poslal na zem, povedal, že mu dám svet plný učenia, 

dnes mu hovorím, že mu ponúkam nebo múdrosti. 

61 Kráčajte po tejto ceste oduševnenia a dostanete toto nebo, o ktorom vám hovorím. 

62 Múdrosť ducha je svetlo, ktoré nikdy nezhasne. 

63 Ja som Majster, ja som Kristus, ktorý sa vám prihovára prostredníctvom svedomia, spôsobom, 

ktorý mám len ja, aby som prišiel ku každému z vás, ktorý vás pohladí, keď sa vám prihovorí. 

64 Tu ma máte a vidíte, ako hľadám zdanlivo neužitočné bytosti na dielo lásky, o ktorých viem, že mi 

budú slúžiť, pretože som ich stvoril. 
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65 Využívam tvojho ducha, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvoju myseľ, a kým nedosiahneš čas svojho 

vybavenia a osvietenia - keď ťa budem môcť využiť tým, že ťa premením na svoj nástroj -, zanechávam ti 

svoje učenie, aby si sa mohol naučiť múdre lekcie. 

66 Prežívajte tieto pamätné dni, ako vás pripravujem prostredníctvom svojho Slova. Zamyslite sa, 

ponorte sa do tej hodiny, keď sa zem bránila proti ľudskej nevďačnosti a nebo sa zatmelo, ale keď sa 

Baránok nevzbúril. 

67 Smutný bol pohľad Majstra na Kalvárii, ale On vás ním požehnal. Pre tieto zástupy išiel na smrť, 

ale vedel, že čoskoro vstane z mŕtvych, ak sa narodia k viere. 

68 Tí, ktorí chodia do Jeruzalema, hovoria, že na týchto miestach je atmosféra, ktorá prekvapuje 

ducha, a že aj svetlo sa zdá byť zvláštne. 

69 Veru, hovorím vám, je to hlas svedomia, sú to spomienky, ktoré rozochvievajú srdce, a hoci tam 

Ježiš zomrel a ľudstvo ho už nevidelo, Kristus sa objavuje všade vo svojej bytosti, v prítomnosti a moci. 

70 Karavány mužov a žien sa vydávajú na cestu do Jeruzalema a pri vstupe do týchto miest sa im 

vybavujú niekedy priateľské, inokedy trpké spomienky. Všetko je preniknuté Ježišovou prítomnosťou. Ale 

načo chodiť tak ďaleko na púť a hľadať hmotné stopy, keď každý človek má Moju Božskú prítomnosť vo 

svojom duchu, nech je kdekoľvek? 

71 Želám si, aby ste sa prostredníctvom tohto učenia všetci vydali na cestu a priniesli posolstvo 

bratstva, dobrú zvesť, lásku; pozdrav, kvapku liečivého balzamu, priateľské objatie pre všetkých vašich 

bratov. 

72 Prichádzam v tomto čase, aby ste zo zeme vo svetle môjho učenia mohli uzrieť Nový Jeruzalem, 

Svetlé mesto, zasľúbené duchu, ktoré videl môj apoštol Ján vo svojom Zjavení; ale kým v prvom 

Jeruzaleme ma ľudská zloba vyvýšila na kríži mučenia, v Novom meste, ktoré bude duchovné, ma 

duchovia vyzdvihnú na oltár svojej lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 20  
1 Kniha môjho slova je knihou božskej a pravej lásky; v nej nájdete nemennú pravdu. Siahnite po 

nej a nájdete múdrosť, ktorá vám pomôže rozvíjať sa a dosiahnuť pokoj vo večnosti. Kto prekrúti alebo 

zmení jeho význam, dopustí sa priestupku, a kto vynechá alebo pridá jediné slovo, ktoré nie je v súlade s 

mojím dokonalým učením, vážne poruší môj zákon. 

2 Uchovávajte toto Slovo v jeho pôvodnej čistote, lebo je to najkrajšie dedičstvo, ktoré zanechám 

človeku. Zapíšte si moje učenie a oznámte ho svojim bratom; verne ho zachovávajte, lebo ste zodpovední 

za toto dedičstvo. 

3 Zajtra v nej človek nájde podstatu Môjho zjavenia, ktoré ho svetlom svojho učenia privedie na 

cestu pravdy. 

4 Z rodičov na deti sa tieto spisy budú prenášať ako prameň živej vody, ktorého prúd bude 

nevyčerpateľne tryskať a prechádzať zo srdca do srdca. Študujte vo veľkej Knihe života, v Knihe 

oduševnenia, ktorá vám vysvetlí božské zjavenia, ktoré ste dostali v priebehu vekov. 

5 Nesľúbil som vám, že každé poznanie bude obnovené podľa svojej pôvodnej pravdy? Lebo toto je 

čas, ktorý vám bol oznámený. 

6 V pravde vám hovorím: Kto sa zamýšľa nad učením Mojej Knihy a prehlbuje ho s pravou túžbou 

rozšíriť svoje poznanie, získa svetlo pre svojho ducha a pocíti, že som mu bližší. 

7 Mýty minulosti a dneška padnú; všetko, čo je priemerné a falošné, sa zrúti; lebo príde čas, keď sa 

už nebudete môcť živiť nedokonalosťou, a vtedy sa duch vydá hľadať pravdu, aby mu mohla slúžiť ako 

jediná potrava. 

8 V týchto učeniach ľudstvo nájde podstatu Mojich zjavení, ktorú dodnes nepochopilo pre 

nedostatok oduševnenia. Od dávnych čias som vám ho zveril prostredníctvom svojich poslov, vyslancov a 

vykladačov, ale slúžil vám len na to, aby ste si z neho vytvorili mýty a tradície. Ak si chcete ušetriť stáročia 

zmätku a utrpenia, premýšľajte a študujte toto učenie s úctou a láskou. Pamätajte však, že svoju úlohu 

nesplníte, ak sa uspokojíte len s vlastníctvom knihy; nie, tá vás má prebudiť a poučiť, ak chcete byť naozaj 

mojimi učeníkmi. Učte príkladom, láskou a ochotou, ktorú som vám ukázal. 

9 Vybavte sa čítaním tejto knihy, ktorú som vám nadiktoval, a rozhodnite sa, že budete učiť svojimi 

skutkami, láskavými slovami, dobrými skutkami, pohľadmi pravého milosrdenstva a lásky. 

10 Tento čas môjho spojenia s vami bude pre vášho ducha nezabudnuteľný; zostane v ňom 

nezmazateľná stopa mojich slov, tak ako v ňom zostala spomienka na moje minulé učenie. 

11 Milovaní učeníci, naučte sa svojou duchovnou vnímavosťou chápať božský zmysel obsiahnutý v 

mojom Slove, a ak sa ním budete riadiť, nikdy nezídete z pravej cesty. 

12 Beda tomu, kto si moje slovo vykladá podľa vlastnej ľubovôle, lebo sa mi za to bude zodpovedať. 

13 Na zemi sa mnohí ľudia venujú falšovaniu pravdy bez toho, aby si uvedomovali zodpovednosť, 

ktorú majú ako spolupracovníci na Otcovom diele lásky. V tomto čase súdu, ktorý mnohí nepoznajú, 

pretože si nevedia vyložiť udalosti, ktoré prežívajú, je spravodlivosť v každom duchu a žiada od neho 

počas jeho púte na tomto svete vyúčtovanie jeho skutkov v rámci zákona lásky i mimo neho. 

14 Ktokoľvek by zmenil podstatu Mojich zjavení daných inšpiráciou v týchto spisoch, bude sa Mi 

zodpovedať za svoje činy. Preto musíte postupovať čestne, pretože toto učenie je Mojím odkazom lásky 

pre Moje deti, ktoré, či už vtelené alebo v duchu, čakajú na väčšie učenie. 

15 Duchovné posolstvo, ktoré počujete, je nebeské svetlo, ktoré sa prejavuje prostredníctvom 

ľudských nástrojov, ktoré ho vnímajú v stave vytrženia. Ak neveríte, že je to Kristus, kto sa duchovne 

prejavuje v tejto podobe, dajte mi meno, aké chcete, ale pocíťte podstatu slova, ktoré vychádza z týchto 

pier. Len tak si uvedomíte, že Ten, kto vás tak láskyplne volá na cestu pokoja a dobra, nemôže byť nikto 

iný ako Kristus, ktorého právom nazývate Božským Majstrom. 

16 Neskôr pochopíte, že tak ako Ja posielam myšlienky, ktoré sú zábleskami svetla do celého 

vesmíru, aj vy môžete z duchovnej úrovne dokonalosti, na ktorej sa nachádzate, posielať svoju lásku 

myšlienkam a duchom svojich bratov ako duchovné posolstvo. 
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17 Nasýťte sa láskou, precíťte ju duchovne, aby ste ju mohli vyjadriť blížnemu. Nebuďte ľahostajní k 

môjmu učeniu, aby ste opäť neupadli do zmätku uprostred ľudí, ktorým chýba viera a duchovnosť. 

18 Dávam vám podobné inštrukcie, aké som vám dával v minulosti, aby ste prostredníctvom nich 

spoznali sami seba a vedeli, kto ste a za akým účelom ste boli stvorení. To bude najistejší krok, ktorý 

môžete urobiť, aby ste ma spoznali. Preto sa vás pýtam: Ako spoznáte Otca, keď ste nepoznali ani sami 

seba? 

19 Ja som To, čo ešte stále nedokážete pochopiť v plnosti, pretože ešte stále prebývate v tele a 

neplníte Moje prikázania. Podliehaš hmote, a keďže máš v nej obmedzenú myseľ, skúmaš Mňa podľa 

svojho materializmu. Prestaňte ma študovať mimo cesty, ktorú vám určuje Môj zákon, lebo vás to len 

zvedie z cesty. Poznávajte sa skôr vzájomnou láskou; študujte božské prejavy, ktoré tvoria Moje dokonalé 

učenie počas vekov. Nesnažte sa Mňa hľadať s chabými a skromnými vedomosťami, ktoré máte, lebo vás 

to privedie do zmätku. 

20 Vedzte, že prirodzeným stavom človeka je dobro, duchovný pokoj a harmónia so všetkým, čo ho 

obklopuje. Kto sa počas celého života neustále venuje týmto cnostiam, kráča po pravej ceste, ktorá ho 

privedie k poznaniu Boha. Ak však z tejto cesty zídeš a zabudneš na zákon, ktorý by mal riadiť tvoje 

konanie, budeš musieť v slzách odčiniť chvíle, ktoré si prežil ďaleko od cesty duchovného povznesenia, čo 

je prirodzený stav, v ktorom by mal človek vždy zostať. 

21 Necítite lásku k blížnemu, a preto vás neustále trápi bolesť. Zabudli ste na moje prikázanie, ktoré 

vám hovorí: "Milujte sa navzájom", ktoré vás učí najväčšej múdrosti. - Kam vás, ó, ľudia, priviedlo vaše 

pýtanie sa na Boha? - K bratovražednej vojne, k chaosu; tu máte dôsledky svojej chyby. Dnes svojou 

krvou, slzami a zúfalstvom očisťuješ svoje previnenia. Takto vás vidí môj Duch. Preto sa odvráťte od 

zbytočností, plňte Môj zákon, spoznajte sa medzi bratmi a v harmónii vzájomného porozumenia a lásky 

spoznáte svojho Pána. 

22 Dôkladne premýšľajte o Mojich náukách, ktoré sú jasné a jednoduché, ale nesnažte sa najprv 

pochopiť nekonečno, lebo sa pomýlite. 

23 Ako môžete povedať, že milujete svojho Boha, ak ste ho najprv nemilovali vo svojich bratoch? 

Precíťte vo svojich srdciach dobrotu tohto Slova, učeníci, uvedomte si, že jeho podstata je Moja, Pravda a 

tiež Láska. Slovo a písmo sú vaše, sú dielom človeka. Interpretujte a vysvetľujte jedno ako druhé a vaše 

závery budú hlboké, isté a správne. 

24 Vyživujte svoju hmotnú bytosť tým, že si z môjho Slova vezmete uzdravujúci balzam. Pozri, ako je 

medzi stránkami tvojej knihy stále prítomná Moja žiara a Moje pohladenie! 

25 Podeľte sa s tými, ktorí potrebujú tento chlieb večného života, ktorý dnes dostávate v mojom 

Slove, a zajtra ho prostredníctvom čítania tohto učenia nezabudnite ponúknuť duchom, ktorí sú pre svoj 

slabý vývoj bez nádeje na spásu. Majte súcit s tými, ktorí trpia. 

26 Zasievajte moje slovo lásky do svojich bratov; s láskou vo vašich srdciach je nemožné, aby ste 

zahynuli. Ak viete, ako si zachovať tento božský poklad, ušetríte si mnohé utrpenia a pokročíte vo svojom 

rozvoji, milovaní učeníci, a pomôžete svojim bratom pri ich približovaní sa ku Mne. 

27 Medzi ľuďmi sú takí, ktorí sa očistili bolesťou a ktorí s túžbou očakávajú Moje posolstvo pokoja od 

teba. Povedal som vám, že počet duchov určených na túto ťažkú úlohu je nekonečný, nemôžete ho 

vypočítať ani si ho predstaviť. Zanechajte v nich všetkých toto semienko lásky. 

28 Všetci sa pohybujete po rebríku duchovnej dokonalosti; niektorí dosiahli vývoj, ktorý v súčasnosti 

nemôžete pochopiť, iní prichádzajú po vás. 

29 Veľkí duchovia, veľkí svojím bojom, svojou láskou, svojím úsilím, hľadajú súlad so svojimi malými 

bratmi, so vzdialenými, zanedbanými; ich úlohy sú vznešené a vysoké, ich láska k Môjmu Božstvu a k vám 

je tiež veľmi veľká. 

30 Títo duchovia vedia, že boli stvorení pre činnosť, pre vyšší rozvoj; vedia, že pre Božie deti 

neexistuje nečinnosť. Vo stvorení je všetko život, pohyb, rovnováha, harmónia, a preto tieto nespočetné 

bytosti pracujú, namáhajú sa a tešia sa zo svojho boja, lebo vedia, že tak oslavujú svojho Pána a slúžia 

pokroku a zdokonaľovaniu svojich blížnych. 
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31 Dnes, keď ste mimo cesty, ktorú vám vytýčil Môj Zákon, neviete, aký vplyv na vás títo vaši bratia 

majú, ale ak máte citlivosť vnímať tieto vyžarovania, inšpirácie a posolstvá, ktoré vám posielajú, budete 

mať predstavu o nespočetnom množstve povolaní a ušľachtilých prác, ktorým zasvätili svoju existenciu. 

32 Musíte vedieť, že títo duchovia vo svojej láske a úcte k zákonom Stvoriteľa nikdy neberú to, čo im 

nepatrí, nedotýkajú sa toho, čo je zakázané, ani nevstupujú tam, kde vedia, že nesmú, aby nevniesli 

disharmóniu do základných zložiek Stvorenia. 

33 Ako inak to robia ľudia na zemi, ktorí v snahe byť veľkými a mocnými vo svete bez najmenšej úcty 

k môjmu učeniu hľadajú kľúčom vedy ničivé sily prírody, otvárajú brány neznámym silám, a tak ničia 

harmóniu v prírode, ktorá ich obklopuje! 

34 Kedy sa človek naučí načúvať múdrym radám duchovného sveta a nechať sa viesť jeho 

inšpiráciami? 

35 Veru, hovorím vám, stačilo by to na to, aby ste sa bezpečne dostali na vrchol hory, ktorá sa k vám 

blíži; tam by ste pred sebou uvideli rovnú a svetlú cestu, po ktorej kráčajú Duchovia, ktorí sú tu teraz len 

preto, aby vám robili dobre a pomáhali vám v ťažkostiach a krok za krokom vás privádzali bližšie ku koncu 

cesty, kde vás všetkých čaká váš Otec. 

36 Keďže som vám hovoril o dobrote a duchovnej výške týchto bytostí, musím vám povedať, že aj 

ony, podobne ako vy, mali od začiatku dar slobodnej vôle, teda pravej a svätej slobody konania, ktorá je 

dôkazom lásky Stvoriteľa k svojim deťom. 

37 Čo by sa stalo s duchom, keby bol zbavený slobodnej vôle? - V prvom rade by to nebol duch, a 

preto by to nebolo stvorenie hodné Najvyššieho; bolo by to niečo podobné strojom, ktoré vyrábate, 

niečo bez vlastného života, bez inteligencie, bez vôle, bez túžby. 

38 Ako som vám oznámil, vaša veda postupne objavuje, že vo všetkom je energia, pohyb, 

transformácia. 

39 Boli by ste schopní objaviť všetko, čo ľudstvo vďaka vede zistilo, keby ste nemali slobodu bádania, 

štúdia a experimentovania? Ďalej, mohli by ste prijímať tieto duchovné prejavy takým spôsobom, akým 

ste ich prijali, keby váš duch bol v týchto prejavoch obmedzovaný? 

40 Hovoríte mi, že ste upadli do omylov a chýb kvôli slobodnej vôli. Na to vám hovorím, že vďaka 

tomuto daru sa môžete nekonečne pozdvihnúť nad bod, z ktorého ste vyšli na začiatku svojho vývoja. 

41 Okrem slobodnej vôle som dal každému duchu do jeho svedomia Moje svetlo, aby nikto 

nezablúdil; ale tí, ktorí nechceli počuť Môj hlas alebo nechceli preniknúť do svojho vnútra a hľadať 

duchovné svetlo, sa čoskoro nechali zviesť nespočetnými krásami ľudského života, stratili oporu Môjho 

zákona pre svojho ducha a museli sa potknúť a padnúť. 

42 Jediný priestupok mal mnoho bolestivých následkov, a to preto, že nedokonalosť nie je v súlade s 

božskou láskou. 

43 Tí, ktorí sa oddane a kajúcne vrátili k Otcovi a pokorne ho prosili, aby ich očistil a oslobodil od 

chýb, ktorých sa práve dopustili, Pán ich prijal s nekonečnou láskou a milosrdenstvom, potešil ich ducha, 

poslal ich, aby napravili svoje chyby, a potvrdil ich v ich úlohe. 

44 Nemyslite si, že sa všetci po prvej neposlušnosti vrátili pokorní a skrúšení. Nie, mnohí prišli plní 

pýchy alebo odporu. Iní, plní hanby a vedomí si svojej viny, chceli predo Mnou ospravedlniť svoje 

previnenia a namiesto toho, aby sa očistili pokáním a nápravou, ktoré sú dôkazom pokory, rozhodli sa 

vytvoriť si život podľa vlastného gusta, mimo zákonov, ktoré predpisuje Moja láska. 

45 Vtedy sa zjavila Moja spravodlivosť, ale nie aby ich potrestala, ale aby ich napravila, nie aby ich 

zničila, ale aby ich zachovala naveky tým, že im poskytne plnú možnosť zdokonaliť sa. 

46 Koľkým z tých prvých hriešnikov sa ešte stále nepodarilo oslobodiť sa od svojich škvŕn, lebo od 

jedného pádu k druhému padali stále hlbšie do priepasti, z ktorej ich môže zachrániť iba praktizovanie 

môjho zákona. 

47 Hovorím vám tiež, že medzi tými Duchmi, o ktorých som vám hovoril na začiatku tejto Inštrukcie a 

ktorí sú vašimi ochrancami, majstrami, radcami, sprievodcami a lekármi, sú aj takí, ktorí zažili pády a 
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kalich utrpenia, ktoré spôsobuje neposlušnosť; ale včas sa zamysleli nad svojimi skutkami a očistili sa vo 

vodách dobra, lásky, milosrdenstva a zmierenia. 

48 Vezmite si z nich príklad, deti moje, povzneste sa nad hriech ako oni, aby ste aj vy pocítili božskú 

radosť z toho, že spolupracujete s Otcom na šťastí všetkých bytostí. 

49 Pochopte, že ste na ceste svojho vývoja, aby ste si vyskúšali, dostali životné lekcie a tieto lekcie sú 

udalosti, s ktorými sa na svojej ceste stretávate. 

50 Ste ako vtáci, ktorí si postavili toto hniezdo, kde sa zhromažďujete, aby ste čakali na príchod 

"škovránka "*. Niekedy bičuje strom búrka a vy v strachu utečiete, hľadáte útočisko a s hrôzou sa pýtate: 

"Prečo to Pán dovolil?" Ale Majster vám hovorí: Dovoľujem vám tieto skúšky, aby ste sami cez seba 

spoznali, či to, čo ste vybudovali, je pevné, alebo ešte stále krehké. 
* Poetická alegória Pánovho hlasu prostredníctvom ľudských "nositeľov hlasu". 

51 Tento dom modlitby, podobne ako všetky miesta, kde sa zhromažďujete, aby ste počúvali moje 

Slovo, podlieha premenám času, o ktorých som vám povedal, že sú pre vás lekciami a skúškami. 

52 Žite duchovne zjednotení, aby ste vždy, keď sa uvidíte bičovaní víchricou, každý zaujal svoje 

miesto a zostal pevný, kým sa búrka neskončí a kým sa k vám znova nevráti pokoj; ale ak by ste si mysleli, 

že sa nedokážete zjednotiť a vzdorovať nepriazni osudu, budete ako chromý, ktorý sa už nenamáha 

hýbať, lebo vie, že jeho údy sú zbytočné. Aký zmysel majú schopnosti, ktoré sú prítomné vo vašom 

duchu, ak hneď, ako príde hodina, aby ste spoznali ich hodnotu, začnete pochybovať, sklesnete a 

opustíte svoju duchovnú úlohu? 

53 Pochybujete o Mojej prítomnosti, pretože na mieste, kde sa zhromažďujete, prebiehajú skúšky? 

Hovorím vám, že aj keď tieto miesta už nebudú existovať, budem stáť a hovoriť. 

54 Nebuďte fanatickí v súvislosti s materiálnymi miestami montáže. Nechápeš, že nezničiteľný a 

večný chrám je ten, ktorý si postavíš vo svojom srdci? 

55 Skúmajte sa v hodinách odpočinku, aby vám vaše svedomie povedalo, či je hodnota vašich 

skutkov pravdivá alebo zdanlivá, či svoje zásluhy len za také považujete, alebo či sa dostali až ku Mne. 

56 Nepripravujete sa na budúce časy, hoci máte moje ohlasovanie a s radosťou počúvate moje 

múdre a láskavé vety. Na druhej strane sa pozrite na svojich bratov, ktorí toto posolstvo nedostali, ako sa 

formujú, pracujú a budujú, aj keď väčšina toho, čo robia, je materiálna! Vezmite si príklad z ich úsilia a 

jednoty! 

57 Aj oni sú proti mne, prenasledovaní a odsudzovaní, ale nepochybujú o mne. Ale vy, ktorí ste boli 

povolaní za mojich nových učeníkov a počúvate môj prejav ako Ducha Svätého, pochybujete, pretože ste 

chvíľami videli, ako je tento dom stretnutia vystavený ťažkostiam a skúškam, ktoré sú vlastné vášmu 

životu. 

58 Deti sa vyvíjajú a stávajú sa dospelými, aby sa mohli stať rodičmi, ale vy zostávate detským 

duchom a nechcete rásť ani sa zväčšovať v poznaní a láske. 

59 Všetko, čo je stvorené v súlade s dokonalosťou Otca, má presné vysvetlenie a dôvod svojej 

existencie; ty však nevidíš ani dokonalosť, ani spravodlivosť, ani dôvod. Keď diela nie sú také, ako ich 

chápeš, pochybuješ; keď sa tvoje nádeje nenapĺňajú, pochybuješ; pri každom svojom utrpení o Mne 

pochybuješ, a keď vidíš, ako sa uvoľňujú sily prírody, tvoje pochybnosti rastú. 

60 Na aké miesto ma staviate, ak ma nemilujete ako svojho Boha a Otca? Myslíte obmedzene a v 

malom, bez toho, aby ste pochopili posolstvo, ktoré vám dávam v každej skúške. Veru, hovorím vám, že 

ak si vyložíte zmysel učenia, ktoré vám posielam v živote, budete vedieť, kto som, a spoznáte dôvod 

každej lekcie. 

61 Tak ako sa učíte čítať vo svete, učte sa chápať učenie ducha a jeho jazyk lásky. 

62 Niektorí veria, že tento svet existuje len pre hmotné telo, aby v ňom mohli zvíťaziť telesné vášne, 

ale tým zastavujú vyšší rozvoj ducha. - Ó, ľudia malí a márniví, ktorí chcú formovať život podľa tvojej vôle! 

Pochopte, že tento svet existuje tak pre hmotu, ako aj pre ducha; preto som vás vždy učil, aby ste 

napĺňali zákon hmoty a zároveň pomáhali duchu v jeho rozvoji. Ľuďom druhej éry, ktorí boli viazaní na 

vec, som musel povedať: "Dajte Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo." 
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63 Na prekonanie slabosti, nešťastia, biedy a vášní a na zničenie pochybností je nevyhnutná viera a 

dobré skutky, čo sú cnosti, ktoré ovládajú nemožné; v porovnaní s nimi ťažké a nedosiahnuteľné blednú 

ako tiene. 

64 Ľuďom, ktorí vo Mňa uverili v druhej ére, som povedal: "Vaša viera vás zachránila." Vysvetlil som 

to takto, pretože viera je uzdravujúca sila, sila, ktorá premieňa, a jej svetlo ničí temnotu. 

65 Veru, veru, hovorím vám: Nemožné neexistuje. V takých malých prípadoch, ako sú vaše zdravotné 

ťažkosti, hovorte s Bohom s pravou vierou a dôverou v jeho prítomnosť a tento Boh, ktorý prebýva v 

každom z vás, ktorý vie, čo potrebujete a čo cítite, vám dá podľa svojej vôle. 

66 Môj duch sa prejavuje v učení, ktoré som hlásal, keď som bol na zemi, a v ktorom vás dnes 

poučujem prostredníctvom ľudských "úst"; preto vás moje poučenie osviežuje a zároveň posilňuje, 

pretože to nie je slovo, ktoré len lichotí hmotným zmyslom, ale ktoré živí ducha. 

67 Preto niektorí zo zástupov, ktorí ma počúvajú, prichádzajú, aby sa uzdravili slovom múdrosti, 

útechou, ktorú im dáva; iní prichádzajú, aby si uľahčili bremeno hriechu, keď počúvajú moje učenie o 

spravodlivosti, odpustení a láske. 

68 Keď ma počujete takto hovoriť, vaše srdcia, citlivé bolesťou, sa chvejú, a keď ma voláte ako 

lekára, priblížim sa, aby som vás uzdravil. 

69 Cíťte, že moja láska sa rozprestiera nad vami ako plášť útechy. 

70 Blahoslavení sú tí, ktorí vkladajú svoju nádej a dôveru do mňa. Cíťte ma blízko seba a srdcom mi 

povedzte o svojom utrpení. Nebojte sa, milované "ovečky", nikto nevie pochopiť vašu koktavú modlitbu. 

Ukáž mi svoju ranu, ukáž mi svoje utrpenie a ja tam vložím svoj balzam lásky a milosrdenstva. 

71 Prijímam vaše utrpenie, ktoré mi v tichosti zverujete. Vstúpte do duchovného spoločenstva so 

Mnou, aby ste hlboko pocítili Moju prítomnosť vo svojom vnútri. 

72 Zažijete, ako pokoj ducha upokojuje rozbúrené more vašich vášní. V týchto chvíľach ste ma 

počúvali len prostredníctvom nositeľov hlasu, a predsa mi vaše srdcia povedali toľko vecí. Koľko utrpenia 

a horkosti ma dosiahlo! Koľko sŕdc trpiacich nevďačnosťou zvädne ako odrezané a neskôr zabudnuté 

kvety! Koľko sĺz, ktoré sa neukážu v očiach, ktoré sa nosia skryté v srdci v nádeji na chvíľu pokoja! Bolesť 

mužov, žien a matiek. Všetko zbieram silou svojej lásky. 

73 Prišiel som posilniť a ochrániť slabých tvárou v tvár bolesti; ale potom, keď budú zdraví, osvietení 

a silní, uvidím ich utešovať tých, ktorí trpia. Ak budete mať medzi sebou lásku, váš svet bude žiariť 

svetlom harmónie a pravdy, ktoré bude vychádzať z jeho vtelených a vyvtelených detí, ktorým bol tento 

svet zverený ako dočasný príbytok. 

74 Znovu som k vám prehovoril ústami, ktoré nie sú čisté, ale ktoré v okamihu môjho zjavenia vedeli 

reprodukovať moje slovo lásky. Nemyslite si, že je to nedokonalá forma, ktorou k vám hovorím. 

Prichádzam k mysli, ale nie k hriešnemu telu. Moje svetlo sa približuje vtedy, keď Mi nositeľ hlasu vo 

vytržení ponúka svoje srdce, odovzdáva Mi svoju bytosť; vtedy ho používam ako prostredníka, aby som 

prišiel k zástupom v obmedzenej, poľudštenej podobe. 

75 Toto som vám sľúbil prostredníctvom Ježiša a splnil som vám to. V druhej ére som povedal svojim 

apoštolom: "Keby som neodišiel, Duch útechy by k vám neprišiel. Tým som chcel povedať: Keby som ja, 

Ježiš, nešiel v tele, nemohol by som vám prísť dať sa poznať v duchu. Lebo Utešiteľ, Duch Svätý, ktorého 

som vám prisľúbil, som ja, je moje slovo, je moje posolstvo lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 21  
1 Učeníci, zabudli ste na spôsob modlitby, ktorý som vás naučil v druhej ére, a prišiel som vám ho 

pripomenúť. 

2 Modlitba by pre vás mala byť niečím väčším a silnejším ako opakovanie naspamäť naučených slov, 

ktorými nič nedosiahnete, ak nemáte duchovné povznesenie. 

3 Nezvyknite sa modliť iba slovami, modlite sa duchom. Aj vám hovorím: žehnajte modlitbou, 

posielajte myšlienky svetla svojim bratom, nežiadajte nič pre seba, pamätajte: Kto sa zaoberá tým, čo je 

Moje, bude ma mať vždy ako strážcu. 

4 Semená, ktoré zasievate s láskou, sa vám vrátia mnohými spôsobmi. 

5 Navštívte a "pomažte" chorých, posilnite väzňa, dajte pokoj tomu, kto ho potrebuje, a prineste 

útechu do znepokojených sŕdc. 

6 Ľudia si zamieňajú pravú láskavosť s materializmom, čo sa prejavuje vo všetkých ich činoch, a 

zabúdajú na jeden z najvyšších citov ducha. Videl som, ako dávate svojim bratom, chudobným, pár 

drobných s opovrhnutím, ba dokonca s odporom, a dávate drobné, lebo v srdci nemáte, čo by ste dali. 

Keby ste ich aspoň dávali s láskou alebo s túžbou pomôcť, ale vy ich dávate s aroganciou, s okázalosťou, 

ponižujúc núdznych. Ak by ste ju dali bez márnivosti alebo neochoty, vaša minca by čiastočne utišila 

túžbu po láske týchto duchov, ktorí sú v procese úplného odčinenia svojej viny. 

7 Tým, ktorí takto chápu dobročinnosť a snažia sa týmito nedokonalými skutkami umlčať hlas 

svojho svedomia a presvedčiť ma, že plnia jedno z mojich najvyšších učení, hovorím: Odstúpte do svojej 

komnaty a spojte sa so Mnou vo svojej modlitbe, aby ste v tomto spojení, na ktoré zatiaľ nie ste zvyknutí, 

pocítili v sebe iskru dobra a vďačnosti Otcovi, a keď pocítite utrpenie svojich blížnych, modlite sa za nich, 

aj keby ste to robili len za svojich príbuzných, čo by už bol krok k oduševneniu. 

8 Nemôžem ešte od všetkých ľudí žiadať obetavosť a pomoc v prospech druhých alebo pravú lásku 

k blížnemu, ale od vás, učeníkov a "malých detí", ktorí deň čo deň počúvate tento hlas, ktorý robí vaše 

city láskavejšími, očakávam skutky hodné mňa i vás. 

9 Ak milujete, ostatné výhody sa dostavia naviac. 

10 Láska vám dá múdrosť pochopiť pravdu, ktorú iní márne hľadajú na hrboľatých cestách vedy. 

11 Dovoľte Majstrovi, aby vás viedol vo všetkých činoch, slovách a myšlienkach. Vybavte sa podľa 

Jeho láskavého a milujúceho príkladu a budete prejavovať Božskú lásku. Takto sa budete cítiť blízko 

Bohu, pretože s ním budete v harmónii. 

12 Ak milujete, podarí sa vám byť jemní, ako bol Ježiš. 

13 Ak milujete, nebudete potrebovať materiálne kulty ani obrady, pretože budete mať svetlo, ktoré 

osvetľuje váš vnútorný chrám, o ktorý sa rozbijú vlny všetkých búrok, ktoré vás môžu bičovať, a temnoty 

ľudstva budú zničené. 

14 Nepoškvrňujte už viac Boha, lebo veru vám hovorím, že je veľká nevďačnosť, ktorou sa 

prejavujete pred Bohom, keď vykonávate tieto vonkajšie úkony uctievania, ktoré ste zdedili po svojich 

predkoch a v ktorých ste sa stali fanatickými. 

15 Ľudstvo videlo Ježiša trpieť a jeho učeniu a svedectvu veríte aj vy. Prečo ho naďalej ukrižovávate 

vo svojich sochách? Nestačia ti storočia, ktoré si strávil tým, že si ho ukazoval ako obeť svojej zloby? 

16 Prečo si namiesto spomienky na Ježišovo mučenie a smrteľný zápas nepripomínate moje 

vzkriesenie plné svetla a slávy? 

17 Niektorí pri pohľade na vaše obrazy, ktoré ma zobrazujú v podobe Ježiša na kríži, niekedy verili, že 

ide o slabého, zbabelého alebo bojazlivého človeka, a pritom nemysleli na to, že som Duch a vytrpel som 

to, čo vy nazývate obetou a čo ja nazývam povinnosťou lásky, ako príklad pre celé ľudstvo. 

18 Keď uvažujete o tom, že som bol jedno s Otcom, pamätajte, že neexistovali zbrane, mocnosti ani 

muky, ktoré by ma mohli ohnúť, ale keď som trpel, krvácal a zomrel ako človek, bolo to preto, aby som 

vám dal svoj vznešený príklad pokory. 
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19 Ľudia nepochopili veľkosť tejto lekcie a všade vztyčujú obraz Ukrižovaného, ktorý je hanbou tohto 

ľudstva, ktoré bez lásky a úcty k Tomu, o ktorom tvrdí, že ho miluje, pokračuje v jeho ukrižovaní a denne 

ho zraňuje, ľudia zraňujú srdce svojich bratov, za ktorých Majster dal svoj život. 

20 Ó, moje deti všetkých vierovyznaní, nezabíjajte najvznešenejšie city ducha, ani sa ich nesnažte 

zmierniť vonkajšími zvyklosťami a kultmi. Hľa, keď matka nemá nič hmotné, čo by mohla ponúknuť 

svojmu milovanému dieťatku, pritisne si ho k srdcu, požehná ho celou svojou láskou, zahrnie ho bozkami, 

láskyplne sa naň pozerá, omýva ho svojimi slzami, ale nikdy sa ho nesnaží oklamať prázdnymi gestami 

lásky. 

21 Odkiaľ berieš predstavu, že Ja, Božský Majster, schvaľujem, aby si sa uspokojoval s kultovými 

úkonmi, ktoré sú zbavené akejkoľvek duchovnej hodnoty, pravdy a lásky, ktorými sa snažíš oklamať 

svojho ducha, aby si myslel, že sa živil, hoci v skutočnosti je stále viac nevedomý pravdy? 

22 Učte sa milovať jeden druhého, žehnať, odpúšťať, byť nežní a láskaví, dobrí a šľachetní a 

pochopte, že ak to nebudete robiť, váš život nebude ani v najmenšom odrážať skutky Krista, vášho 

Majstra. 

23 Hovorím ku všetkým a vyzývam vás, aby ste zničili chyby, ktoré vás brzdili vo vývoji po toľké 

stáročia. 

24 Vezmite si lásku ako štít a pravdu ako meč a čoskoro nájdete cestu. Nebojte sa byť rozsievačmi 

lásky, lebo Pilát a Kajfáš už nie sú na svete, aby súdili mojich učeníkov. Na svojej ceste životom sa 

stretnete s malými kalváriami, ale vydržte ich a zanechajte po sebe stopu odvahy, pokoja a viery. 

25 Kristus vám dal svoj príklad, pretože On je a bude večným Majstrom v duchu a pravde. 

26 Duch pravdy a útechy je ten istý Boží Duch, ktorý žil v milujúcom Ježišovi, ktorý prebýval medzi 

ľuďmi, a ktorý bude žiť vo vás, ak budete vedieť milovať tak, ako vás to naučil on. 

27 Vy, ktorí ste mojimi novými učeníkmi, počúvajte: Už v druhej ére som vám o sebe hovoril s 

najväčšou jasnosťou, aby som vás zachránil pred upadnutím do pokušenia a omylu. Keď som vám 

povedal: "Otec a ja sme jedno", chcel som vám povedať, že v mojej láske k vám, v mojom slove a v 

každom mojom diele máte prítomnosť Otca. Napriek tomu náboženstvá, ktoré neskôr vznikli na základe 

tohto učenia, upadli do materializmu, vytvárali postavy, v ktorých predstavovali Ježiša, a uctievali ho 

prostredníctvom nich, pričom zabúdali, že Kristus je Sila a Duch. 

28 Keby som chcel, aby ste ma uctievali v podobe Ježiša, nechal by som vám na uctievanie jeho telo; 

ale ak som po splnení jeho úlohy dal tomuto telu zmiznúť, prečo ho ľudia uctievajú? - Zjavil som vám, že 

Moje kráľovstvo nie je hmotné, ale ľudia ma stále chcú udržať na zemi a ponúkajú mi bohatstvo a moc 

kráľovstva, ktoré je pominuteľné a obmedzené. 

29 V Ježišovi boli dve prirodzenosti: jedna hmotná, ľudská, stvorená mojou vôľou v panenskom lone 

Márie, ktorú som nazval Synom človeka, a druhá, božská, Duch, ktorú som nazval Synom Božím. V tejto 

(božskej prirodzenosti) bolo Božské Slovo Otca, ktoré prehovorilo v Ježišovi; druhá bola len hmotná a 

viditeľná. 

30 Keď ma vypočúval veľkňaz Kajfáš a povedal mi: "Žiadam ťa, aby si mi povedal, či si Kristus, Mesiáš, 

Boží Syn", odpovedal som mu: "Povedal si to." 

31 Svojim apoštolom som oznámil, že sa vrátim k Otcovi, od ktorého som prišiel. Mal som na mysli 

Božieho Ducha, ktorý bol uzavretý v Ježišovom požehnanom tele. Keď som však svojim učeníkom 

predpovedal, že Syn človeka bude vydaný a ukrižovaný, mal som na mysli len hmotnú časť; ukrižovanie 

alebo zabitie Ducha by nebolo možné, pretože je nesmrteľný a je nad všetkými stvorenými vecami. 

32 Keď som vám povedal, že vám vryjem svoj zákon do srdca, vryjem ho do vášho ducha a budem vo 

vás kraľovať, mal som na mysli svoju Múdrosť, svoju večnú bytosť. Musíte pochopiť, že do vášho srdca 

nevstupuje Ježiš, ale Kristus, večné Slovo, ten, ktorý bol ústami proroka Izaiáša ohlásený ako obetný 

Baránok. 

33 Ježiš ako človek bol pre vás ideálom a uskutočnením dokonalosti; aby ste v ňom mali príklad 

hodný nasledovania, chcel som vás naučiť, aký musí byť človek, aby sa stal podobným svojmu Bohu. 
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34 Je to jeden Boh a Kristus je s ním jedno, pretože je Slovom Božstva, jedinou cestou, ktorou sa 

môžete dostať k Otcovi všetkých stvorených vecí. 

35 Moje semeno je zasiate do každého ducha ľudstva a príde deň, keď budete môcť vzostúpiť, až 

budete ako váš Majster. 

36 Duch pravdy je Božská múdrosť, ktorá objasňuje tajomstvá a prišla k ľudstvu, aby splnila Môj 

prísľub daný ľudstvu. Žijete v období, v ktorom sa tieto prejavy museli uskutočniť, pretože ste boli 

duchovne pripravení ich prijať. 

37 Uvedomte si, že zlo, ktoré dnes trápi ľudstvo, je dôsledkom nedostatočného plnenia Môjho 

zákona a toho, že ľudia dali Božiemu učeniu a zjaveniam materiálny výklad. Ako si mohli s týmito chybami 

uvedomiť svoju duchovnú podstatu a božské putá lásky, ktoré spájajú celé ľudstvo s jeho Stvoriteľom? 

Odtiaľ pochádza vaše sebectvo, vaše vojny a vaša závislosť na materiálnych pôžitkoch. 

38 Duch Boží je ako nekonečne veľký strom, ktorého vetvy, svety a listy sú bytosti. Ak je to jedna a tá 

istá miazga, ktorá prúdi cez kmeň do všetkých konárov a z nich do listov, neveríte, že existuje niečo večné 

a posvätné, čo vás všetkých spája a spája so Stvoriteľom? 

39 Krátka je vaša cesta svetom, ale je potrebné, aby ste splnili svoju úlohu pred odchodom z tohto 

života, aby sa vám podarilo obývať vyššie domovy ducha na onom svete. 

40 Duch a hmota sú dve rôzne prirodzenosti; vaša bytosť sa skladá z nich a nad oboma je svedomie. 

Prvá je dcérou svetla, druhá pochádza zo zeme, je hmotou; obe sú spojené v jednej bytosti a bojujú 

medzi sebou, vedené svedomím, v ktorom máte prítomnosť Boha. Tento boj prebiehal až doteraz, ale 

nakoniec duch a hmota budú v súlade plniť úlohu, ktorú im Môj Zákon ukladá. 

41 O duchu môžete tiež uvažovať ako o rastline a o tele ako o zemi. Duch zasadený do hmoty rastie, 

narovnáva sa, živí sa skúškami a lekciami, ktoré dostáva počas svojho ľudského života. 

42 Učím vás spoznávať svojho ducha od základu, pretože táto obrovská vlna materializmu, ktorá sa 

valí na ľudstvo, vytvorí nesmierne duchovné potreby a je potrebné, aby vo svete existoval zdroj svetla, 

kde by tí, ktorí po ňom túžia, mohli uspokojiť svoju túžbu. 

43 Koľko strašných vojen čaká ľudstvo, oveľa strašnejších ako tie, ktoré už prebehli, v ktorých sa 

zúrivosť rozpútaných prírodných síl bude miešať s rachotom vašich zbraní. Svet bude príliš malý na to, 

aby vo svojom vnútri pojal takú veľkú skazu. To všetko povedie k tomu, že keď ľudia dosiahnu vrchol 

svojej bolesti a zúfalstva, obrátia sa úpenlivo k pravému Bohu - ku ktorému by neprišli cestou lásky - a 

budú ho prosiť o Božský pokoj. Vtedy Ja, Kristus, Slovo, povstanem v srdciach, lebo to bude Tretí deň, keď 

splním svoj prísľub spásy, keď postavím Chrám, ako som vám sľúbil. 

44 Tak ako anjel, ktorý sedel na Ježišovom hrobe, aj Môj Božský Duch zostúpi, aby zdvihol hrobovú 

dosku, ktorá uzatvára vaše srdce, aby Moje Svetlo mohlo osvietiť najvnútornejšiu časť ľudskej bytosti. 

45 Toto bude duchovný úsvit, ktorého budete svedkami, ale moje semeno a dobrá zvesť sa budú 

šíriť, pretože sa blíži čas boja a moje deti musia byť pripravené. Ale už teraz vedzte, že v tomto boji 

nebude žiadne zaváhanie, bude sa bojovať až do konca, kde svetlo zvíťazí nad temnotami ľudstva. 

46 Pozorne počúvajte, učeníci, aby ste vy, ktorým som vysvetlil toľko tajomstiev, nestratili kľúče, 

ktoré som vám zveril, aby ste otvorili knihu mojej múdrosti. Precíťte pokoj, aby ste ho mohli dať pocítiť 

ľuďom okolo seba. 

47 Iba vďaka pokojnému a čistému povzneseniu svojho ducha sa vám podarí byť rozsievačom 

oduševnenia. 

48 Uprostred všetkých úskalí svojho pozemského života budete môcť vykonať mnoho zázrakov, ak 

budete mať vo svojom duchu naozaj dar pokoja, ktorý vám dáva Moja láska; ak ho však v sebe nemáte, 

budete môcť vykonať len veľmi málo skutkov hodných Mňa. 

49 Prijímajte Moje učenie bez nepokoja, pokojne; pozerajte na Mňa s jemnosťou svojich zmyslov a 

vnímajte Mňa s nežnosťou, ako malé deti vnímajú svoju milujúcu matku. Iba tak budete môcť prijímať a 

využívať záplavu svetla, ktoré prúdi z môjho učenia. 

50 Naučte sa vstúpiť do ríše vnútorného pokoja, ktorý vám dávajú chvíle, keď ste so Mnou, a 

zabudnite na svoje utrpenie a problémy, aby ste sa posilnili v Mojej láske. 
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51 Buďte silní, aby ste odolali skúškam, a modlite sa za ľudstvo, ktoré je rozrušené a trpí ako vy, ale 

naozaj vám hovorím, že keď pocítite príchod môjho pokoja, pochopíte, že tento pokoj zostúpil na 

všetkých. 

52 Pri mnohých príležitostiach sa ma pýtate, prečo, aby ste odo mňa dostali milosť, musíte najprv v 

skúške roniť slzy. Ale ja vám hovorím: Keďže každý z vás je ako strom, niekedy máte také choré alebo 

vychudnuté konáre, že je potrebné ich orezávať, aby prinášali dobré ovocie, a toto orezávanie vám musí 

spôsobovať bolesť. 

53 Niekedy tento rez siaha až ku koreňom, aby zničil zlo, ktoré nakazilo vášho ducha. 

54 V tejto chvíli plačeš, ale nezúfaj, lebo po bolesti prichádza pravé zdravie. 

55 Keď vás odvraciam od zlej cesty, robím to s veľkým milosrdenstvom a láskou, aj keď na chvíľu 

nechápete moje dokonalé rady. Prekonávam v tebe chorobu a premieňam ju na zdravie a radosť; takto 

pomaly privádzam na správnu cestu zhmotneného, zmäteného, toho, kto zišiel z cesty dobra. 

56 Keď Ježiša ukrižovali, s láskou odpustil svojim katom a daroval im život, keď prosil Otca o ich 

spásu; svojimi slovami a tiež mlčaním im daroval odpustenie a tieto dôkazy nekonečnej lásky k ľudstvu 

boli a budú večne ako nevyčerpateľné zdroje, z ktorých budú ľudia čerpať inšpiráciu pre svoje 

najvznešenejšie skutky odpustenia a lásky. 

57 Dnes, tak ako včera, vám dávam piť z tohto prameňa pravdy a života, aby vás pozdvihol z vašich 

pádov a rozjasnil vašu cestu, aby ste mohli znášať skúšky na vašej ceste týmto svetom a slúžil vám ako 

schodík k výstupu do domu, kde spoznáte najvyšší pokoj. 

58 Nebojte sa svojho Stvoriteľa, ale o to viac sa bojte sami seba, ak váš duch nie je na ceste 

vyznačenej Mojím zákonom. 

59 Hľadajte cestu, ktorú vám ukázal Ježiš, aby ste mohli odvrátiť svoj kalich utrpenia. Ak zblúdite 

alebo dobrovoľne odložíte svoj príchod do kráľovstva pokoja, bude to preto, že to chcete, ale nie preto, 

že je to Moja vôľa. 

60 Dovoľte Mi, aby som vás viedol, aby ste s Mojou podporou mohli interpretovať učenie, ktoré vám 

ponúka Kniha života, a pochopiť niečo z budúcnosti, ktorá čaká ľudstvo. 

61 Nebojte sa kráľov ani pánov, ani nikoho, kto sa honosí nejakým titulom alebo mocou, lebo nič 

nebude môcť odporovať tomu, čo rozhodol Otec. 

62 Dal som poznať svoje Svetlo, premenené na Slovo, ktoré ste počuli a ktoré prostredníctvom 

spisov a svedectiev spoznajú všetci. 

63 Povedal som vám, že som veľký bojovník, ktorého meč prichádza s úmyslom bojovať, ale 

pochopte, že nevyvolávam vojny medzi ľuďmi, aké ste vždy viedli vy; moja vojna je vojnou ideí, 

presvedčení, v ktorých žiari pravda, láska, rozum, spravodlivosť a pravá múdrosť. 

64 Ale keď je boj najostrejší a človek začne chápať, že tieto posolstvá sú božské vnuknutia, iskry 

Božej lásky, ktoré prinášajú pokoj len medzi 

ľudí, potom pocíti podnety, aby ho uviedol do praxe, aby ho učil všetkých, ktorí ho nepoznajú, a potom sa 

ujme môjho učenia, aby odstránil zlo, ktoré vám spôsobila vaša neposlušnosť. 

65 Na to, čo sa naučíte a čo preskúmate z písaného Slova, vylejem svoju inšpiráciu, aby ste mohli 

rozšíriť poučenie, ktoré dávate svojim bratom. 

66 Keď sa medzi ľuďmi začnú objavovať tí, ktorí - zmierení tvárou v tvár urážke - milujú a odpúšťajú 

tomu, kto ich urazil, a s láskou dobrorečia Bohu, pretože ich svojím dokonalým učením premenil na živé 

príklady podobné Ježišovi, vtedy budete na začiatku Kristovej vlády v ľudských srdciach. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 22  
1 Toto je čas veľkého svetla pre ľud Izraela, keď prebúdzam duchov rôznych príbytkov na ich 

rôznych pozemských cestách, aby všetky Moje deti prišli ku Mne plné porozumenia a lásky, aby prijali 

svoje dedičstvo. 

2 Chystám sa vybrať si spomedzi ľudstva mužov, ženy, starcov a deti, v ktorých našli útočisko 

duchovia Izraela, ktorí sú prvorodení Mojej Božskosti, zodpovední za Moje zjavenia. 

3 V troch vekoch som zjednotil a zhromaždil Svoj ľud a v tomto treťom veku bol váš duch 

prekvapený Mojou Prítomnosťou a Mojím Slovom prostredníctvom ľudskej mysle, pretože ste neverili, že 

Kristus, Božské Slovo, sa s vami spojí v tejto podobe. Hoci som vám prostredníctvom prorokov ohlásil svoj 

návrat ako Ducha Svätého, neočakávali ste môj príchod a teraz, keď sa medzi vami prejavil, ste ma 

nespoznali pre nedostatok duchovnosti a skúmania Božieho učenia. Musíte však pochopiť, že nech sa 

vám zjavujem v akejkoľvek podobe, vždy budem Božskou Podstatou, Prítomnosťou a Silou, Pravdou a 

Láskou. 

4 Prečo ste teda o Mne pochybovali počas troch časov, keď som sa vám dal poznať? Skryl som pred 

vami znamenia a čas svojho príchodu, aby bolo ľudstvo v zmätku? - Nie, naozaj! vy, ktorí pochybujete o 

Mojej prítomnosti, mlčte, zapečaťte svoje pery, neúnavne Mňa počúvajte, kým nevyznáte, že som to Ja, 

váš Pán, kto sa prišiel dať poznať prostredníctvom ľudskej mysle. Ak sa dávam poznať prostredníctvom 

mužov a žien, ktorých nedokonalosti a slabosti sú podobné vašim, je to preto, že som hľadal, 

prostredníctvom koho by som sa mohol dať poznať, a nenašiel som čisté a neporušené srdce, aby som sa 

zjavil v celej svojej sláve. 

5 Hľadal som medzi deťmi a videl som, že ich duch, hoci je telo nevinné, si so sebou nesie reťaz 

zlozvykov, ktoré si osvojil v minulosti, a zabudol, že sa stal človekom na tejto planéte len preto, aby sa 

očistil prostredníctvom novej telesnej schránky. Hľadal som čisté srdce medzi mladými a videl som, že 

mladík sa poškvrnil a nosí v duchu neduhy; a v panne sa skrýva semeno pokušenia. Medzi starými ľuďmi 

vidím len bytosti vyčerpané a zmätené premenami života. Vo vedcoch je materializmus a arogancia, 

pretože keď som im ukázal tajomstvá prírody, cítili sa veľkolepí a chceli sa stať bohmi tohto sveta. A 

medzi tými, ktorí sa nazývajú služobníkmi Môjho Božstva, objavujem iba pokrytcov a farizejov* tretej éry. 

Preto vám hovorím: spomedzi hriešnikov som si vyvolil tých, ktorých som nazval "nositeľmi hlasu", 

ktorí sú ako vy a ktorí týmto darom, ktorý dostali odo mňa, odstraňujú svoju vinu a zachraňujú sa. V 

okamihu, keď Môj lúč zostúpi, aby ich osvietil, odstraňujem škvrnu a prijímam ich povznesenie. Keď sú 

takto pripravení, začnem s vami komunikovať ich prostredníctvom a moji duchovní služobníci, ktorým 

boli zverení, aby strážili ich kroky, ich urobia vnímavými a hodnými. 
* Pozri poznámku 5 v dodatku 

6 Mohol by som sa viditeľne zjaviť alebo dať zaznieť svojmu hlasu tak, ako ste ho počuli po prvý raz 

na vrchu Sinaj, ale aké zásluhy viery by ste získali pri Mne v tejto podobe? - Žiadna, pretože cnosť viery je 

stupienkom na rebríku vášho rozvoja. Ale preto sa neskrývam, a ak sa dávam spoznať prostredníctvom 

človeka, je to preto, že vás milujem, učím vás vyššiu lekciu a chcem, aby ste ma spoznali podľa jej 

dokonalosti. 

7 Do ducha človeka, ktorý je mojím majstrovským dielom, som vložil svoje božské svetlo. Staral som 

sa oň s nekonečnou láskou, ako sa záhradník stará o rozmaznanú rastlinu vo svojej záhrade. Umiestnil 

som vás do tohto životného priestoru, kde vám nič nechýba k životu, aby ste ma spoznali a aby ste 

spoznali seba samých. Dal som vášmu duchu moc cítiť život v záhrobí a vo vašom tele zmysly, aby ste sa 

mohli osviežiť a zdokonaliť. Dal som vám tento svet, aby ste na ňom začali robiť prvé kroky a na tejto 

ceste pokroku a dokonalosti mohli zakúsiť dokonalosť Môjho zákona, aby ste ma počas svojho života 

čoraz viac poznávali a milovali a aby ste ma svojimi zásluhami dosiahli. 

8 Dal som vám dar slobodnej vôle a obdaril vás svedomím. Prvý preto, aby ste sa mohli slobodne 

rozvíjať v rámci mojich zákonov, a druhý preto, aby ste vedeli rozlíšiť dobro od zla, aby vám ako dokonalý 

sudca povedal, kedy plníte alebo porušujete môj zákon. 
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9 Svedomie je svetlo z môjho Božského Ducha, ktoré vás nikdy neopúšťa. 

10 Ja som cesta, pravda a život, ja som pokoj a šťastie, večný prísľub, že budete so mnou, a tiež 

naplnenie všetkých mojich slov. 

11 Ak cítite nedôveru k životu, ak si myslíte, že nie ste schopní bojovať, modlite sa, spojte sa so 

Mnou a zostaňte na ceste pokoja, ktorú vám dáva spoznať Moja láska. Napravte svoje chyby, obnovte sa 

a odpustite tomu, kto vás urazil. Odovzdajte sa skúškam a pocítite moju silu a môj pokoj napriek 

nepriazni života. 

12 Majster sa ponáhľa, aby ťa učil a nechal svoju múdrosť prenikať do tvojej mysle a srdca, lebo len 

krátky čas k tebe budem hovoriť touto formou. Zanechám vám svoje slovo ako dedičstvo, aby ste ho 

žiarlivo strážili. Je to pravda, a ak ju v pôvodnej čistote a dobrými skutkami sprístupníte svojim bratom, 

splníte svoje duchovné poslanie. 

13 Tí, ktorí mi vo chvíli môjho odchodu povedia: "Pane, Ty sa s nami lúčiš a nechávaš nás v sirotinci", 

to budú tí, ktorí boli hluchí a slepí k mojim ohlasom a nechceli pochopiť moje učenie. 

14 Už dlho vidím vo vašom uctievaní fanatizmus a modlárstvo. Do týchto modlitební prinášate 

hmotné obety, ktoré sa ku Mne nedostanú, preto som vás požiadal, aby ste skúmali Moje Slovo, aby sa 

váš duch mohol rozvíjať. Čas príprav sa totiž blíži ku koncu a vy musíte urobiť krok vpred v chápaní Môjho 

učenia. 

15 Nezasvätení sa stávajú "deťmi" (v pôsobení Ducha), deti sa stávajú učeníkmi a učeníci sa stávajú 

živými príkladmi pokory, lásky a múdrosti. Mnohí z nich sú medzi týmito zástupmi, ale sú roztrúsení aj 

medzi učencami, náboženstvami a sektami. 

16 Nič si nepredstavujte o plodoch vašej vedy, pretože teraz, keď ste v nej dosiahli taký veľký pokrok, 

ľudstvo trpí najviac, je tu najviac biedy, úzkosti, chorôb a bratovražedných vojen. 

17 Človek ešte neobjavil pravú vedu, ktorá sa dosahuje cestou lásky. 

18 Vidíte, ako vás zaslepila márnivosť; každý národ chce mať najväčších učencov na zemi. Veru, 

hovorím vám, že vedci neprenikli hlboko do tajomstiev Pána. Môžem vám povedať, že vedomosti, ktoré 

má človek o živote, sú stále povrchné. 

19 Blíži sa čas, keď duchovné zjavenia odhalia ľuďom svetlú cestu, aby mohli spoznať tajomstvá 

ukryté v lone stvorenia. Svetlo Môjho ducha vám odhalí spôsob, ako si osvojiť pravú vedu, ktorá umožní, 

aby človeka spoznali stvorenia, ktoré ho obklopujú, a prírodné sily stvorenia, a aby si získal poslušnosť, 

čím sa naplní Moja vôľa, aby si človek podmanil zem. To sa však stane až vtedy, keď ľudský duch 

osvietený svedomím vnesie svoju silu a svetlo do slabostí hmoty. 

20 Ako sa môžu sily a živly stvorenia podriadiť vôli človeka, keď sa riadi sebeckými pocitmi, zatiaľ čo 

príroda sa riadi Mojím zákonom lásky? 

21 Je potrebné, aby sa ideály ľudstva vydali na cesty spravodlivosti, vedené pravdou dokonalého 

poučenia, ktoré im odhalí zmysel večného života, a týmto poučením je tu uvedené duchovné učenie, 

ktoré časom zmení váš duchovný a ľudský život. 

22 Človek sám nie je schopný prijať Moje slovo a zmeniť svoju morálku, sklony, túžby a ideály, preto 

som dovolil, aby ním na istý čas otriasla bolesť. Ale keď bude kalich pre ľudí najtrpkejší a oni spoznajú 

svoje chyby pred sudcom svojho svedomia, budú vzývať Moje meno, hľadať Mňa, stratené ovce sa vrátia 

k Mojej prekážke lásky a všetky Moje deti budú naplnené svetlom Môjho Ducha, aby začali novú cestu 

života. 

23 Neprišiel som, aby som pripisoval chyby vašim dielam na zemi, nie, ukazujem vám vaše chyby, 

pretože chcem, aby ste dosiahli dokonalosť, ktorá vám prichádza prostredníctvom večného dedičstva. 

Váš duch sa nestratí, pretože je iskrou božského svetla a obrazom vášho Otca a Stvoriteľa. 

24 Čo by sa stalo s tvojím duchom, keby som sa venoval oslave tvojich ľudských diel a na neurčito ho 

opustil pozemským vášňam? 

25 Keď som prišiel za tebou, bolo to preto, že ťa milujem. Ak sa vám zdá, že k vám hovorím prísne, v 

mojich slovách je moja spravodlivosť a moja láska. Ak vám dávam poznať svoju pravdu, aj keď vám 

niekedy spôsobuje bolesť, je to preto, že chcem vašu spásu. 
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26 Neodmietajte Moje Slovo, skúmajte ho, aby ste v jeho podstate našli učenie schopné uskutočniť 

zázrak a premeniť toto slzavé údolie, ktoré sa teraz zmenilo na pole krvavých bojov medzi bratmi, na 

údolie pokoja, kde žije len jedna rodina, ľudstvo, ktoré uplatňuje spravodlivé, dokonalé a láskyplné 

zákony, ktoré vám dal váš Otec, lebo v ich plnení nájdete šťastie. 

27 Na tomto svete som mal len niekoľko žiakov a ešte menej tých, ktorí boli ako obraz Božského 

Majstra. V "duchovnom údolí" mám však veľa žiakov, pretože tam človek robí najväčší pokrok v chápaní 

Môjho učenia. Tam moje deti, tie, ktoré túžia po láske, dostanú od svojho Majstra to, čo im ľudstvo 

odoprelo. Tam žiaria svojou cnosťou tí, ktorí pre svoju pokoru zostali na zemi nepovšimnutí, a tam 

smutne a kajúcne plačú tí, ktorí na tomto svete žiarili falošným svetlom. 

28 V záhrobí ťa prijímam tak, ako si v to nedúfal na zemi, keď si v slzách, ale s požehnaním pre Mňa, 

odčinil svoju vinu. Nezáleží na tom, že ste počas svojej životnej cesty zažili chvíľu násilnej vzbury. Budem 

brať do úvahy, že ste prežili dni veľkej bolesti a v nich ste preukázali odovzdanosť a požehnali moje meno. 

Aj vy ste v rámci svojej malosti zažili nejaké Golgaty, aj keď boli spôsobené vašou neposlušnosťou. 

29 Hľa, vďaka niekoľkým okamihom vernosti a lásky k Bohu dosiahnete časy života a milosti na onom 

svete. Moja večná láska tak opätuje krátkodobú lásku človeka. 

30 Blahoslavení sú tí, ktorí padajú a vstávajú, ktorí plačú a dobrorečia mi, ktorí zranení vlastnými 

bratmi v hĺbke svojho srdca dôverujú vo mňa. Títo malí a utrápení, vysmievaní, ale pokorní, a tak silní v 

duchu, sú v skutočnosti moji učeníci. 

31 Radujte sa, lebo vďaka týmto učeniam budete napredovať vo svojom vývoji, aj keď niektorí veria 

v opak, pretože sa riadia ľahkovážnymi úsudkami. Po stáročia ste boli rozdelení náboženstvami a sektami, 

pretože ste vždy túžili poznať niečo viac, než ste poznali, a napriek tomu vaše srdce chradlo z nedostatku 

lásky, hoci ste vyznávali toľko viery, koľko ste mali. Ale čoskoro sa zhromaždíte okolo dokonalej lásky, 

ktorá vychádza z "Knihy pravého života", ktorou je toto Slovo. 

32 Chradnete od duchovného smädu, chradnete pre nedostatok rosy lásky a čistých citov. Cítite sa 

osamelí, a preto som prišiel, aby som medzi vás vyžaroval nezameniteľnú vôňu svojej lásky, ktorá 

spôsobí, že sa váš duch prebudí a rozkvitne v cnosti. 

33 Počúvajte ma, učeníci, aby ste zo svojich myslí vykorenili staré názory. Kresťanstvo sa rozdelilo na 

skupiny veriacich, ktoré sa navzájom nemilujú, ktoré ponižujú, opovrhujú a ohrozujú svojich bratov 

falošnými súdmi. Hovorím vám, že sú to kresťania bez lásky, a preto nie sú kresťania, lebo Kristus je láska. 

34 Niektorí vykresľujú Jehovu ako starca plného ľudských chýb, pomstychtivého, krutého a 

hroznejšieho ako najhorší sudcovia na zemi. 

35 Nehovorím vám to preto, aby som sa niekomu vysmieval, ale aby som očistil vašu predstavu o 

Božskej láske. Teraz nevieš, akým spôsobom si ma uctieval v minulosti. 

36 Cvičte sa v tichu, ktoré pomáha duchu nájsť svojho Boha. Toto ticho je ako prameň poznania a 

všetci, ktorí doň vstúpia, sú naplnení jasnosťou Mojej múdrosti. Ticho je ako miesto ohradené 

nezničiteľnými múrmi, do ktorého má prístup len duch. Ľudská bytosť v sebe neustále nosí poznanie 

tajného miesta, v ktorom sa môže spojiť s Bohom. 

37 Nie je dôležité, kde sa nachádzate, všade sa môžete spojiť so svojím Pánom, či už ste na vrchole 

hory alebo v hlbinách údolia, vo víre mesta, v pokoji domova alebo uprostred bitky. Keď Mňa hľadáte vo 

svojej svätyni v hlbokom tichu svojho vyvýšenia, okamžite sa otvoria brány univerzálneho a neviditeľného 

chrámu, aby ste skutočne pocítili, že ste v dome svojho Otca, ktorý je prítomný v každom duchu. 

38 Keď ťa ťaží bolesť skúšok a utrpenie života ničí tvoje city, keď pociťuješ horúcu túžbu dosiahnuť 

trochu pokoja, odíď do svojej spálne alebo vyhľadaj ticho, samotu polí; tam pozdvihni svojho ducha, 

vedený svedomím, a ponor sa do seba. Ticho je ríša ducha, ríša neviditeľná fyzickým očiam. 

39 V okamihu, keď človek vstúpi do duchovného vytrženia, sa prebudia vyššie zmysly, nastupuje 

intuícia, zažiari inšpirácia, možno nahliadnuť do budúcnosti a duchovný život jasne rozpoznáva vzdialené 

a umožňuje to, čo sa predtým zdalo nedosiahnuteľné. 

40 Ak chceš vstúpiť do ticha tejto svätyne, tejto komnaty pokladov, musíš si sám pripraviť cestu, lebo 

len s pravou čistotou do nej môžeš vstúpiť. 
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41 Sú tu dary a úlohy, ktoré čakali na hodinu vašej pripravenosti, aby sa usadili vo vašom duchu a 

premenili vás na prorokov a majstrov. 

42 V tejto pokladnici je celá minulosť, prítomnosť a budúcnosť bytostí, je tam manna ducha, chlieb 

večného života, o ktorom som vám prostredníctvom Ježiša povedal, že "kto z neho bude jesť, nikdy 

nezomrie". 

43 Tvoj duch sa osviežil počúvaním môjho Slova a našiel príležitosť, aby splnil svoju úlohu medzi 

týmto národom "robotníkov", ktorý vychovávam. 

44 Na koľko starostí zabúdate, keď sa venujete tejto požehnanej práci radenia, "pomazávania" a 

utešovania svojich bratov. 

45 Váš duch sa posilnil a telo sa zotavilo, lebo som vám povedal, že ten, kto dáva pokoj a hojivý 

balzam alebo praktizuje lásku v ktorejkoľvek z jej nespočetných foriem, uvidí, že sa v ňom rozmnoží to, čo 

dal. 

46 Takto vás postupne odvádzam od falošných pôžitkov sveta, od zbytočností, aby vaše srdce bolo 

čisté a vždy hodné toho, aby sa cez neho moja pomáhajúca láska dostala k núdznym; aby ste sa nenechali 

znova nakaziť zlobou, ktorá všade prevláda. 

47 Táto vnútorná a vonkajšia čistota mojich učeníkov je nevyhnutná, pretože len tak vám vaši bratia 

uveria, keď sa vydáte šíriť túto dobrú zvesť. Iba ak máš zdravé a čisté srdce, budú z neho vychádzať dobré 

skutky a z tvojich pier slová svetla. 

48 Na svojej ceste narazíš na temnotu a zmätok a jedinou silou a mocou, ktorú budeš mať, aby si 

porazil klamstvo pravdou, bude práve úprimnosť tvojich citov, čistota tvojich skutkov. Nezabúdajte: Aj 

keď môžete pred svojimi blížnymi predstierať, že hlásate pravdu bez toho, aby ste ju vlastnili, nebudete 

schopní oklamať Mňa. 

49 vaša premena musí byť hlboká a pravdivá, a to do takej miery, aby ste ju spoznali na duchovnosti, 

s akou prichádzajú na svet vaše deti, tieto nové generácie, ktoré sú prísľubom pre ľudstvo: zdravé na tele 

i na duchu, nie otroky pokušení ani obete lží svojich bratov, ale bytosti schopné milovať ma dôstojným 

spôsobom a pravdivo milovať svojich blížnych. Blíži sa čas, keď sa nepriatelia Môjho učenia pripravujú 

sledovať vaše kroky, pretože chcú zničiť vaše semeno, ale hovorím vám, že ak ho budete strážiť ako svoje 

sväté dedičstvo, ak budete bdieť nad tým, čo som vám zveril, žiadna moc nebude môcť zničiť to, čo s 

láskou a v Mojom mene zasievate do sŕdc svojich bratov. 

50 Uplatňujte moje slovo, hlásajte skutkami, svedčte dobrými skutkami, slovami a myšlienkami, 

potom bude vaše svedectvo hodné môjho poučenia. 

51 Pozorujte a modlite sa, mali by ste čakať na tých, ktorí vás skôr či neskôr vyhľadajú. Vojaci sa 

budú vracať z vojny so skľúčenými srdcami a plačúcimi dušami; vládcovia si uvedomia svoje chyby a budú 

otvorene plakať nad svojimi priestupkami; a zástupy túžiace a hladné po spravodlivosti budú hľadať tieto 

pramene duchovného svetla, kde sa budú môcť napiť, kým sa neuspokojí ich túžba po viere, pokoji a 

láske. 

52 Môj Duch bdie nad každou bytosťou a ja bdiem aj nad poslednými vašimi myšlienkami. 

53 Veru, hovorím vám: uprostred armád bojujúcich za pozemské ideály a ambiciózne ciele som vo 

chvíľach odpočinku objavil mierumilovných a dobromyseľných ľudí, ktorí sa stali vojakmi násilím. Keď im 

na perách zaznie moje meno, z ich sŕdc sa vydrú vzdychy a pri spomienke na príbuzných, rodičov, 

manželky, deti či bratov a sestry im po lícach stečú slzy. Vtedy sa ich duch vznesie ku Mne bez iného 

chrámu, než je svätyňa ich viery, bez iného oltára, než je oltár ich lásky, ani s iným svetlom, než je svetlo 

ich nádeje, a žiada o odpustenie za škody, ktoré nedobrovoľne spôsobili svojimi zbraňami. Hľadajú ma, 

aby ma z celej sily svojej bytosti prosili, aby som im dovolil vrátiť sa do ich domova, alebo aby som, ak už 

musia padnúť pod úderom nepriateľa, prikryl svojím plášťom milosrdenstva aspoň tých, ktorých zanechali 

na zemi. 

54 Všetkých, ktorí ma takto prosia o odpustenie, požehnávam, lebo nie sú vinní za zabíjanie; iní sú 

vrahovia, ktorí sa budú musieť predo Mnou zodpovedať za všetko, čo - keď príde hodina ich súdu - urobili 

s ľudskými životmi. 
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55 Mnohí z nich, ktorí milujú mier, sa čudujú, prečo som sa nechal zaviesť na bojiská a miesta smrti. 

Na to vám hovorím: Ak ich ľudská myseľ nie je schopná pochopiť dôvod, ktorý je podstatou tohto 

všetkého, ich duch vie, že sa tým naplnilo vykúpenie. 

56 Poznám aj takých, ktorí zabúdajú na svojich blízkych a myslia na všetky národy, aby plakali od 

bolesti nad skutočnosťou falošného kresťanstva ľudstva. Vzývajú ma vo svojich modlitbách, vo svojich 

duchovných rozjímaniach si pripomínajú, že existuje prísľub môjho návratu a že aj znamenia môjho 

návratu boli predpovedané a napísané. Nosia tieto slová vo svojich srdciach, a preto sa ma každý deň 

pýtajú, kedy bude Môj príchod "na Východe a Západe "*, a všade hľadajú znamenia bez toho, aby ich 

objavili ich oči, a preto sa cítia zmätení. 
Odkaz na biblické zasľúbenie v Mt 24, 27. Podrobné vysvetlenia týkajúce sa Kristovho návratu nájdete ako úvod 

tejto knihy v kapitole: Kristov návrat v zrkadle biblických zasľúbení. 

57 Nevedia, že všetky znamenia sa už stali, a preto môj Duch začína v tomto čase prejavovať svoju 

novú fázu zjavenia. 

58 Ako často sa prebudili, keď počuli Môj duchovný hlas, a pýtali sa: "Kto ma povolal?" bez toho, aby 

pochopili význam Môjho posolstva. V iných prípadoch bolo svetlo intuície v ich mysliach také jasné, že 

dosiahli prekvapujúce skutky, ktoré ich naplnili úžasom. 

59 Uzdravujúci balzam pre zraneného alebo smrteľne chorého, ako aj chlieb či voda sa zázračne 

naplnili a oni zakúsili, ako ich pokoj a dôvera duchovne a telesne posilňujú vo chvíľach najväčšieho 

nebezpečenstva. 

60 Tieto udalosti prinútili tých, ktorí žijú bdelo a modlitebne, vnútorne zvolať: "Pane, nie sú tieto 

zjavné znamenia, ktoré nám denne dávaš, dôkazom Tvojej prítomnosti? Nie je toto všetko dôkazom, že v 

tomto čase Tvoj Duch hľadá náš, aby sa nám predstavil ako Majster učeníkovi alebo ako Otec dieťaťu?" 

61 Áno, milovaní učeníci, sú dôkazom toho, že Môj Duch vibruje nad vaším, a tak v novej podobe 

napĺňa Môj sľub, že sa vráti k ľuďom. 

62 Znamenia, ktoré vám naznačovali moje nové zjavenie, sa už stali; nevideli ste ich, ani ste o nich 

nemali správy. Ale ja vám hovorím: Cítiš moju prítomnosť? Cítite príchod nového času? Živí sa tvoje srdce 

duchovnou modlitbou a cíti sa tvoj duch posilnený, keď sa nechá viesť svetlom svedomia? Ak je to tak, 

prečo potrebujete hmotné znamenia, ktoré by vám naznačili moju prítomnosť a dosvedčili naplnenie 

proroctva? Nechajte to na farizejov a zákonníkov tohto veku, aby to skúmali. Kniežatá kňazov nech v 

strachu pred mojou prítomnosťou prehľadávajú priestor a zem a hľadajú prisľúbené znamenia. Pre nich 

boli dané, pre ľudí malej viery, pre tých, ktorí sa chvália duchovnosťou a ktorých srdce a myseľ sú tvrdšie 

ako skala. Boli to totiž znamenia, ktoré príroda dávala ako zvukové signály, keď sa môj duchovný prejav 

chystal vyliať na ľudstvo svoje svetlo. 

63 V tejto chvíli modlitby, ktorá je zasvätená spoločenstvu s Otcom, zabudni na všetky svoje starosti, 

odmietni pokušenia, ktoré by mohli zabrániť tvojmu duchu plniť môj zákon, zbav ho všetkého nepokoja. 

V týchto vznešených chvíľach dovoľte, aby sa vaša vôľa stala Božou vôľou; odovzdajte sa láske svojho 

Nebeského Otca. Potom sa stane, že podobne ako v druhej ére uvidíte, ako sa skutky, ktoré nazývate 

zázrakmi, stanú skutočnosťou. 

64 Keď pocítite, že vaše modlitby preniká Môj pokoj, bude to znamenie, že ste vstúpili do 

spoločenstva s Mojou Božskosťou. Svedomie bude vo vašom duchu žiariť ako žiarivé slnko a na oltári 

vašej svätyne uvidíte svetlo Ducha Svätého. V týchto chvíľach uvidíte všetko, čo je osvietené Božou 

láskou. 

65 Závoje, ktoré vám pre nedostatok vašej výbavy bránili pochopiť zmysel môjho učenia, budú 

odstránené a vy uvidíte vo večnej svätyni pokladnicu Pána, ktorá je zdrojom života a z ktorej prúdi pravá 

múdrosť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 23  
1 Blahoslavení sú tí, ktorí sa usilujú o pokoj so svojím svedomím. Blahoslavení sú tí, ktorí zasievajú 

semená môjho pokoja na cestu svojim blížnym. 

2 Prichádzajte ku mne vždy, keď ste skľúčení utrpením alebo nedostatkom viery, lebo ja som svetlo 

a sila, ktoré vám vrátia duchovný pokoj. 

3 Kde ma budete počuť, keď sa už nebudem prejavovať v tejto podobe? - vo vašom svedomí, lebo 

prostredníctvom neho vám ukazujem cestu lásky. 

4 Keď svet prechádza obdobím duchovného zmätku, keď človek nerozumie tajomstvám, ktoré 

duchovný život skrýva, ani nevie pochopiť a premýšľať o jeho cieli, hoci je na to kvalifikovaný, vtedy ho 

osvieti jasnosť Môjho Slova. Ľudstvo je svedkom toho, že v týchto chvíľach vedci využívajú všetok svoj čas 

a intelekt, aby v prírode objavili odpoveď na mnohé otázky a pochybnosti, ktoré im kladie život. Príroda 

reaguje na volanie ľudí a vydáva svedectvo o svojom Stvoriteľovi, ktorý je nevyčerpateľným zdrojom 

múdrosti a lásky, ale aj spravodlivosti. Napriek tomu slobodná vôľa, ktorou bol človek obdarený, ho 

nepriviedla k tomu, aby sa prebudil k svetlu Mojej lásky, a duch za sebou naďalej ťahá reťaze 

materializmu, z ktorých sa nedokázal oslobodiť. Ľudia akoby sa báli urobiť krok vpred vo vývoji a zvykli si 

zotrvávať v tradíciách, ktoré im zanechali ich predkovia. Človek sa bojí myslieť a veriť sám sebe, radšej sa 

podriaďuje tradícii iných, a tak sa zbavuje slobody spoznať Mňa. Preto žil zaostalo, ale teraz prišiel čas 

svetla pre ľudstvo a s ním človek získava svoje vlastné poznanie, prebúdza sa, napreduje a je prekvapený 

pravdou Môjho poučenia. 

5 Ak je ľudstvo svedkom rozvoja vedy a vidí objavy, ktorým by predtým neverilo, prečo sa bráni 

veriť v rozvoj ducha? Prečo stuhne na niečo, čo ju zastaví a urobí ju inertnou? 

6 Moje učenie a Moje zjavenia sú v tomto čase v súlade s vaším vývojom. Nech vedec nie je 

namyslený na svoju materiálnu prácu a svoju vedu, pretože v nej bolo vždy prítomné Moje zjavenie a 

pomoc duchovných bytostí, ktoré vás inšpirujú zo záhrobia. Ľudská bytosť je súčasťou stvorenia, má 

úlohu, ktorú musí plniť, tak ako všetky stvorenia Stvoriteľa, ale dostala duchovnú prirodzenosť, 

inteligenciu a vlastnú vôľu, takže vlastným úsilím dosahuje rozvoj a dokonalosť ducha, ktorý je tým 

najvyšším, čo má. Prostredníctvom ducha môže človek pochopiť svojho Stvoriteľa, porozumieť jeho 

dobrodeniam a obdivovať jeho múdrosť. 

7 Keby ste namiesto márnivosti nad pozemským poznaním prijali za svoje celé Moje Dielo, nemali 

by ste žiadne tajomstvá, spoznali by ste sa ako bratia a milovali by ste sa navzájom tak, ako vás milujem 

Ja: bola by vo vás dobrota, ústretovosť a láska, a teda jednota s Otcom. 

8 Akí ste malí, keď sa považujete za všemocných a veľkých, a preto odmietate priznať, že nad 

hranicou vašej moci a vašej vedy je Ten, ktorý v skutočnosti vie všetko a môže všetko! Potom si spokojný 

s tým, že si hmota a len hmota, a zdá sa, že si bezvýznamný, pretože podliehaš len zákonu prírody, ktorý 

riadi smrteľné a pominuteľné bytosti, ktoré sa rodia, rastú a umierajú bez toho, aby zanechali stopu 

svojej cesty. Kedy povstanete z tohto stavu, v ktorom sa nachádzate? Musíte sa snažiť pozrieť sa za 

hranice neba, ktoré ste si predstavili, aby ste si uvedomili, že k Otcovi sa dostanete len vďaka duchovným 

zásluhám. 

9 Nečakajte, kým iní začnú cestu ku Mne, príďte, vyšlite svoju modlitbu, a tak pochopíte, čo musíte 

urobiť, a prežijete úlohu, ktorú máte splniť. Pozývam vás, aby ste sa ku mne priblížili, ale na to nie je 

potrebné zanechať úlohy, povinnosti a občerstvenie ľudského života. 

10 Prišli ste na zem v čase, keď ľudia žijú pod nadvládou ľudskej vedy, a predsa v tomto čase 

rozviniete svoje duchovné dary: budete uzdravovať chorých, prorokovať a dosiahnete väčší duchovný 

rozvoj. 

11 Svetlo, ktoré osvetľuje vaše vnútro, vám pomáha predvídať, čo musí prísť; musíte sa však 

pripraviť, aby tento dar mohol rozkvitnúť. Nič nesmie stáť na mieste, všetko sa musí pohybovať v súlade 

so Stvorením. 
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12 Nedávam vám Svoje učenie len ako morálnu oporu pre vašu hmotnú prirodzenosť, ale skôr s ním 

môžete vystúpiť do väčších výšin svojej duchovnej dokonalosti. 

13 Nezakladám medzi vami nové náboženstvo, toto učenie nepopiera existujúce náboženstvá, ak sú 

založené na Mojej Pravde. Je to posolstvo Božej lásky pre všetkých, výzva pre všetky sociálne inštitúcie. 

Kto chápe Boží zámer a plní Moje prikázania, pocíti, že je vedený k pokroku a vyššiemu rozvoju svojho 

ducha. 

Pokiaľ človek nepochopí, že vo svojom živote musí dosiahnuť oduševnenie, mier sa vo svete ešte dlho 

nestane skutočnosťou. Kto však plní môj zákon lásky, nebude sa báť ani smrti, ani súdu, ktorý čaká jeho 

ducha. Vedzte, že váš Otec vás nesúdi, keď k vám príde smrť, ale tento súd sa začína hneď, ako si 

uvedomíte svoje skutky a pocítite volanie svojho svedomia. Môj súd je vždy nad vami. Na každom kroku, 

či už v ľudskom alebo duchovnom živote, podliehate môjmu súdu, ale tu vo svete, v telesnej schránke, sa 

duch stáva necitlivým a hluchým voči volaniu svedomia. 

14 Súdim ťa, aby som ti pomohol otvoriť oči pre svetlo, aby som ťa oslobodil od hriechu a vykúpil z 

bolesti. 

15 Vo svojom súde nikdy nepočítam urážky, ktoré ste mi spôsobili, pretože v mojom súde sa nikdy 

neobjaví zášť, pomsta, ba ani trest. 

16 Keď bolesť vstúpi do tvojho srdca a zasiahne ťa na najcitlivejšom mieste, je to preto, aby ťa 

upozornila na nejakú chybu, ktorej sa dopúšťaš, aby si pochopil moje učenie a aby som ti dal novú a 

múdru lekciu. Moja láska je vždy prítomná na dne každej z týchto skúšok. 

17 Pri niektorých príležitostiach som vám dovolil pochopiť príčinu nejakej skúšky, pri iných nemôžete 

nájsť zmysel tohto varovania Mojej spravodlivosti, a to preto, lebo v Otcovom diele a v živote vášho 

ducha sú hlboké tajomstvá, ktoré ľudská myseľ nie je schopná rozlúštiť. 

18 Dávam vám toto učenie, aby ste nečakali, kým príde smrť, aby ste začali splácať svoj dlh, ale aby 

ste využili skúšky, ktoré vám život prináša, s vedomím, že od lásky, trpezlivosti a povznesenosti, s akou ich 

prijímate a znášate, závisí, či váš duch príde pred prah večného života oslobodený od bremena hriechov a 

nedokonalostí, ktoré niesol počas svojho pobytu vo svete. 

19 Ďaleko je čas, keď vám bolo povedané: "Meradlom, ktorým meriate, vám bude odmerané". Ako 

často sa tento zákon využíval na pomstu tu na zemi a na odsunutie každého citu lásky! 

20 Teraz vám hovorím, že som sa chopil tejto bunky spravodlivosti a budem vám ňou merať podľa 

toho, ako ste merali, hoci už teraz musím na vysvetlenie dodať, že pri každom mojom súde bude 

prítomný Otec, ktorý vás veľmi miluje, a Vykupiteľ, ktorý prišiel pre vašu spásu. 

21 Je to človek, kto vynáša rozsudok svojimi skutkami, niekedy strašnými rozsudkami, a je to váš Pán, 

kto vám poskytuje pomoc, aby ste našli cestu, ktorou môžete niesť svoje pokánie. 

22 Veru, hovorím vám, že ak sa chcete vyhnúť príliš bolestivému pokániu, včas sa kajte a dajte 

svojmu životu nový smer prostredníctvom úprimnej obnovy skutkami lásky a milosrdenstva voči bratom. 

23 Pochopte, že Ja som spásna brána, brána, ktorá sa nikdy nezavrie pre všetkých, ktorí ma hľadajú s 

pravou vierou. 

24 Ak chcete dôkazy o pravdivosti môjho učenia, hovorím vám, že máte pred očami dôkazy, ktoré 

odo mňa žiadate, aby ste ma nasledovali. Aké sú tieto dôkazy? - Obnova týchto mužov a žien, ktorí mi 

dnes slúžia ako "robotníci na mojich poliach". 

25 Táto "denná práca" je občas zdĺhavá a namáhavá, ale nikdy nie nemožná. Úloha žiaka 

spiritualizmu je delikátna a ťažká, ale nie je nemožné ju splniť, a preto vám všetkým, ktorí ste nerozhodní, 

hovorím, že ak máte pochybnosti, či ju môžete splniť, je to preto, že ste ľudia malej viery. 

26 Ponúkam Svoje polia lásky všetkým, ktorí si chcú získať zásluhy službou svojim bratom. Tí, ktorí 

pochopili, sa ku Mne ponáhľali, aby ma požiadali o možnosť pracovať na Mojich požehnaných poliach, 

kde je semeno dobročinnosťou. 

27 Tu musia byť zásluhy pravdivé, aby mohli byť zaznamenané Mnou v prospech toho, kto ich 

vykonáva. Zdanie pre iných nemá pre Mňa žiadnu hodnotu, preto sa Moji pracovníci učia pracovať v 

tichosti, byť pokorní a úprimní, neznášať márnivosť a nikdy nedávať najavo dobročinnosť. 
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28 Ľudia nepoznajú históriu každého z týchto pracovníkov, ktorí jej deň čo deň slúžia; nepoznajú 

úsilie, obete a odriekania, ktoré Moji služobníci museli podstúpiť, aby sa stali hodnými nazývať sa Mojimi 

učeníkmi. 

29 Mnohí z týchto mužov a žien, ktorí svojimi duchovnými darmi prinášajú do vašich sŕdc toľko 

radosti, ktorí vám dávajú pocítiť Môj balzam a svojimi slovami vám vracajú pokoj, nosia vo svojich 

srdciach skrytý smútok, ktorý vidí len Môj pohľad. 

30 Koľkí z nich boli za to, že sa vydali touto cestou, odsúdení a dokonca vyvrhnutí svojimi milovanými 

príbuznými! Títo im ubližujú, ohovárajú ich a vyhrážajú sa im, ale oni naďalej s láskou plnia svoju úlohu, 

hoci pociťujú bičovanie a hádzanie kameňov rozhnevaných ľudí, zatiaľ čo oni, podobne ako ich Majster, 

idú svojou cestou pod ťarchou svojho kríža. 

31 Vidím, že chcete vedieť, prečo niektorí z nich nepokračujú v tejto úlohe. Na to vám hovorím, že to 

nie je preto, že by neuniesli bremeno svojho kríža, ale preto, že ich svet pokúšal a oni podľahli pokušeniu; 

lebo ten, kto si berie na plecia kríž lásky, ho v skutočnosti vôbec nenesie. Je to skôr kríž, ktorý ho 

podopiera, pretože každý krok "robotníka" je vždy sprevádzaný vnútorným pocitom nekonečného 

pokoja. Nemali by ste sa však k nim správať nevďačne, lebo viete, že môj pokoj je v tých, ktorí ma 

nasledujú, lebo sú takí istí ľudia ako vy. Pretože ich vidíte usmievavých a pokojných, nechcete vedieť nič o 

tom, čo trpia, aby boli užitoční a slúžili vám. 

32 Kto sa vie odplatiť láskou a dobročinnosťou tým, ktorí často dočasne zastavia svoju prácu, aby 

prijali tých, ktorí potrebujú pokoj a zdravie? Kedy ste sa ponáhľali ku kolíske dieťaťa, ktoré muselo zostať 

samo, pretože jeho matka je "robotníčka", ktorá musela plniť svoju úlohu medzi trpiacimi? - Veru, 

hovorím vám: Ako som vás povolal, aby ste sa naučili prijímať, tak od vás žiadam, aby ste sa naučili s 

láskou odplácať nezištnú pomoc svojich bratov. 

33 Ako často dávate najavo svoju nespokojnosť a odsudzujete ich ako "zlých pracovníkov", pretože 

prichádzajú neskoro. Ste nároční, keď si všimnete ich chybu, pretože viete, že majú povinnosť plniť si 

svoje povinnosti. 

34 Ó, zástupy ľudí, namiesto toho, aby ste s pokorou prijímali chlieb, ktorý sa vám dáva, požierate ho 

spolu s rukou, ktorá sa natiahla, aby vám ponúkla pokrm! 

35 Čo viete o tom, ako sa moji vyvolení snažia zachovať si čistotu a slúžiť vám? Čo viete o skúškach, 

ktorými sú postihnutí, aby boli v strehu? Napriek tomu ich stále považujete za slabých a rozprávate, že 

ich premohlo pokušenie, pričom nechápete, že je to bremeno, ktoré ste v nich sami zanechali, keď 

odmietate prevziať na seba časť zodpovednosti, ktorá patrí každému v Mojom diele. 

36 Ako rýchlo zabudnete na mnohé veci, ktoré ste vďaka nim dostali! Vo svojich srdciach sa však 

upokojujete úvahou, že vám nič nedali, ale naozaj vám hovorím: Pokiaľ sa nemilujete navzájom, je lož, že 

ma milujete. 

37 Legie duchovných bytostí, ktoré neviditeľne sprevádzajú vaše hmotné oči pri hlásaní Môjho Slova, 

sú tí, ktorí podávajú pravdivý výklad Môjho učenia. Aby ste vedeli, aké príkazy som dal príslušnému 

duchu* a v akej forme ich plní, preto ich občas oslovujem prostredníctvom hlasového nosiča, ktorým vám 

odovzdávam svoje pokyny. Myslíte si, že je pre nich potrebné, aby som s nimi hovoril prostredníctvom 

ľudských prostredníkov? - Nie, ľudia, práve som vám povedal, že to robím len preto, aby ste cítili ich 

prítomnosť a počuli pokyny, ktoré im dávam. 
* Myslí sa tým strážny duch každej ľudskej bytosti. Sú to pokročilí duchovia svetla, ktorí plnia Božiu vôľu tým, že 

nám - svojim ešte stále inkarnovaným bratom - preukazujú láskavosť, inšpirujú nás a povzbudzujú k duchovnému 

rozvoju. 

38 Légia duchovných bytostí, ktorú som určil, aby vás sprevádzala a pomáhala vám na vašej ceste 

životom, je veľmi veľká, taká veľká, že si to ani neviete predstaviť. V ich strede vládne absolútna jednota. 

Svetlo, ktoré v nich žiari, je svetlo múdrosti a lásky, pretože ideál, ktorému sú zasvätení, je konať dobro 

pre ľudstvo a ich najväčšou túžbou je viesť svojich bratov k vrcholu oduševnenia. 

39 Aké krásne je ich poslanie a ako im sťažujete prácu! Nemôžete povedať, že vaša nedostatočná 

spolupráca s vašimi duchovnými bratmi je spôsobená nevedomosťou, pretože ste počuli pokyny, ktoré im 
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dávam prostredníctvom Mojich nositeľov hlasu, takže poznáte ich poslanie lásky a dobročinnosti a 

staráte sa o to, aby ste im ho pomáhali plniť. 

40 Ešte sa vám nepodarilo úplne sa dohodnúť s týmto svetom bratov svetla, ani neviete, ako sa s 

nimi zladiť. Kvôli vašej nedostatočnej duchovnosti, ktorá nedovoľuje vašim zmyslom vnímať všetky výzvy, 

varovania a inšpirácie, ktorými chcú viesť vaše kroky na zemi. 

41 Často si pletiete oduševnenie s materiálnymi zvyklosťami, ktoré vás od nich (duchovných bytostí) 

skôr vzďaľujú, než aby vás k nim priblížili. Myslíte si, že oslovovať ich akýmkoľvek menom je účinnejšie 

ako priťahovať ich modlitbou. Myslíte si, že by ste boli lepšie pripravení, keby ste ich vyvolali zapálením 

sviečky alebo hlasnou modlitbou, a ste na omyle. 

42 Je pravda, že sa ponáhľajú na vaše volanie, tlmočia vaše želania a poskytujú vám pomoc, lebo ich 

úloha je inšpirovaná činnou láskou k blížnemu; ale túto pomoc ste nedosiahli svojím oduševnením, lebo 

potom by ste boli v súlade so svojimi anjelmi strážcami a tvorili by ste s nimi Boží ľud, ktorý vie plniť moje 

prikázanie, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. 

43 Veru, hovorím vám, že čím čistejšie budú vaše myšlienky a čím jednoduchšie a čistejšie bude vaše 

konanie, tým jasnejšie budete vnímať prítomnosť a vplyv duchovného sveta vo svojom živote a tým 

väčšie zázraky od neho dostanete. 

44 Nemyslite si, že títo vaši bratia sa môžu miešať do vašich nečistých skutkov, že sa môžu pripojiť k 

vašim zlým zámerom alebo že sa môžu prejaviť vaším sprostredkovaním, ak nie ste náležite pripravení ich 

prijať. 

45 Aby ste dosiahli duchovnosť, milovaní ľudia, musíte sa modliť a veriť. 

46 Modlitba a viera urobia zázrak, ktorý vám deň čo deň prinesie na stôl chlieb, ako bola viera Izraela 

odmenená manou v prvom veku. 

47 Ak vás iné národy ošklbú o váš chlieb, odpustite im, aby som vám všetkým odpustil. 

48 Ak sa stane, že ťa vyhodia z domu, pôjdeš na horu, ktorá ťa prijme do svojho lona, aby si našiel 

útočisko, kým sa skúška neskončí. 

49 Tak ako v prvom čase vieru ľudí posilnili veľké skúšky, ktoré prežili na púšti, tak aj v tomto čase 

budú mnohokrát skúšaní, aby ich duch získal potrebnú silu byť vojakom v tejto veci. 

50 Ktorý učeník tohto diela by ešte potreboval materiálne miesto zhromaždenia, kde by sa uchýlil v 

čase skúšok? - Žiadny, lebo všetci viete, že váš Otec nehľadá kamenné chrámy, v ktorých by prebýval, ale 

svätyne a oltáre v ľudskom duchu, a tieto chrámy idú s vami, nech ste kdekoľvek. 

51 Vaši predkovia žili vo veľkej nevedomosti, živili náboženský fanatizmus, a preto dosiahli len malý 

pokrok svojho ducha. Nebolo im dané, aby tu na zemi videli svetlo tohto veku, ktoré vás osvecuje, ale keď 

príde hodina, aj oni dostanú duchovné svetlo v hojnosti. 

52 Moje učenie vás nabáda, aby ste sa zladili so svojimi bratmi, či už žijú na zemi alebo v 

nekonečnom Duchovnom údolí. 

53 To budú vlastnosti vášho budúceho života, ak budete dodržiavať zákon. Ale vaša životná cesta 

bude úplne iná, ak nebudete kráčať po ceste, ktorú som vám vytýčil svojím Slovom, lebo potom vás hlad, 

epidémie a vojny, ktoré vypuknú na zemi, neušetria, pretože tieto ničivé sily vo vás nenájdu nič, čo by ich 

mohlo zadržať. 

54 Milovaní učeníci, využívajte všetky veľké i malé skúšky, ktoré sa denne objavujú vo vašom živote, 

aby sa, keď prídu väčšie skúšky, rozbili ako poryvy vetra z hurikánu, keď narážajú na neotrasiteľné hradby 

sily, ktoré vám dáva praktizovanie môjho zákona. 

55 Svojou duchovnou jednotou vytvorte ľud, ktorého obranou proti nepriateľom je modlitba. Potom 

môžu sily prírody zúriť, pretože tento ľud bude vedieť zvládnuť všetky nástrahy prostredníctvom svojej 

duchovnosti. 

56 Povstaňte, muži a ženy, starci, mladí muži a deti, povstaňte, aby ste pevne kráčali po ceste, ktorú 

vám v tomto čase určilo Moje Slovo a ktorá je len obnovením cesty, ktorú som vyznačil v minulých časoch 

stopou Mojej Obete na kríži. 
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57 Plňte Môj Zákon, aby vaše deti pri formovaní nového pokolenia dosiahli vyšší rozvoj, než aký ste 

dosiahli vy, a aby ich vaša neposlušnosť neodradila od tohto diela a nebola príčinou toho, že budú žiť ešte 

ďalej od oduševnenia. 

58 V tomto treťom čase som vám prišiel dať teplo, ktoré vám chýba, a vziať vám chlad, ktorý ste šírili 

na svojich životných cestách. Počuli ste zvon, na ktorý zvonil Eliáš, aby ste prišli prijať svetlo Ducha 

Svätého s mojimi pokynmi. 

59 Pripravte sa, aby ste cítili moju prítomnosť a boli ako apoštoli druhej éry, ktorí ma počúvali, každý 

deň posilňovali svoju vieru a pripravovali sa na splnenie svojho ťažkého poslania. 

60 Izrael, neplň si len svoje záväzky voči svetu. Plňte aj zákon, lebo ste sa zaviazali k povinnosti voči 

Otcovi a jej plnenie musí byť prísne, vznešené a duchovné. 

61 Učím vás, aby ste sa odvrátili od materializmu a prestali byť fanatikmi a modloslužobníkmi; aby 

ste neuctievali ani neuctievali hmotné predmety vytvorené človekom. Nechcem vo vašich srdciach 

korene modlárstva, fanatizmu a falošných kultov. Neponúkajte Mi obety, ktoré sa ku Mne nedostanú; 

žiadam len o vašu obnovu a vaše naplnenie v oduševnení. 

62 Obnovte sa, pokiaľ ide o vaše predchádzajúce zvyky, nepozerajte sa späť a nehľadajte, čoho ste sa 

vzdali a čo by ste už nemali robiť. Pochopte, že ste sa vydali na cestu svojho vývoja a nesmiete sa zastaviť. 

Cesta je úzka a ty ju musíš dobre poznať, lebo zajtra budeš musieť po nej viesť svojich bratov a ja 

nechcem, aby si zišiel z cesty. 

63 Som trpezlivý Otec, ktorý čaká na vaše pokánie a dobrú vôľu, aby vás obdaril svojou milosťou a 

milosrdenstvom. 

64 Neodsudzujte niekedy neobratné slovo mojich hlasateľov; ak im chýbala príprava, nechajte túto 

záležitosť na Mňa. Pochopte - aj keď komunikujem prostredníctvom tej najneohrabanejšej mysle, v jadre 

tohto slova vždy nájdete duchovný význam, svetlo, pravdu a poučenie. 

65 Tento vek odhalí ľudstvu lekcie z "Knihy pravého života", ktoré ľudstvo doteraz nepoznalo. 

66 Veru, hovorím vám, že tak ako Eliáš, ktorý otvoril brány tretej éry, nepotreboval vteliť svojho 

ducha, aby mohol hovoriť k ľuďom, tak sa vám dávam poznať aj Ja a mnohé bytosti, ktoré v súčasnosti 

prebývajú v duchovnej oblasti, urobili to isté. 

67 Budú s vami komunikovať prostredníctvom vašich splnomocnených sprostredkovateľov až do 

roku 1950, keď sa skončí hmotne počuteľný prejav duchovného sveta; ale po tomto čase, bez toho, aby si 

to ľudia uvedomovali, budú ich ústami často hovoriť svetlí duchovia minulých čias, osloboditelia, proroci, 

patriarchovia, dobrodinci, apoštoli dobra, rozsievači spravodlivosti a božského učenia vášho Otca, ktorý 

bude komunikovať od ducha k duchu na vrchole svojej lásky k svojim deťom. 

68 Prítomnosť duchovných bytostí svetla medzi ľudstvom si uvedomia tí, ktorí bdejú a modlia sa, 

ktorí sa zduchovnili a pripravili na to, aby boli schopní vnímať okamih, keď sa títo poslovia priblížia, 

prehovoria alebo vykonajú nejakú nadľudskú prácu. 

69 Nebude potrebné, aby komunikovali prostredníctvom ľudí, ktorí poznajú toto učenie, aby mohli 

hovoriť prostredníctvom nich. Ich prítomnosť, vplyv a inšpirácia budú také jemné, že ich prítomnosť 

medzi ľuďmi bude môcť vnímať len ten, kto je pripravený. 

70 Národy zeme pocítia Mojžišovu prítomnosť, keď bude každý z nich postupne oslobodený. 

Rôzne náboženstvá zažijú Eliášovu prítomnosť, keď svetlo Božieho lúča vychádzajúce z pravdy rozmetá 

temnotu ľudskej duchovnej nevedomosti a postaví pred ich oči všetko falošné, čo uctievali. 

71 Vládcovia sveta, ktorí naďalej vládnu nad poníženými národmi, pocítia Danielovu duchovnú 

prítomnosť, keď sa prorok priblíži k ich táborom, aby ich zobudil k modlitbe, pretože sa blíži záhuba. 

72 Príde deň, keď každé oko uzrie svetlo týchto diel, ako je napísané, aby človek pochopil, že pre 

ducha neexistujú žiadne hranice ani materiálne prekážky a že sa všetci postupne blížite k cieľu, kde 

vládne harmónia a svetlo. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 24  
1 Učeníci, naučte sa dávať bez nároku na odmenu. 

2 Cvičte sa v pravej pokore, ktorá sa odráža v pocitoch srdca, pretože je vlastná vznešenému duchu. 

Úprimne cíť, že si posledný zo všetkých, nikdy sa nesnaž byť prvý. 

3 Naučte sa odpúšťať tomu, kto vás urazil. Povedal som Petrovi, že ak ho jeho brat sedemdesiatkrát 

sedemkrát urazí, bude mu musieť práve toľkokrát odpustiť, čím som mu dal najavo, že to bude musieť 

robiť vždy, a to aj za malé, aj za veľké urážky. Koľko bytostí prešlo týmto svetom, ktoré sa nazývali 

kresťanmi a za celý svoj život nedokázali ani raz udeliť odpustenie. 

4 Preto prosím všetkých, ktorých som nazval deťmi svetla: Či by ste toto vznešené prikázanie 

nemohli použiť aspoň raz za svoju existenciu, aby ste si uvedomili, aké zázraky robí v tom, kto udeľuje 

odpustenie, aj v tom, kto ho prijíma. 

5 Svetlo je ušľachtilosť, láska a porozumenie medzi duchmi. Už viete, ako sa musíte v živote správať, 

ak chcete byť naozaj deťmi Svetla. 

6 Ak ste teda urazení a oplácate úder, ale obaja máte výčitky svedomia, nezadržujte svoju ruku z 

pýchy, ale ako prví ju natiahnite na dôkaz pokory a nebojte sa pokoriť, lebo vám hovorím: kto sa pokorí 

na tomto svete, bude pochválený na onom svete. 

7 Ako si myslíte, že si želám svojich učeníkov medzi týmto ľudstvom? - Chcel som, aby mali čisté a 

jemné srdce, aby svojím príkladom svietili na cestu svojim blížnym; aby každý z nich bol ako tie hviezdy, 

ktoré sa trblietajú v noci ako strážcovia alebo sprievodcovia svojich bratov. 

8 Chcel som, aby tvoje srdce bolo plné radosti, aby si ju mohla odovzdávať zarmúteným, aby z 

tvojich rúk prúdila uzdravujúca sila a prinášala zdravie všetkým chorým, aby tvoje pery odovzdávali moje 

slovo v jeho pôvodnej čistote a duchovnom význame, lebo potom budeš schopná svojím príkladom 

vykúpiť stratených. 

9 V druhej ére som pri pohľade na mesto, v ktorom prebýval môj ľud, ktorému som bol prisľúbený 

ako jeho Vykupiteľ a ktorý si pre svoj materializmus nevšímal moju prítomnosť, povedal: "Jeruzalem, 

Jeruzalem, ty, ktorý si zabíjal prorokov a zle posudzoval poslov, koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje 

deti, ako vták prikrýva svoje mláďatá, a ty si ma neposlúchal. 

10 Vyhľadal som ich, aby som im ponúkol pravé šťastie, a predsa som vedel, že ma privedú na 

Kalváriu; ale moju lásku nepremohla bezcitnosť ľudí, a aby som to dokázal, máte ma tu znova a ja vám 

hovorím: Blahoslavení, ktorí vo mňa dnes veria, lebo odstránim z ich sŕdc všetky ich trápenia. Ale 

požehnávam aj tých, ktorí budú v tomto čase mojimi novými sudcami, lebo vás uisťujem, že zajtra to 

budú veriaci ako Saul z Tarzu, ktorý prenasledoval tých, čo vo mňa uverili, a že prídu ku mne kajúcne, aby 

potom, naplnení láskou a vierou, išli a rozosievali semeno pravdy medzi svojich bratov. 

11 Moje svetlo osvetľuje ľudskú myseľ. Prichádzam k tomuto ľudu, ako som bol v tom čase v inom 

ľude, ktorý vás predchádzal a o ktorom som vám povedal, že k nemu duchovne patríte. Koľkí z tých ľudí 

ma zle odhadli! Aké zatvrdnuté boli ich srdcia, keď volali: Ukrižuj ho! Ó, požehnané ukrižovanie, lebo bolo 

svedectvom toho, čo je schopná urobiť Božská láska pre svoje deti a čoho je schopná ľudská nevďačnosť! 

12 Mnohí z nich boli chorí, slepí a posadnutí; nevedeli, čo robia, a preto ma odsúdili. Ani teraz všetci 

tí, ktorí nekráčajú po Mojej ceste lásky, ešte nevedia, čo robia. Ľudská zloba chcela skoncovať s láskou, 

ktorú som zasial skrze Ježiša, ale po stáročia milióny ľudí plakali kvôli tejto bezmennej nevďačnosti. Ale tí, 

čo pre mňa plačú, nenávideli a preklínali tých, čo ma ukrižovali, kým ja som vás neučil nenávidieť ani 

preklínať. Nenávidím, nepreklínam, netrestám. Tieto pocity nie sú prítomné v Mojom Božskom Duchu, 

ale vidím ich vo vašej svetskej jurisdikcii. 

13 Učil som vás milovať, odpúšťať, modliť sa za tých, ktorí vám ubližujú, a žehnať im. 

14 Keby ste vo svojom živote vždy konali takéto skutky a skutočne ich prežívali pri ich vykonávaní bez 

toho, aby ste o tom niekomu povedali, dosiahli by ste veľa pri odčinení svojich previnení a 

prostredníctvom nich - prostredníctvom svojich čistých myšlienok - by ste dostali svetlo. Takto vás učí 

moje Slovo, takto má pôsobiť Duch v tichosti a bez prejavov. 
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15 Ak z vašej mysle vzíde myšlienka alebo idea svetla, dosiahne svoj cieľ a splní svoju prospešnú 

úlohu. Ak namiesto myšlienok dobra vyžarujú z vašej mysle nečisté emanácie, spôsobia len škodu všade, 

kam ich pošlete. Hovorím vám, že myšlienky sú tiež skutky a ako také zostávajú zapísané v knihe, ktorá 

existuje vo vašom svedomí. 

16 Či už sú vaše skutky dobré alebo zlé, vrátia sa vám mnohonásobne viac, ako ste si želali pre 

svojich bratov. Bolo by pre vás lepšie, keby ste zlo spôsobili sami sebe, než aby ste ho priali niektorému 

zo svojich susedov. 

17 Preto som vám v Druhom veku povedal: "Čo zasejete, to aj zožnete." Je totiž potrebné, aby ste si 

uvedomili svoje skúsenosti v tomto živote a aby ste nezabudli, že vaša úroda vám dá to isté semeno, 

ktoré ste zasiali, ale v rozmnoženej podobe. 

18 Ó, ľudstvo, nechceli ste uvažovať, cítiť a žiť učenie svojho Majstra! 

19 Ak sa vám do rúk dostanú poškodené spisy mojich učeníkov, ktorí vám v druhej ére zanechali 

moje Slovo, spôsobím, že spoznáte, ktoré sú pravé Ježišove slová; vaše svedomie odhalí ako falošné tie, 

ktoré nie sú v súlade s božským koncertom mojej lásky. 

20 Moje učenie ste čítali len zbežne a vykladali ste si ho podľa svojho vkusu; potom ste hľadali nové 

knihy, v ktorých ma ľudia znovu privádzajú od Herodesa k Pilátovi; ale z toho láskyplného slova, z toho 

jednoduchého učenia, ktoré hlásal Božský Majster, tam nájdete len veľmi málo. 

21 Vy všetci ma stále súdite; jedni ma pokladajú za Boha, iní za človeka; jedni ma nazývajú božským, 

iní ľudským prorokom; jedni ma považujú za Syna Božieho, iní za Syna Dávidovho. Niektorí ma nazývajú 

prorokom, iní agitátorom. Jedni hovoria, že som osvietený Najvyšším, iní hovoria, že mám zmluvu s 

diablom, a tak toto ľudstvo ide po mojom mene, aby nado mnou postavilo nového J.N.R.J. ako strašný 

Pilát. 

22 Súdite ma na základe mojich slov a skutkov, ale vôbec sa nesnažíte uskutočňovať "milujte sa 

navzájom". Bojíte sa praktizovať toto vznešené učenie, pretože si myslíte, že sa vám vaši bratia budú 

vysmievať. 

23 Veru, hovorím vám: Keby som cítil strach z výstupu na Kalváriu a z kríža, ešte stále by ste čakali 

Mesiáša. 

24 Nezaoberajte sa teológiou komplikovaním jednoduchého; nebuďte ako tí, ktorí predstierajú, že 

majú Boha, pravdu, v hmotnej knihe; lebo ako ľudia nikdy nedokážete pochopiť Boha. 

25 Nerobte ľahké veci ťažkými, nezmenšujte veľké a nezväčšujte malé. Nestávajte sa učiteľmi bez 

učenia ani zbožnými bez lásky. 

26 Hľadajte svojho Otca, ktorý k vám dnes prichádza ako božská myšlienka, ktorá vyžaruje lásku. 

Pozri tu Moje svetlo, ktoré sa stalo slovom pre všetkých ľudí. 

27 Je to svetlo Ducha Svätého, ktoré prichádza ako posolstvo lásky, aby roztrhlo závoje, ktoré 

zatemňujú ľudskú myseľ. 

28 Ak s dobrou vôľou hľadáte v tomto slove poznanie, ktoré obsahuje, a nájdete jeho duchovný 

význam, nájdete pravdu. 

29 Svetlo tohto učenia bude hviezdou, ktorá vám ukáže cestu, po ktorej musíte ísť. Nesmiete stáť na 

mieste, pretože by ste tým zastavili pokrok svojich bratov na duchovnej ceste. 

30 Nepodporujem zvyky, ktoré vás duchovne brzdia, a hoci ich často maskujete falošným pozlátkom 

nádherných slov, v ich jadre sa skrýva nevedomosť a zmätok. 

31 Kniha, ktorú pred vami otváram, je ako vynikajúca hostina pre ducha; jej podstata, keď vstúpi do 

vášho srdca, spôsobí v ňom premenu, ktorá vám pomôže žiť podľa Mesiáša, Majstra, ktorý ako človek 

prejavil Otcovi úctu dokonalej lásky. Kedy budete oslavovať svojho Pána podobným spôsobom? 

32 Vo svete ste rozvíjali svoje vášne, uctievali ste svoje modly, ale Boh v nekonečne a vo vašich 

bratoch - kedy? 

33 Už takmer 2000 rokov opakujete vetu, ktorú počuli betlehemskí pastieri: "Pokoj na zemi ľuďom 

dobrej vôle." Ale kedy ste dobrú vôľu uplatnili v praxi, aby ste získali právo na pokoj? Veru, hovorím vám, 

že ste urobili skôr opak. 
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34 Stratili ste právo opakovať túto vetu, preto dnes prichádzam s novými slovami a učením, aby to 

neboli vety a frázy, ktoré sa vám vtláčajú do mysle, ale duchovný zmysel môjho učenia, ktorý prenikne do 

vášho srdca a ducha. Ak chcete opakovať Moje slová, ako vám ich dávam, tak to robte, ale vedzte, že kým 

ich nebudete cítiť, nebudú mať žiadny účinok. Vyslov ich s dôverným citom a pokorou, pocíť, ako 

rezonujú v tvojom srdci, a ja ti odpoviem tak, že sa zachveje celá tvoja bytosť. 

35 Tí, skrze ktorých sa dávam spoznať, ma interpretujú skromne, preto je Moje učenie určené aj im, 

aby sa im podarilo zbaviť sa všetkých zbytočných myšlienok, fanatizmu, starých predsudkov a všetkého, 

čo by mohlo prekážať inšpirácii, ktorú dostávajú. S každým ďalším obdobím prichádzajú noví, lepšie 

pripravení ľudia, aby ma počuli. 

36 Pozdvihnite svoju myseľ ku Mne, milovaní nositelia hlasu, proste Majstra, aby sa vo vašom 

vytržení Jeho učenie šírilo hlasno a čisto; dovoľte, aby sa vo vás naplnila Moja vôľa, a zažijete, že z vašich 

úst vyjde učenie, ktoré tieto zástupy privedie na cestu lásky a pravdy. 

37 Môj ľud, zanechajte poverčivé predstavy, ktorým vás kedysi učili, a modlite sa ku mne s pravou 

vierou; vyslobodím vás zo všetkých nástrah a pošlem vám anjelov strážnych. 

38 Boží zákon je nekonečný, zahŕňa všetko, je to harmónia medzi všetkými stvorenými vecami. Tento 

zákon sa netýka len duchovných vecí. 

39 Je vám príjemné učiť sa naspamäť ustanovenia Zákona, názvy duchovných cností, Ježišove učenia 

a výroky, ale hovorím vám: toto všetko musíte cítiť. 

Vedieť neznamená cítiť. Kto chce mať Moju pravdu, musí ju hlboko cítiť vo svojom srdci. 

40 Myslíte na vznešené myšlienky, na dobré skutky, ale nerobíte ich podľa Mojej vôle, pretože ich 

necítite, a preto nepoznáte "božskú chuť", ktorú zanechávajú, keď ich človek vykoná. Nevykonávate ich 

úprimne, pretože neveríte, že môžete, a nemôžete, pretože nechcete. A to preto, že na to, aby sme mohli 

konať dobro, musíme milovať. 

41 Kto miluje, rozumie, kto sa učí, má vôľu, kto má vôľu, dokáže veľa vecí. Hovorím vám: Kto 

nemiluje celou silou svojho ducha, nebude duchovne povznesený ani múdry a nebude konať veľké 

skutky. 

42 Kto sa odchýli od duchovného zákona, ktorý je najvyšším zákonom, dostane sa pod vládu 

podriadených alebo hmotných zákonov, o ktorých ľudia tiež vedia len málo. Ale ten, kto sa podriaďuje 

najvyššiemu zákonu a zostáva s ním v súlade, je nad všetkými poriadkami, ktoré nazývate prirodzenými, a 

cíti a chápe viac ako ten, kto má len vedomosti, ktoré našiel vo vede alebo v náboženstvách. 

43 Preto vás Ježiš udivoval skutkami, ktoré nazývate zázrakmi, ale spoznávajte učenie, ktoré vám 

dával z lásky. Pochopte, že v Božskom, ktoré vibruje vo všetkom stvorení, nie je nič nadprirodzené ani 

protirečivé. 

44 Tvoja púť týmto životom plným trpkosti a premenlivosti - v ktorom sa správaš ako tvoje deti, keď 

sú nespokojné alebo choré - je v rozpore s láskou Stvoriteľa. Žijete v neustálom sťažovaní sa na svoje 

utrpenie, ale to je prirodzený dôsledok vašej neposlušnosti a porušovania Zákona a zneužívania slobody, 

ktorú ste dostali od Mojej Lásky a ktorú nazývate "slobodná vôľa". 

45 Toto učenie, ktoré je také ľahké pochopiť, pretože je v dosahu vašej mysle, odmietate považovať 

za pravdu. 

46 Len obnova a ideál dokonalosti vám umožnia vrátiť sa na cestu pravdy. 

Tí, ktorí sa cítia byť vykladačmi Božieho zákona, vám hovoria, že vás čakajú pekelné muky za vašu 

skazenosť a nerestnosť a že iba ak budete vyznávať pokánie, umŕtvovať a zraňovať svoje telo a prinášať 

Bohu hmotné obety, On vám odpustí a uvedie vás do Svojho kráľovstva - veru, hovorím vám, že sú na 

omyle. 

47 Kde skončíte, muži, vedení tými, ktorých obdivujete ako veľkých majstrov posvätných zjavení a 

ktorých považujem za popletených? Preto vás prichádzam zachrániť svetlom tohto učenia, ktoré vám 

pomôže napredovať na ceste Mojej lásky. 

48 V tomto čase vám dávam nové učenie, o ktorom môžete uvažovať, učenie lásky, ktoré vás spasí a 

pozdvihne, pravdy, ktoré, hoci sú trpké, budú svetlom na vašej ceste. 
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49 Spiritualita* v tomto veku, podobne ako kresťanstvo v minulosti, bude bojovať a bude 

prenasledovaná so zúrivosťou, krutosťou a zúrivosťou; ale uprostred tohto boja sa objaví duchovný, ktorý 

bude konať zázraky a získa si srdcia. 
* Učenie o duchu sa nesmie zamieňať so špiritizmom. Pozri tiež poznámku pod čiarou v U 19, 7. 

50 Proti tomuto zjaveniu, ktoré nie je nové ani odlišné od toho, ktoré som vám priniesol v minulosti, 

povstanú sily materializmu, sebectva, arogancie a lásky k svetu. Učenie, ktoré som vám teraz zjavil a 

ktorému dávate názov špiritizmus, je podstatou Zákona a učenia, ktoré vám bolo zjavené v Prvej a Druhej 

dobe. 

51 Keď ľudstvo pochopí pravdu tohto učenia, jeho spravodlivosť a nekonečné poznanie, ktoré 

odhaľuje, vyženie zo svojho srdca každý strach, každý predsudok a prijme ho za vodidlo svojho života. 

52 Môj zákon nezotročuje, moje slovo oslobodzuje. Kto verí vo mňa a nasleduje ma, nie je otrokom, 

prestáva podliehať pozemským vášňam, už nie je zo sveta a stáva sa pánom seba samého; víťazí nad 

pokušeniami a svet mu leží pri nohách. 

53 Jedine oduševnenie zachráni toto ľudstvo z jeho chaosu; nečakajte iné riešenie, ó, ľudia a národy 

zeme! Budete môcť uzatvárať mierové zmluvy, ale pokiaľ tento mier nebude mať za základ svetlo 

svedomia, budete hlúpi, lebo budete stavať na piesku! 

54 V druhej ére som vám povedal: "Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako boháčovi vojsť do 

nebeského kráľovstva." A dnes to máte pred očami. Mocní si chcú kúpiť mier za svoje bohatstvo a 

nedosiahnu ho. 

55 Tak ľudstvo pochopí, že duchovné dobrá sú v živote človeka nevyhnutné, dobrá, ktoré nemožno 

získať peniazmi, ale oduševnením. 

56 Oduševnenie neznamená mystiku*, ale povznesenie citov, dobrotu srdca, spravodlivosť v konaní 

a lásku k blížnemu. 
* Religiozita sa zvrháva do prehnaného vytrženia. 

57 Aby som vám dal toto učenie o milosrdenstve a láske, nevzal som na seba vašu ľudskú 

prirodzenosť, ani som sa nedal poznať v palácoch, medzi márnosťami a obklopený prepychom. V 

chudobnej štvrti vášho mesta, medzi chudobnými, medzi pokornými ľuďmi, som prišiel k vám podľa toho, 

ktorý vám inokedy povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. 

58 Toto ľudstvo, ktoré sa v niektorých oblastiach rozvinulo, žije duchovne v hlbokej letargii, pretože 

nebolo schopné preskúmať svoje vnútro, kde sa nachádza pravý chrám. Táto svätyňa stojí opustená, jej 

lampa nehorí, jej oltár je bez obety, ale ja vás prosím: Čomu to všetko vďačí? - Na to, že človek sa už dlho 

živí vonkajšími kultmi, ktoré nahrádzajú to, čo by malo byť dokonale duchovné. 

59 Snažil sa uspokojiť potreby svojho ducha obradmi, tradíciami, hostinami a materiálnymi darmi. Na 

to vám hovorím, že len tie diela, ktoré obsahujú povznesenie a oduševnenie, môžu skutočne posilniť a 

živiť vášho ducha. 

60 Je pravda, že prijímam všetky obety a do všetkých vkladám svoju lásku, ale nemyslíš si, že by bolo 

správnejšie a príjemnejšie pre Otca i pre teba, keby si mi ponúkol niečo, čo je hodné mňa i teba? 

61 Mnohí ľudia a národy si stále myslia, že sa Mi zapáčia, keď Mi prinesú hmotné obety; myslia si, že 

čím väčšia bude nádhera a veľkoleposť ich liturgie, tým väčšiu radosť budú mať z Pána a tým väčší úžitok 

od Neho získajú; a to preto, lebo zabudli, že ak som sa ako človek vyhýbal všetkému, čo bolo márne a 

nepodstatné, teraz, keď som sa vám dal poznať v duchu, prijmem od ľudí aj menej hmotné veci a obrady. 

62 Kedy budete pripravení pravdivo vykladať Môj zákon? Kedy toto ľudstvo prestane porušovať a 

prekrúcať Moje prikázania? 

63 Ponúkam vám tento čas, aby ste sa zamysleli nad duchovnými učeniami, ktoré vám boli zjavené 

od najstarších čias. 

64 Osloboďte sa od zvykov, zlozvykov, povier, tradícií, fanatizmu a modlárstva. Chcem vás vidieť 

čistých, aby ste sa mohli oduševniť, chcem vás vidieť pokorných, aby vo vás mohlo žiariť Moje svetlo. 
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65 Tak ako v minulých časoch boli Jeruzalem a Rím miestami zasľúbenia a zdrojmi milosti pre ľudí, 

kde sa Pán dal poznať, tak som aj ja tomuto núdznemu a pokorenému národu určil pre tento čas vysoké 

poslanie. Musí byť pripravená, lebo ozvena môjho zjavenia, chýr o mojich zázrakoch a horlivosť svedkov 

na ňu upriamia pozornosť ľudí. 

66 Najprv prídu chudobní, nevedomí, núdzni, bezúhonní, sluhovia, hladní a smädní po spravodlivosti 

a neskôr prídu pochybovači, majstri, vedci. 

67 Bdejte a modlite sa, buďte pripravení na príchod veľkých zástupov. Buď bdelý vo svojich skutkoch, 

modli sa v tichu svojej spálne alebo kdekoľvek, kde ťa prekvapí chvíľa tvojho spojenia so Mnou, a tam 

budem s tebou. 

68 Nepovedal som vám, aby ste sa oddelili od svojich povinností vo svete, ale aby ste sa odvrátili od 

toho, čo nie je v zákone, to znamená, aby ste odstránili zo svojho života to, čo je zbytočné, čo je 

neužitočné, a aby ste striedmo využívali to, čo je dovolené. 

69 Čo vám priniesla vaša slobodná vôľa, keď ste ju použili na hľadanie materiálnych pôžitkov? - Len 

bolesť a sklamanie. 

70 Z Nového Jeruzalema sa pozerám na toto ľudstvo bez toho, aby som ho pociťoval. Niekoľkí, ktorí 

ma očakávali, a iní, ktorí ma nasledujú, vedia, že som opäť prišiel ako Duch Svätý a že v súčasnosti k nim 

hovorím prostredníctvom ľudskej mysle. Viete, ako nájdem národy sveta? - Oklamaný, sklamaný ľuďmi. 

Nikto sa už nepýta druhého, lebo vie, že od lásky blížneho nemá čo očakávať, a vie, že jeho ruka je 

prázdna. Teraz vládne materializmus a zo všetkého dobrého a vznešeného zostáva len veľmi slabý odlesk 

svetla. 

71 Divíte sa, že s vami takto hovorím, a myslíte si, že som na vás prísny a náročný; na to vám 

hovorím, že váš rozvinutý duch mi musí ponúknuť lepšiu úrodu, než akú mi dnes ukazujete. 

72 Nemyslíte si, že rozdelenie ľudstva na národy a rasy je niečo primitívne? Neuvažujete o tom, že 

keby bol pokrok vo vašej civilizácii, na ktorý ste takí hrdí, pravdivý, nevládol by už zákon násilia a zloby, 

ale všetky činy vášho života by sa riadili zákonom svedomia? - A vy, ľudia, nevylučujte sa z tohto súdu, 

lebo aj medzi vami objavujem boje a rozpory. 

73 Od dávnych čias som vám hovoril o súde a toto je predpovedaný čas, ktorý proroci vykresľovali 

ako deň. 

74 Slovo tvojho Boha je kráľovské slovo a neustupuje. Čo na tom záleží, že prešli tisíce rokov? Otcova 

vôľa je nemenná a musí sa naplniť. 

75 Keby ľudia okrem viery v moje slovo vedeli bdieť a modliť sa, nikdy by ich nič neprekvapilo; sú 

však neverní, zabúdajú, neveria, a keď príde skúška, pripisujú ju trestu, pomste alebo Božiemu hnevu. Na 

to vám hovorím, že každá skúška je vopred ohlásená, aby ste boli pripravení. Preto musíte byť vždy 

ostražití. 

76 Potopa, zničenie miest ohňom, vpády nepriateľov, pohromy, mor, hlad a iné skúšky boli 

predpovedané všetkým národom zeme, aby ste sa pripravili a neboli prekvapení. Tak ako dnes, aj dnes 

vždy zostupovalo posolstvo Božej lásky, aby ľudia bdeli a pripravovali sa, aby sa prebudili, pripravili a 

posilnili. 

77 Prostredníctvom darov ducha a schopností, ktoré človek má, sa moje posolstvá dostávajú do jeho 

srdca. Tieto dary sú: duchovné videnie, predtucha, intuícia a prorocký sen. 

78 Prečo vás teda skúšky vo väčšine prípadov zasiahnu bez toho, aby ste boli pripravení? - Nie preto, 

že by som vám neposlal posolstvo, ale preto, že vám chýbala modlitba a duchovnosť. 

79 Povedal som vám, že na celé ľudstvo sa chystá veľmi veľká skúška, taká veľká, že sa jej v celej 

histórii storočí a vekov nič nevyrovná. Teraz musíte pochopiť, že hovorím k všetkým vašim srdciam a 

posielam vám posolstvá a varovania v mnohých podobách, aby ľudia uvažovali a boli pozorní voči môjmu 

zákonu ako múdre panny z môjho podobenstva. 

80 Budú ma ľudia a rôzne národy sveta počúvať? Bude ma tento ľud, ktorému sa dávam poznať v 

tejto podobe, počúvať? Ja sám to viem, ale mojou povinnosťou ako Otca je poskytnúť svojim deťom 

všetky prostriedky na ich spásu. 
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81 Ľudia, nezabudnite na toto slovo, nezaspite a nezatvárajte dvere svojho srdca pred mojím 

volaním lásky. Buďte poslami tohto svetla a posielajte svoje myšlienky ako duchovné posolstvá do myslí 

svojich bratov. 

82 Teraz lepšie pochopíte, prečo stále opakujem: "Pozorujte a modlite sa". 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 25  
1 Eliášov Duch vás prebudil ako nebeský zvon, aby ste prišli počúvať moje slovo. 

2 Tvoje srdce sa dychtivo pýta: Aký pokrm nám dá Otec ochutnať v tento deň? Aké bude poučenie z 

tohto dňa? 

3 Veru, hovorím vám: Žena nechala ťažko chorého vo svojom dome, aby si ma vypočula. Jej 

hovorím: Keď sa vrátite do svojho domu, chorý opustí lôžko a sám vám otvorí dvere, aby vám priniesol 

radostnú zvesť, že sa uzdravil; lebo každý, kto zanechá pozemský majetok, aby bol so mnou, bude mať 

niekoho, kto bude strážiť to, čo zostane, a to som ja. 

4 Pozerám sa na tých, ktorí trpia veľkou bolesťou a v tichosti ronia slzy bez toho, aby si zúfali alebo 

sa mi rúhali. Pokorne prijali svoju skúšku, lebo vedeli, že na dosiahnutie môjho kráľovstva si treba zaslúžiť 

zásluhy. 

5 Vidím vás všetkých na rôznych cestách ľudského boja a tam som sa premenil na pútnika, ktorý 

vám skríži cestu, aby sa vás opýtal: "Kam kráčate?" A kým jedni mi odpovedajú: "Hľadáme ticho," iní mi 

hovoria: "Hľadáme chlieb." Potom Majster pôjde dopredu, aby zavolal na dvere, na ktoré budete klopať, 

aby vás vaši bratia prijali s láskou a dobrou vôľou. Preto sa vám pri zaklopaní pohli srdcia, ktoré boli 

kamenné; spoznali ste moju prítomnosť a hovoríte mi: "Pane, tak veľké je milosrdenstvo, ktoré máš s 

nami?" 

6 Skúšky, s ktorými sa stretávate na svojej životnej ceste, nie sú náhodné, poslal som vám ich, aby 

ste získali zásluhy. Žiadny list stromu sa nepohne bez Mojej vôle a Ja som vo veľkých i malých dielach 

stvorenia. Bdejte a modlite sa, aby ste pochopili, aké ovocie máte žať z každej skúšky, aby vaše vykúpenie 

bolo kratšie. S láskou vezmite svoj kríž a ja vám dám trpezlivo znášať svoje zadosťučinenie. 

7 Už po tretíkrát vám znovu hovorím: "Milujte sa navzájom", ale nielen medzi ľuďmi, ale aj od 

jedného sveta k druhému. Milujte a zmilujte sa nad tými, ktorí sú v Duchu, lebo aj oni sú vaši bratia. 

8 Ako ďaleko je čas, keď vám bolo povedané: "Kto zabíja mečom, mečom zahynie". "Lakťom, 

ktorým meriate, sa bude merať vám." Dnes vám hovorím: Skutočne ľutujte, zmyte svoje škvrny skutkami 

milosrdenstva, odpustenia a lásky. 

9 Zo všetkých ciest som vás povolal, aby som vám dal jednu lekciu. Na mojom stole nikdy nebolo 

jedlo, niektoré lepšie ako iné; jeden chlieb a jedno a to isté víno som ponúkol všetkým. Za mojím stolom 

sedeli páni aj páriovia, bohatí aj chudobní, hriešnici aj zbožní. Prijal som tých, ktorí žili bezúhonne, aj tých, 

ktorí prišli s poškvrneným duchom. Učím vás to, aby ste na svojej ceste životom nikdy neznevýhodnili 

žiadneho zo svojich bratov. 

10 Buďte pokorní voči tým, ktorí sa cítia byť nadradení, a ten, kto sa pred vami ponižuje, lebo si 

myslí, že je menší, nech pochopí, že nie je menší ako vy. 

11 Je potrebné praktizovať Moje učenie, aby sme pochopili nekonečnú silu lásky. Láska je 

uzdravujúca sila, ktorá premieňa hriešneho človeka na môjho učeníka. Láska je podstatou večného 

života. 

12 Niektorí sa ma pýtajú: Prečo je potrebné hovoriť k nám v tejto forme, aby nás viedol na ceste 

rozvoja ducha? - Veru, hovorím vám: Toto slovo, ktoré počujete, je kniha, ktorá obsahuje moju múdrosť. 

13 Prečo som otvoril túto knihu pred vami? - Odhaliť človeku mnohé tajomstvá, vniesť svetlo do jeho 

temnoty nevedomosti. 

14 V pravde vám hovorím, že mocní ľudia nedokážu všetko, učenci nevedia všetko a ani teológovia 

ma naozaj nepoznajú. 

15 Preto som znovu prišiel ako Majster k ľudstvu, aby som osvietil vašu myseľ a vy ste pochopili 

veľké zjavenia, ak si však nebudete nárokovať na dosiahnutie výšin Mojej múdrosti, ale vstúpite do Mojej 

svätyne s úctou a pokorou. Kto tak vstúpi, toho budem viesť, pokiaľ to bude Moja vôľa, a nikdy nebude 

trpieť. 

16 Preniknite do podstaty vtedajšej vedy - jej plody sú trpké, lebo ľudia chceli preniknúť do mojich 

tajomstiev bez bázne, a koľkí, keď objavili v najmenšom zázraky vesmíru, pochybovali o existencii 
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všemohúcnosti, ktorá všetko stvorila. Sú to tí, ktorí veria len tomu, čo vidia a čo chytia rukami, ale všetko, 

čo je mimo ich chápania, popierajú. 

17 Poznanie, ktoré presahuje váš intelekt a materializmus, je to, čo vás učím, aby ste mohli 

dosiahnuť duchovnú dokonalosť. 

18 Pripravte sa, ľudstvo, aby ste sa oslobodili od jedenia trpkých plodov, ktoré vám pripravuje veda. 

Vždy som vám prišiel odhaliť tajomstvo pravého života. 

19 V druhej ére ma počúvali veľké zástupy, tisíce chorých sa uzdravili, keď som sa ich len dotkol, keď 

počuli moje láskavé slovo alebo keď na nich spočinul môj milujúci pohľad. Mnohí z nich ma milovali a 

uznávali, hoci nie všetci ma nasledovali, lebo len dvanásti ma sprevádzali až do konca. Ich mená sú 

nesmrteľné vďaka príkladu dokonalosti, cnosti a obety, ktorý vám zanechali. Ale oni neboli dokonalí, keď 

som ich povolal; keby boli, nebol by som ich povolal, aby som ich učil. 

20 Medzi vami nájdem rovnako málo spravodlivých a dokonalých, ale vy sa budete môcť zmeniť a 

konať veľké skutky vďaka môjmu poučeniu. Ťažké je srdce ľudstva, ale ja vám osvetľujem cestu, aby ste 

mohli napredovať. 

21 V druhej ére, keď boli moji apoštoli roztrúsení po celom svete, Peter prežíval chvíle neústupnosti 

voči prenasledovaniu, krutosti a surovosti ľudí, a keď chcel utiecť z Ríma, aby si zachránil život, videl 

Ježišovu postavu, ako sa s krížom na pleciach blíži k pohanskému mestu. Peter sa spýtal svojho Majstra: 

"Kam ideš, Pane?" Na to Ježiš odpovedal: "Znovu za vás zomriem." Peter vzlykajúc ponúkol svojmu 

Pánovi, aby sa vrátil do lona hriešnikov a zachránil ich aj za cenu svojej krvi a života, aby zomrel ako jeho 

Majster. 

22 Preto vám hovorím: Nečakajte na rok môjho odchodu 1950, aby vás prekvapil nepripravených a 

slabých, lebo ak sa takto pustíte do šírenia môjho učenia, budete musieť zúfať. 

23 Potom budete hľadať moje slovo, aby vás posilnilo, a nenájdete ho. Dnes, keď vás stále učím, 

začnite praktizovať Moje učenie. Obnovte sa, urobte krok k oduševneniu. Budem vás povzbudzovať 

skutkami a zázrakmi a budete žasnúť nad veľkými zjaveniami, ktoré vám dám z ducha do ducha. 

Ohromím vedcov viazaných na hmotu tým, že im zjavím existenciu duchovna. Všetko, čo popreli, a 

predsa existuje, si budú predstavovať. Vtedy sa prebudí zvedavosť, ctižiadosť, ktorá bude chcieť skúmať 

záhrobie, a to bude čas, keď sa objavia Moji poslovia a učeníci, aby vám vysvetlili všetko, čo som vám 

zjavil, a zabránili ľudstvu vytvárať sekty a teórie okolo Mojich nových zjavení. 

24 Dnes je čas na počúvanie, na premýšľanie. Ale ak prišla chvíľa vyjsť k ľuďom a národom a niektorí 

z vás to nebudú môcť urobiť, nebojte sa, lebo tam, kde žijete, budete môcť urobiť veľa vecí. Zverte svojim 

deťom, aby niesli Dobrú zvesť do vzdialených miest. Pamätajte, že som vám povedal, že "prví budú 

poslední a poslední budú prví". 

25 Dnes prichádzajú zástupy na moje učenie; tí, ktorí najviac trpia, ktorí hladovali a žíznili po 

spravodlivosti, ktorí snívajú o živote v pokoji, zostávajú, aby naďalej počúvali moje slovo. 

26 Medzi týmito chudobnými, nevzdelanými a jednoduchými ľuďmi hľadám postupne tých, skrze 

ktorých vám dávam svoje slovo. 

27 Božský Majster všetkých čias sa k vám vracia, aby sa spojil s ľudstvom a v tejto podobe viedol 

ducha k novému dňu. 

28 Pripravte si myseľ, aby ste správne skúmali moje slovo. Už som vám povedal, že to budú 

spiritualisti, ktorí správne vyložia učenie, ktoré vám v tomto čase a v minulosti zjavil váš Pán. Ten, kto číta 

Moju Knihu a skúma v duchovnom zmysle, bude tým, kto sa priblíži k pravde. 

29 Aby sa vám podarilo pravdivo vysvetliť toto učenie, budete musieť medzi sebou vopred bojovať a 

niekedy sa dokonca dostanete do zmätku; ale kto bdie a modlí sa uprostred svojho vnútorného zmätku a 

dôveruje Mi, pocíti, že do jeho ducha vstúpil pokoj a mier. 

30 Rozpútaný vietor spôsobí, že stromy odhodia svoje otupené plody a uschnuté listy, kým sa 

nezbavia nečistôt. Či si neuvedomuješ, že zajtra, keď už nebudeš počuť toto slovo, zostaneš sám na ceste 

a budeš učiť svojich bratov tomu, čo si sa naučil odo Mňa? Ja budem vždy v každom z vás, Majster bude 

pripravovať cestu a učeník bude plniť svoje poslanie. 
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31 Sľúbil som ti, že v ľuďoch zapálim svetlo, aby všetci poznali a pochopili zjavenia Môjho učenia, a 

toto je čas, keď sa tento sľub naplnil; toto je vek, ktorý človek nevedel očakávať, pretože zablúdil do 

života vedy, z ktorej vytvoril nový svet a v ktorom duchovia túžili po Mojom návrate, pretože vedeli, že 

Moje učenie je pre nich slobodou, duchovným vzostupom a že vďaka nemu dosiahnu pokoj. 

32 Niektorí čakali na túto hodinu v "duchovnom údolí", iní čakali na zázrak ako obyvatelia tejto 

zeme. Blahoslavení sú tí, ktorí ako múdre panny z podobenstva vedeli čakať pri horiacej lampe. 

33 Aj v druhej ére duchovia netrpezlivo očakávali príchod Mesiáša - niektorí v hmotnom svete, iní z 

duchovných príbytkov, pretože Kristus je brána, kľúč a cesta a duchovia to vedia. 

34 Vo Mne je moc prebudiť ducha ľudstva a naozaj vám hovorím, že sa blíži Hodina a nebude nikoho, 

kto by sa nezachvel pri mojom volaní. Niektorí sa prebudia z materializmu, ktorý ich uspal, iní z opojenia 

krvou a rozkošou, ďalší zo spánku svojej nevedomosti, ktorej noc temnoty a fanatizmu bola veľmi veľká. 

35 V okamihu, keď v ľudstve zažiari duchovné svetlo, duchovia sa začnú modliť a pýtať sa svojho 

Pána, čo majú robiť, aby sa mu zapáčili a mohli sa tak priblížiť do jeho prítomnosti. 

36 Skúmajte moje Slovo, učeníci, a nájdete múdrosť v jeho duchovnom význame, aby sa váš duch 

mohol poučiť o Otcovom učení lásky, lebo je to váš duch, ku ktorému hovorím, ktorého poučujem a 

pripravujem na vyšší život. 

37 Už viete, že telo je len nástrojom pre ducha; dôkazom toho je, že je smrteľné a pominuteľné; na 

druhej strane duch je určený na večnosť. 

38 Toto ľudstvo sa mi zdá ako neznalé duchovných učení, a to preto, lebo Môj zákon a Moje učenie 

im boli predstavené len ako morálna doktrína, ktorá im pomáha, a nie ako cesta, ktorá vedie ich ducha do 

dokonalého domova. 

39 Rôzne náboženstvá zasiali do ľudských sŕdc falošný strach z duchovného poznania, čo spôsobilo, 

že ľudia utekali pred Mojimi zjaveniami a stále viac upadali do temnoty nevedomosti, pričom ako dôvod 

uvádzali, že duchovný život je nepreniknuteľným tajomstvom. 

40 Tí, ktorí to tvrdia, klamú. Všetky zjavenia, ktoré Boh dal človeku od počiatku ľudstva, hovorili o 

duchovnom živote. Je pravda, že som vám nedal celé svoje učenie, pretože ste neboli schopní poznať 

všetko, ale až keď príde čas; ale to, čo vám Otec zjavil doteraz, vám stačí na úplné poznanie duchovného 

života. 

41 Milovaný ľud: Nazvite tento čas šťastným, lebo ste v ňom mali navštívenie svojho Pána, a ak 

chcete túto veľkú udalosť označiť dátumom, vezmite si zaň rok 1866, v ktorom vám Eliáš potvrdil, že sa 

blíži hodina Mojej prítomnosti medzi týmto ľudom. Odvtedy si vyberám svojich učeníkov, aby ma verne 

nasledovali na tejto ceste. 

42 Chcete ma nasledovať, chcete patriť k mojim učeníkom? - Nasledujte ma s tichosťou a dôverou, s 

akou ma nasledovali Peter, Ondrej, Jakub a Ján, keď zanechali svojich milovaných, svoje lode a siete, aby 

sa stali - ako som im povedal - rybármi ľudí. 

43 Dnes pripravujem ľud, ktorý bude svedčiť o mojej pravde. Prostredníctvom koho sa mám zjaviť vo 

svete, ak nie prostredníctvom svojich učeníkov? 

44 Chcem, aby ste sa hlboko ponorili do môjho Slova skôr, ako sa vydáte na cestu naplnenia. 

Pripravte sa, lebo muži sú silní vo svojom presvedčení. Rozvíjajte sa v myšlienkach, slovách a skutkoch; 

potom sa nebudete musieť ničoho báť. 

45 Áno, Môj ľud, už vidím, že sa snažíte praktizovať Moje učenie, žiť v súlade s Mojím zákonom, aby 

ste sa Mi svojimi skutkami páčili. Majster vám žehná a povzbudzuje vás, aby ste vytrvali v obnove a 

dosiahli oduševnenie. 

46 Po skončení môjho slova budete robiť to, čo robili moji apoštoli druhej éry: zhromažďovali sa, aby 

sa modlili, a tak prijímali Božie svetlo, ktoré viedlo každý ich krok. Pomocou duchovnej modlitby, ktorú 

som vás naučil, vstúpili do spoločenstva so svojím Pánom, povzbudzovali sa v jeho prítomnosti a 

pochopili, aká je vôľa ich Majstra. Teraz pochopíte, prečo som ich použil ako základ svojej Cirkvi. - Viete, 

že chcem postaviť nový chrám. Kto bude tvoriť základy tejto svätyne? - Vyberiem si silných, verných v 

cnosti, chápavých a ochotných, lebo ich príklad bude hodný nasledovania. 
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47 Komnata hlbokých tajomstiev tvojho Otca je pripravená preliať jeho otcovské dedičstvo do myslí 

ľudí. 

48 Vo vašom národe som splnil Svoj sľub, že sa vrátim k ľudstvu, ale preto tí, ktorým bola udelená 

milosť počúvať Moje učenie, sa nesmú cítiť privilegovaní oproti ostatnému ľudstvu, lebo duchovný 

význam Môjho Slova sa v pravý čas dostane do všetkých sŕdc a povie im: Buďte vítaní, Moje deti, ktoré 

neúnavne prichádzajú do Mojej prítomnosti, aby počúvali Moje Slovo. Vy ste učeníci vybraní z veľkého 

zástupu, ktorí prišli ku Mne, a vaše srdce plné viery, pevne veriace v tento prejav, prijíma Moje slovo a 

Moje učenie ako semená pravdy. 

49 Prišli ste s bremenom utrpenia a nedokonalosti, hladní a smädní po pokoji a nehe, a Majstra 

neodradil pohľad na vaše poškvrny od toho, aby vás posadil k svojmu stolu a pripravil pre vás to najlepšie 

jedlo. Rozprával si Otcovi o celom svojom živote a o peripetiách na ceste, ukazoval si nahotu svojho 

ducha, ktorého rúcho búrlivé vetry odnášali v cároch. Dojatý Otec ťa priviedol k prameňu, kde si zmyl 

svoje škvrny. Dal vám nové a čisté šaty, a keď ste si sadli okolo neho, dal vám prvé lekcie, ktoré boli pre 

vás ako bozk, ako pohladenie a ako kvapka hojivého balzamu. 

50 Takto som začal v srdci každého učeníka formovať svoju knihu múdrosti a lásky, ktorú nikdy 

nesmieš zatvoriť, lebo jej obsah nie je len tvoj. Na jej stránkach je sila pre vaše skúšky a svetlo, ktoré zničí 

nevedomosť. 

51 Prišiel som k vám, pretože vaši bratia, ktorí majú poznanie, skryli pred ľudstvom pravdu a naplnili 

svoje srdcia sebectvom. Nepredávam vám svoju lásku, ani svoje slovo, ani svoje dobrodenia. Čakám len 

na to, aby ste boli pripravení poslať vás do provincií a do dedín, aby ste priniesli dobrú zvesť o Mojom 

učení svojim bratom, pretože po celom svete sú ľudia, ktorí očakávajú Môj príchod. Chcem, aby ste boli 

dostatočne silní na to, aby ste do roku 1950 začali boj, keď sa prestanem komunikovať v tejto podobe. 

52 Odviedol som vás od fanatizmu a modlárstva, aby som vaše srdce naplnil podstatou svojho 

učenia, aby ste sa mohli pozdvihnúť k svojmu Pánovi a obetovať Mu čisté, duchovné a jednoduché 

uctievanie. Chcem, aby ste učili svojich bratov tak, ako som ja učil vás. 

53 žiaci, buďte jednotní, keď zúria sily prírody. Potom vás pre vaše dobré skutky, vaše povznesenie, 

vašu vieru a vašu jednotu zasypem svojimi zázrakmi, ktoré budú svedectvom pre neveriacich, že som s 

vami. 

54 Zjavenia, ktoré ukrýva komnata mojich hlbokých tajomstiev a ktoré sú pre teba uchované, sú 

stále tajomstvom, pretože si ich ešte nezaslúžiš. 

55 Nie je ďaleko deň, keď k vám prestanem hovoriť touto formou; chcem, aby ste boli dovtedy 

vybavení, aby nebolo ani jedného učeníka, ktorý by nevedel, ako sa modliť k Pánovi. 
56 Životné skúšky oceľujú tvojho ducha; nebúraj sa proti nim, ani ich nepreklínaj, lebo neskôr, keď sa 

búrka skončí, budeš plakať od smútku, že si ma urazil svojou nedôverou. Pamätajte, že som vám dal 

zbrane, aby ste sa vedeli brániť; je to modlitba a viera. 

57 Modlite sa, a ak sa búrke, ktorá bičuje váš dom, podarí zatlačiť na jeho dvere - veru, hovorím vám, 

plameň vašej lampy, zdanlivo slabý, nezhasne. 

58 Keď vidíš, že tí, ktorých si obrátil, zišli zo správnej cesty a s opovrhnutím zahodili chlieb, ktorý si 

im ponúkol, tvoje srdce sa naplní smútkom a ty smutne prichádzaš k Majstrovi, aby si s ním zložil svoj 

smútok. Ale Majster vám hovorí: Ak je to nevďačnosť, čo riadi ich kroky, nebojte sa, nechajte ich ísť, 

bdejte a modlite sa za nich; ale ak vás opustili, pretože im chýbala vaša starostlivosť a príklad, budete sa 

za to musieť zodpovedať predo mnou. 

59 Ak niektorí zahodia chlieb a odídu, prídu iní a pozbierajú zvyšky chleba a spolu s nimi dosiahnu 

pokoj a šťastie. Tí, čo odídu, sa vrátia a budú hľadať mojich "robotníkov", lebo na púšti ich bude sužovať 

hlad a smäd. Vy, ktorí nie ste poslaní súdiť chyby svojich bratov, ich prijmite s dobrou vôľou. Uzdravíš 

toho, kto k tebe príde chorý, a nasýtiš toho, kto príde hladný. 

60 Ak vás nesprávne posúdia, keď im poskytnete pomoc, odpustite im. Budem to ja, kto ich bude 

súdiť. 
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61 Vaša duchovná minulosť je pre vás tajomstvom, preto vám hovorím, aby ste svoje skúšky prijímali 

s pokorou, lebo ste v čase súdu a duchovného zmierenia. 

62 Časy, keď ste prišli na svet, aby ste si užívali pocty, rozkoše a pôžitky alebo hromadili bohatstvo, 

sú preč; dnes žijete v pokore, aby ste sa očistili, aby ste sa (duchovne) pozdvihli prostredníctvom skúšok a 

aby ste slúžili svojmu Majstrovi tým, že budete užitoční pre svojich blížnych. 

63 Napíš si do srdca knihu svojich dobrých skutkov, a to ti prinesie pokoj v tomto živote a nekonečné 

šťastie vo večnosti. 

64 Ak niekto hromadí bohatstvo výmenou za moje slovo a moje dary, hovorím vám ešte raz, ako v 

druhej ére: skôr prejde ťava uchom ihly, ako by niekto vošiel do nebeského kráľovstva. Aké záslužné je 

vidieť so mnou tých, ktorí sa predtým tešili pozemskému uznaniu, sláve a pohodliu a dnes kráčajú po 

mojich stopách plní tichosti a pokory. 

65 Sú medzi vami takí, ktorých som skúšal ako Jóba. Lebo nie je mojou vôľou, aby duchovia upadli do 

lenivosti; chcem, aby boli usilovní na ceste života. 

66 Pre každého príde chvíľa, keď sa ho hlas Sudcu bude pýtať nielen na slovo, ktoré som ti zanechal 

ako Majster, ale aj na to, čo si urobil pri plnení svojej úlohy. 

67 Rozvíjajte svoje duchovné dary videnia, intuície a predvídania, aby ste v symbole rozpoznali 

skúšku, ktorá sa vás týka, a aby ste ju dokázali prekonať svojou modlitbou. 

68 Nechajte sa viesť mojím slovom, lebo ste už presvedčení, že vám ho dávam pre vaše dobro. 

69 Tieto učenia sa vám zdajú nové, pretože ste ich zabudli, ale teraz, v tretej ére, vám ich dávam 

nanovo. Pripravil som pre vás veľké pole práce, na ktoré vás pozývam, aby ste sa naučili zasiať semená 

večnosti, ktoré vám zverujem. 

70 Vychovávam svojich nových učeníkov, aby svojou vierou a láskou získali moc nad chorobami tela 

a ducha a nad živlami stvorenia. 

71 Pochopte, že už nie je aktuálne, aby ste žili v nevedomosti; dnes žijete vo veku svetla, veľkých 

zjavení, ktoré vám ponúka Moje učenie. Viete si predstaviť, akú múdrosť by ste dosiahli, keby ste od 

prvých chvíľ prakticky uplatňovali Moje učenie pri plnení Môjho zákona? Vy ste sa však oddali pôžitkom 

tohto sveta, a tým ste sa zastavili na ceste svojho duchovného rozvoja. Preto sa vám dnes, keď som 

prišiel so svojou novou lekciou, zdá zvláštna, nepochopiteľná a mimo vášho spôsobu života. Ale stačí, ak 

sa zamyslíte nad jedným z mojich učení, aby ste spoznali pravdu môjho slova. Potom uvidíte, že to, čo je 

čudné, nie je moje učenie, ale váš spôsob života mimo môjho zákona. 

72 Poď na Moje pole práce, spomeň si na Moje učenie, na ktoré si zabudol, odstráň všetko zlé 

semeno, potom ti ukážem učenie, ktoré si doteraz nepoznal. Takto vás zbavím stagnácie, fanatizmu, aby 

ste mohli vstúpiť do skutočného života, ktorý ste mali žiť od začiatku svojho stvorenia. 

73 Vidíte, aké jednoduché je toto slovo, ktoré kvitne na perách sprostredkovateľov slova? Veru vám 

hovorím, že vo svojej jednoduchosti prinesie ľuďom svetlo, aby mohli pochopiť Moje zjavenia, ktoré 

neboli schopní pochopiť pomocou vedy a teológie. 

74 Dobrí učeníci, vytrvalí a verní budú tí, ktorí pochopia toto učenie. Aj oni budú skromní, ale napriek 

svojej jednoduchosti budú udivovať svojich bratov múdrosťou svojich výkladov. 

75 Môj ľud bude nielen hovoriť o mojom učení, ale svojimi skutkami bude učiť ľudstvo, ako plniť a 

rešpektovať môj zákon. Budú vedieť bez sebectva rozdávať všetko, čo dostali od svojho Pána, a 

prejavovať svoju horlivosť za pravdu a čistotu zvereného pokladu. 

76 Učte svojich bratov dobrým a ušľachtilým skutkom. Pamätajte, že aj tu musíte svojho ducha čoraz 

viac očisťovať, aby bol hodný prejsť na ceste duchovného rozvoja do iného príbytku. 

77 Z môjho učenia čerpajte potrebnú silu na postupné odstraňovanie prekážok, s ktorými sa 

stretávate na svojej ceste. Už viete, že zbraň, ktorá všetko premôže, je láska. Veľkú radosť bude mať ten, 

kto vyjde z tohto boja ako víťaz a po víťazstve sa mi predstaví ako víťazný vojak. 

78 Pamätajte, že som to ja, kto vám dal zbraň lásky, a že som vás tiež naučil bojovať, aby ste vyhrali 

veľké bitky. Čo teda máte hľadať na iných cestách, hoci vám dávam všetko na ceste pravdy? 
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79 Dal som sa poznať prostredníctvom mysle nevzdelaných ľudí, aby sa mohli osviežiť výkladom 

Môjho Slova. Podarilo sa mi otvoriť oči slepých pre svetlo pravdy, aby sa mohli očistiť od svojich hriechov, 

keď pocítia, že ich Pán miluje. Či vám nebolo sľúbené od druhej éry, že príde deň, keď ma uvidí každé 

oko? Kto je čistý, uvidí ma, a to bude jeho odmenou; kto má v srdci škvrny, uvidí ma, a to bude jeho 

spasením. Kto otvorí oči pre Moje svetlo, prenikne do tajomstva a pozná dôvod Mojich zjavení. Ten bude 

v budúcnosti pevne kráčať v poznaní Mojej pravdy. 

80 Správne si vykladajte moje pokyny, nemyslite si, že sa môj duch teší, keď vidí vaše utrpenie na 

zemi, alebo že vás zbavujem všetkého, čo je vám príjemné, aby som sa v tom potešil. Prišiel som, aby ste 

spoznali a dodržiavali moje zákony, pretože sú hodné vašej úcty a pozornosti a pretože ich dodržiavanie 

vám prinesie večné šťastie a pokoj. 

81 Skrze Ježiša som vás naučil, aby ste dávali Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo, ale pre 

dnešných ľudí existuje len cisár a svojmu Pánovi nemajú čo ponúknuť. Keby ste svetu dali aspoň to, čo je 

správne, vaše utrpenie v ňom by bolo menšie; ale "cisár" vydal zvrátené zákony, urobil si z vás otrokov a 

berie vám život bez toho, aby vám za to niečo dal. 

82 Pozrite, aký odlišný je môj zákon, ktorý nezotročuje ani telo, ani ducha, presviedča vás iba láskou 

a vedie vás dobrotou; všetko vám dáva zadarmo, za všetko vás odmeňuje a všetko vám kompenzuje na 

celej ceste životom. 

83 Učeníci, pochopte a študujte moje učenie; vytvorím s vami ľud, ktorý bude úschovňou mojej 

múdrosti, lebo všetko bude pripravené na to, aby ste splnili veľké úlohy. Nezúfajte pri prvom výkriku na 

poplach, snažte sa stretnúť s tým, kto sa nazýva vaším nepriateľom, a odpustite mu, milujte ho a poučte 

ho mojím učením. 

84 Chcem, aby ste boli pripravení na deň môjho odchodu. Všetci viete, že rok 1950 je dátum, ktorý 

určila Moja Vôľa, keď sa prestanem vyjadrovať prostredníctvom mysle nositeľa hlasu, a keďže sa Moje 

Slovo vždy naplní, v ten deň sa skončí aj tento prejav, ktorý pre vás znamenal začiatok Tretej Éry. 

85 Nesnažte sa zmeniť tento dátum a nijako sa nesnažte udržať prejavovanie Môjho Slova v tejto 

forme alebo v duchovnom svete. Už teraz vám hovorím, že tí, ktorí by tak chceli urobiť, už nebudú 

osvietení svetlom Majstra. 

86 Prečo by ste sa mali dopustiť takéhoto znesvätenia, keď som vám oznámil a sľúbil, že po tomto 

čase sa so Mnou spojíte z ducha do ducha, aj keď ste neboli nositeľmi hlasu? 

87 V tejto chvíli vám tiež hovorím, že proroci tohto času majú povinnosť vyzbrojiť sa, pretože ich 

úlohou je vopred upozorniť veľký zástup na skúšky, ktoré ich čakajú. Zjavím im veľké proroctvá, aby vám 

pomohli neupadnúť do pokušenia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 26  
1 Učeníci, po vypočutí môjho učenia a posúdení svojej minulosti vo svetle môjho slova ste 

duchovne povedali: "Žiadny list zo stromu sa nepohne bez Božej vôle." 

2 Myslíte si to preto, lebo začínate chápať, že skúšky, ktoré postupne vyprázdňujete ako kalich 

horkosti, boli ako kroky, ktoré vás postupne priblížili k stromu života, kde vás očakáva Majster, aby vám 

dal dedičstvo. 

3 Keď ste prišli k zjaveniu Môjho Slova, všetci ste sa pýtali, aký je dôvod Môjho návratu, a keď ste 

počuli Môj pozdrav, ktorý vám hovorí: "Môj pokoj s vami!", tí, ktorí spoznali hodnotu, ktorú má pokoj, 

boli plní radosti, zatiaľ čo tí, ktorí mysleli len na získanie hmotných statkov, sa ma s vnútorným sklamaním 

pýtali, či som prišiel len preto, aby som vám ponúkol pokoj. 

4 Tí, ktorí takto zmýšľajú, ma neurážajú, lebo ich nepochopenie pochádza z ich nevedomosti, a 

práve proti tejto temnote som prišiel bojovať tým, že som osvietil duchov svetlom svojho učenia. 

5 Srdcia, ktoré sú dnes zatvrdnuté vášňami a nešťastiami, ktoré rozhorčili váš život: pochopte, že 

pokoj dosiahnete, keď sa duchovne povznesiete. 

6 Pokoj v duchu vám hovorí o svetle, o morálke, o cnostiach. Kto netúži dosiahnuť tento stav 

duchovného povznesenia, nech ani nesníva o tom, že si bude užívať Môj pokoj, lebo je stále väzňom vášní 

hmoty a falošných vysnívaných obrazov šťastia, ktorým ho núti veriť hmotný svet. 

7 Kto je znechutený hmotnými pôžitkami, udržiava v sebe horúcu túžbu po pokoji, usiluje sa o 

oslobodenie svojho ducha a túži dosiahnuť cieľ, pre ktorý bol stvorený. 

8 Od úsvitu ľudstva bolo len málo tých, ktorí sa usilovali o mier alebo v ňom zotrvali, keď ho už 

dosiahli, pretože človek ho hľadá, až keď ho premôže bolesť. Preto vidíte, ako po každej vašej neľudskej, 

bratovražednej a nespravodlivej vojne povstanú tisíce ľudí túžiacich po mieri, ktorý si predtým nevážili, 

pretože si neuvedomovali hodnotu tohto božského daru. 

9 Musíte pochopiť, že vnútorný pokoj nenájdete v poznaní ľudí, pretože zdroj, z ktorého pochádza, 

je duchovný. Zlato, ľudská múdrosť, veda, ľudská moc nestačili na získanie tejto milosti, ktorú dosiahnete 

len vtedy, ak budete konať dobré skutky a vo svojom živote sa budete pohybovať po ceste lásky, ktorú 

vám ukazuje môj Zákon. 

10 Nebude nič prekvapujúce na tom, že ľudia, ktorých ľudstvo nazýva učencami - keď sledujú Moje 

zjavenia a hľadajú Môj Pokoj - zaujmú miesto "malých detí", aby študovali prvé lekcie z Knihy života. 

11 Nikto nevie lepšie ako ja, aká nekonečná túžba vládne medzi ľuďmi. Moja milosť vstupuje do 

každého srdca ako lúč nádeje, aby pocítilo blízkosť boja, v ktorom dosiahne pravý pokoj a oslobodenie 

ducha. 

12 Moje poučenie je volanie nebeskej poľnice, ktoré počuli duchovia, ktorým zvestovala, že nastal 

čas súdu, zmierenia a tiež vykúpenia. 

13 Všetko bolo predpovedané, ale vy ste radšej čakali na udalosti bez toho, aby ste sa pripravili na 

boj a získali slobodu. Chýbala ti viera, poslušnosť môjmu zákonu lásky a dnes plačeš nad svojou vinou. 

14 zástupy, ktoré sa zhromažďujú, aby počúvali Moje Božské učenie, sa vám zdajú veľké, ale aké sú 

malé, keď ich porovnáte s vašimi bratmi, ktorí sú zbavení Môjho pokoja. 

15 Do zástupov som vložil svoj pokoj; niektorí si ho vedeli zachovať, iní sa oň pripravili, len čo prestali 

počúvať moje slovo a upadli do návykov každodenného života. Sú to tí, ktorí sa ma po návrate na 

pokorné miesto, kde sa dávam spoznať, pýtajú: "Pane, prečo nachádzam pokoj len vtedy, keď ťa 

počúvam, alebo je to tak, že je to len na týchto miestach?" Ale ja im odpovedám: "Ak našli pokoj len v 

hodine, keď počuli Moje učenie, je to preto, že len v tej chvíli očistili svoju myseľ od vplyvu hmoty, a keď 

za sebou nechali prah týchto zhromažďovacích miestností, vrátili sa k svojmu životu plnému 

nedokonalostí, sebectva, vášní, odporu a nerestí bez toho, aby v praxi uplatňovali pokyny učenia, ktoré 

počuli; lebo počúvanie nie je učenie a len ten, kto študuje moje učenie a uplatňuje ho v praxi, sa bude 

môcť nazývať mojím učeníkom v pravde, lebo bude vždy duchovne pripravený dávať svojim bratom 

príklad, ako dať svoj život na správnu cestu v súlade s mojím učením. 
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16 V tomto učiteľskom slove nájdete uvedomenie si morálnej zodpovednosti, ktorú ste na seba 

prevzali tým, že ste do svojho srdca prijali dar môjho pokoja, o ktorý sa musíte podeliť so svojimi bratmi. 

17 Pochopte a uvedomte si, ako často som vám to hovoril: Vitajte na skromnom mieste stretnutia, 

ktoré sa stalo domom pokoja a modlitby, kde sa prejavujem ako Majster. 

18 Prostredníctvom môjho Slova ste pochopili svoju úlohu a povinnosť zmierenia, ktorá ťaží vášho 

ducha. Dnes si uvedomuješ, že na to, aby si prišiel ku mne, je potrebné dosiahnuť čistotu, ktorá ťa robí 

hodným vstúpiť do kráľovstva spravodlivých, ktoré je krajinou zasľúbenou tvojmu duchu. 

19 Nie všetci, čo ma počúvajú, sú so mnou, lebo myšlienky niektorých sú vzdialené. Na druhej strane 

sú aj takí, ktorí sú fyzicky vzdialení a duchom prítomní. 

20 Tak ako vy klopete na moje dvere, aj ja som prišiel k vašim, nie aby som od vás niečo žiadal, ale 

aby som vám dal, čo potrebujete. 

21 Dávam svetlo tvojmu duchu, lebo vidím, že už nechce zostať v temnote; túži sa povzniesť nad 

nevedomosť a vášne hmoty, túži vidieť a pochopiť Otca a poznať zmysel svojej existencie. 

22 Prebuďte sa, uvedomte si dobu, v ktorej žijete, aby, keď príde čas, keď sa ľudia budú pripravovať 

na znesvätenie a vymazanie každého náboženského kultu. ľudského srdca, nemali z vás čo odstrániť, 

pretože vaša svätyňa a vaše uctievanie Boha bude duchovné. Potom sa váš duch bude môcť priamo spojiť 

s Mojou Božskosťou; to bude jeho oslobodenie. 

23 Žijete vo svete, ktorý zmenila ľudská veda; toto je jej éra, čas jej vlády. 

24 Ľudia postavili nový Babylon, novú vežu pýchy a márnivosti. Z jej výšky spochybňujú moju moc a 

ponižujú slabých. Veru, hovorím vám: Takto ku mne človek nepríde. Nie preto, že by som popieral vedu - 

je to koniec koncov svetlo, ktoré som ja, Stvoriteľ, vložil do ľudskej mysle -, ale preto, že ho ľudia zle 

využívajú. Zveril som vám vedu ako strom, o ktorý sa máte starať s láskou, úctou a horlivosťou, aby z 

neho vyrastali plody najlepšej chuti, ktoré dávajú život. Myslíte si, že ste sa o tento strom dobre starali? - 

Uvedomte si, že jeho plody boli ničivé a smutné, že namiesto toho, aby dávali život, zasievali smrť. Ako 

veľmi je ľudská veda, ktorá má slúžiť človeku, pomýlená! Ja ju však požehnávam, lebo je dielom mojich 

detí. 

25 Materializmus uväznil ľudstvo. Moje meno bolo vymazané z mnohých sŕdc, ľudia zabúdajú na 

modlitbu, ktorá je duchovnou formou rozhovoru s Bohom. Na moje učenie a môj príklad prostredníctvom 

Ježiša sa zabudlo a tí, ktorí sa snažia zostať stáli v mojom učení a plniť môj zákon, to robia 

prostredníctvom modlárskych kultov a hľadajú ma prostredníctvom figúr a obrazov, ktoré vytvoril človek. 

Takto sa má naplniť môj zákon? 

26 Mnohí si z prírody urobili svojho boha a zbožňujú ju ako tvorivý zdroj všetkého, čo existuje. Ale 

veru vám hovorím, že táto príroda, z ktorej lona vzišli všetky bytosti, hmotné sily a prírodné mocnosti, 

ktoré vás obklopujú, nie je Stvoriteľom; bola vopred naplánovaná a stvorená Božským Stvoriteľom. Nie je 

príčinou ani dôvodom života. Ja sám, váš Pán, som začiatok i koniec, Alfa i Omega. 

27 Tieň stromu ľudskej vedy obklopil ľudstvo, väčšina jeho plodov ho otrávila a blíži sa čas, keď srp 

spravodlivosti odreže každú nečistú ratolesť a každé zlé ovocie. 

28 Keď bol človek nevinný, jeho stav čistoty ho robil hodným Pánovej milosti. Nepotreboval vedu, 

aby našiel prostriedky života, nepotreboval, aby sa jeho oči alebo inteligencia namáhali pri prenikaní do 

tajomstiev stvorenia, aby našiel svetlo, ktoré by osvetlilo jeho pozemskú životnú cestu. 

29 Ako milujúca matka priniesla príroda svoje lono k ústam dieťaťa, aby ho nakŕmila; ale dieťa rástlo 

a zvádzané vonkajšou krásou ovocia stromu života natiahlo ruku, odtrhlo ho a ochutnalo, čím sa v jeho 

srdci a celej jeho bytosti prebudila potreba a túžba po poznaní. Vek nevinnosti pominul a pre človeka sa 

začala nová etapa, etapa vedy, v ktorej sa duch dožadoval poznania ľudského života a jeho tajomstiev. 

Tam sa začal boj, skúsenosť, rozvoj, vývoj, vykúpenie. 

30 Z dieťaťa, ktorého šťastie bolo zamerané výlučne na to, aby cítilo matkino pohladenie, sa stal 

mladík, ktorý žasol nad veľkosťou života, ktorý bol preňho záhadou, a plný zvedavosti a nepokoja túžil po 

poznaní. Kto iný ako Ja spôsobil, že človek pociťuje tento ideál poznania a poznávania? Všetko som 

predvídal a pripravil, aby som viedol kroky človeka na zemi, preto sa na každom kroku stretával s 
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prekvapením a novým zázrakom. Neexistovala prekážka, ťažkosť ani trápenie, na ktoré by nenašiel 

riešenie. Ak sa človek prebudil do sveta, v jeho duchu sa z jeho nepokoja a predtuchy objavila aj hlboká 

túžba pochopiť a uzrieť život, ktorý je mimo hmotného stvorenia, mimo hmoty a vedy. 

31 Tak vzniklo duchovné uctievanie Boha, aby sa duch mohol prostredníctvom neho živiť a dosiahnuť 

vysoké poznanie a aby mohol žiť podľa vedy inšpirovanej Mojím zákonom lásky. 

32 Nie všetci ľudia Mňa pochopili v nekonečnom, v duchovnom a neviditeľnom; preto, kým niektorí 

Mňa od počiatku ľudstva hľadali mimo všetkých hmotných vecí, iní tak robili prostredníctvom vonkajších 

kultov. To sú tí, ktorí Mňa hľadali vo hviezdach, v silách prírody a v stvoreniach, až kým nepochopili, že 

Ten, ktorý stvoril všetko, čo uctievali, je v Nekonečnom a že to je On, koho majú uctievať. 

33 V priebehu času sa ľudstvo vyvíjalo vo svojej viere a v poznaní duchovna, zdokonaľovalo svoje 

uctievanie Boha, osvietené božskými vnuknutiami. Napriek tomu ma aj v súčasnosti mnohé z mojich detí 

cítia len prostredníctvom konštrukcií stvorenia, obradov, obrazov a symbolov. A to preto, lebo duch, stále 

rozptýlený tradíciami, sa uspokojuje s tým málom, ktoré dosiahne svojím malým povznesením. Vzhľadom 

na tajomstvá však pre neho nastala hodina súženia a on prežíva ťažkosti a skúšky, s akými sa na svojej 

ceste ešte nikdy nestretol. Potom sa prebudí a vydá sa pátrať, skúmať, ako to urobil, keď chcel poznať 

dôvod života na zemi. 

34 Po čom najviac túžite v týchto chvíľach na zemi? - Pokoj, zdravie a pravda. Veru vám hovorím, že 

tieto dary vám nedá vaša veda, ako ste ju použili. 

35 Vedci sa pýtajú prírody a ona im odpovedá na každú otázku, ale za týmito otázkami nie sú vždy 

dobré úmysly, dobré dispozície alebo láska. Muži sú nezrelí a neinteligentní, ktorí vylupujú z prírody jej 

tajomstvá a znesväcujú jej vnútro nie preto, aby si ju uctili a čerpali z jej zdrojov suroviny na vzájomné 

dobro ako praví bratia, ale pre sebecké a niekedy aj škodlivé ciele. 

36 Celé stvorenie k nim hovorí o Mne a ich hlas je hlasom lásky; ale ako málo ľudí vedelo počuť a 

rozumieť tejto reči! 

37 Keď uvážite, že stvorenie je chrám, v ktorom prebývam, nebojíte sa, že sa tam objaví Ježiš, vezme 

bič a vyženie obchodníkov a všetkých, ktorí ho znesväcujú? 

38 Ó, milovaný ľud, pochopte a pochopte moje poučenie, otvorte svoju myseľ a dovoľte, aby do nej 

preniklo moje svetlo; toto svetlo bude hovoriť z vašich skutkov, aj keď vaše slovo bude ťažkopádne. Teší 

ma, že tvoje slovo je ťažkopádne, lebo to bude tvoj duch, ktorý o mne vydá svedectvo. 

39 Osud každého z vás je iný, ale cieľ všetkých je rovnaký: prísť k Bohu. 

40 Niektorí z vás trpia, a tak odčiniť svoje previnenia proti môjmu zákonu v minulých časoch; iní pijú 

kalich utrpenia pre zlobu svojich blížnych. Tí prví sa očisťujú v životných skúškach, tí druhí musia 

vyprázdniť ten istý kalich, ktorý dali piť svojim blížnym. A veru vám hovorím, že v jednom i v druhom sa 

prejavuje láskavá a dokonalá spravodlivosť vášho Pána. 

41 Milujte sa navzájom, plňte môj zákon lásky, aby na Východe*, ktorý je v súčasnosti v temnote a 

utrpení vojny, zažiarilo svetlo mieru a harmónie. Precíťte bolesť ľudí a uvidíte, ako hľadajú Spasiteľa, ako 

stratené ovce, keď naliehavo volajú svojho Pastiera. * Z Mexika je východom európsky kontinent, kde v čase 

tohto učenia zúrila druhá svetová vojna. 

42 Koľko bolesti trápi ľudí v tomto čase! Sotva sa dieťa narodí, už začína piť kalich utrpenia kvôli 

svojim blížnym. Niektoré stratia matku skôr, ako pocítia prvé pohladenie, iné ohluchnú z vojnového 

rachotu namiesto toho, aby počuli sladkú materinskú uspávanku. 

43 Raj prvých ľudí sa zmenil na slzavé údolie a teraz je len údolím krvi. Preto dnes, keď som prišiel 

splniť sľub daný svojim učeníkom, prebúdzam ľudstvo z duchovného spánku a dávam mu svoje učenie 

lásky, aby som ho zachránil. Hľadám duchov, ktorí sú určení na to, aby v tomto čase svedčili o mojich 

prejavoch a mojom Slove svojimi skutkami. Keď sa títo Mnou označení zjednotia okolo Môjho zákona, 

zem a hviezdy sa zatrasú a na oblohe sa objavia znamenia, lebo v tom čase bude počuť hlas Pána od 

jedného konca zeme až po druhý a Jeho Božský Duch, obklopený duchmi spravodlivých, prorokov a 

mučeníkov, bude súdiť duchovný a hmotný svet. 
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44 Vtedy čas Ducha Svätého dosiahne svoju plnosť. - Aby ste toto proroctvo oznámili svojim bratom, 

žiadam vás: Kedy sa vydáte plniť svoju úlohu učeníkov tejto doby? Kedy umožníš svojim bratom, aby ťa 

počuli a zachveli sa pred hlasom vlastného svedomia? Kedy prinesiete toto slovo svetla a lásky ľudstvu? 

45 Mojou vôľou je, aby ste sa zjednotili, aby v každom zhromaždení a v každom bratstve bola "chuť 

vášho ovocia" jednotná. Prečo by mali ponúkať rôzne "chute", keď sú všetky vetvami toho istého viniča? 

46 Učte sa, konajte a jednotne povstaňte, aby bola vaša moc rešpektovaná. Nedávajte príčinu, aby v 

lone siekt alebo náboženstiev vznikali falošné prejavy Môjho Božstva, nebuďte príčinou vzniku falošných 

prorokov, ktorí svojimi slovami prekvapujú zástupy. 

47 Dávajte pozor, veštci! Ak ťa Otec skúša, ak ťa aj tvoji príbuzní zle hodnotia, neboj sa; spomeň si, že 

Ježiša v jeho vlasti odmietli a musel ísť na iné miesta, aby našiel vieru. "Nikto nie je prorokom vo svojej 

krajine," povedal vám. 

48 Ak pochybovali o vašich daroch, iné srdcia vám uveria v pravdu. Niektorí z vás pôjdu do cudzích 

krajín, kde nájdu viac dôvery vo svoje svedectvo ako v lone tohto ľudu. 

49 Aby vám pomohol vo vašej úlohe, dal vám Majster svoje pokyny a nikdy sa neunaví, pretože je 

"Slovom" Otca. 

50 Milovaní učeníci, dajte chorému hojivý balzam, robte to s láskou, s pravou duchovnou výbavou, 

aby ste dosiahli, že človek v núdzi zakúsi božskú útechu. 

51 Pri niektorých príležitostiach som vám doprial, aby sa stali skutočné zázraky bez vašej prípravy, 

ktorá by vám na ne dávala právo; teraz vám však hovorím, aby ste nezanedbávali svoju prípravu, lebo vás 

prekvapím, upozorním vás, že vám nedoprajem to, v čo dúfate, aby ste pochopili, že sa neviete pripraviť 

na vykonanie skutočného diela milosrdenstva. 

52 Nedovoľte chorému, aby získal právo na moje dobrodenia len vďaka svojej bolesti; musíte spojiť 

jeho zásluhy so zásluhami vašej lásky, potom sa moja milosť prejaví v oboch. Nech ste kdekoľvek, získajte 

zásluhy, aby ste vždy, keď sa budete prihovárať za svojich bratov, boli hodní prosiť ma o to, čo 

potrebujete pre dobro svojich blížnych. 

53 Zachovávajte duchovnú a telesnú prípravu, lebo neviete, kedy budete musieť vykonať dielo 

milosrdenstva, a mne sa zapáči, aby som vás urobil nositeľmi balzamu, pokoja alebo toho, čo najviac 

chýba vašim bratom. Pochopte krásu úlohy, ktorú plníte svojím vykúpením, aby ste svoj kríž prijali s celou 

láskou, ktorej ste schopní. 

54 Tu vo svete nevnímate hlas svojho svedomia tak jasne, ako ho budete počuť, keď budete v duchu; 

preto často zanedbávate plnenie svojej úlohy. Pamätaj však, že ťa vždy čaká to isté, nech je čas tvojho 

odchodu do záhrobia akokoľvek vzdialený, a že keď otvoríš oči v novom svete, dosiahne ťa len svetlo, 

ktoré si dosiahol vo svojom boji, a budeš mať pokoj, na ktorý si získal právo vďaka zásluhám, ktoré si 

dosiahol. 

55 Vieš, ako podľa Mojej vôle prídeš do ďalšieho príbytku, kde ťa očakávam? - Plný pokoja, ožiarený 

svetlom múdrosti, ktoré bude žiariť v každom čistom duchu; bez neistoty, bez sĺz. 

56 Nech si nikto nemyslí, že keď prišiel na tento svet, Moje Dielo ho prekvapilo tým, že mu dalo 

úlohu; nie, to by bola príliš veľká nevedomosť, keď človek žije vo svetle. Prišiel som len preto, aby ste 

spoznali to, čo ste dostali v duchu predtým, ako ste boli poslaní na zem. 

57 Takže, milovaní učeníci, ak váš duch prišiel kvôli tomu, lebo som to prikázal a každý z vás si to 

želal a prijal, pamätajte, že sa nesmiete vrátiť ku Mne bez toho, aby ste splnili poslanie, ktoré ste sľúbili, 

lebo inak by to bolo pre vášho ducha veľmi bolestné. 

58 Vnímajte moje slovo, nedovoľte, aby vám niečo alebo niekto bránil v plnení vašej úlohy, aby vás 

čokoľvek prinútilo vzdať sa všetkého, čo patrí ako odmena tým, ktorí boli Božími vojakmi, apoštolmi jeho 

pravdy vo svete. 

59 Aby som vám pomohol pri vašom vykúpení, dávam vám svoje Slovo a jeho svetlo vás vedie k 

dokonalosti. 

60 Neúnavne ma počúvajte, učte sa odo mňa. Počúvajte Eliáša a vezmite si príklad z jeho cnosti, aby 

ste boli ako on pastiermi mnohých duchov, ktorých vám Moja vôľa pridelila. 
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61 Na všetkých hľadím s láskou a hovorím vám, že v tomto čase som prišiel nielen pohladiť vás a dať 

vám svoj pokoj, ale aj poučiť vás, aby ste pochopili, že ste nositeľmi duchovných darov, ktorými máte 

pomáhať ľudstvu v jeho súžení a doviesť ho až na koniec jeho vykúpenia. 

62 Prišiel čas veľkých skúšok a duch je stále slabý. Čakajú ju veľké bolesti a otrasy, a preto sa 

približujem ako záchranný čln, aby som prijal svoje deti a pomohol im rozvíjať sa na duchovnej ceste. 

63 Všetci duchovia si zaslúžili Môj súd, dokonca aj deti v náručí svojich matiek pocítili bolesť. 

64 Vybavujem vás, učeníci, aby ste niesli moje učenie lásky a pokoja všetkým národom, aby ste 

svojím plnením zachránili svojich bratov. Priblížte sa k malým a veľkým. Často budete stáť pred vedcami a 

budete musieť pred nimi podať dôkazy o duchovnosti. Koľkí sa budú hanbiť, keď si uvedomia zbytočnosť 

svojho materiálneho poznania, a vyznajú, že to, čo veda nedokázala pri liečení chorých a riešení 

problémov, ktoré trápia ľudí, dokázala láska a milosrdenstvo Mojich učeníkov. 

65 Tento vo svete málo známy národ bude hojne požehnaný. Jej pôda bude úrodná a jej pokladnice 

sa otvoria, aby mohli posielať potraviny národom zničeným vojnou. Duch jej obyvateľov, podnietený 

mojou láskou, bude posielať myšlienky svetla núdznym, a keď príde čas ohlasovania, prinesie moje slovo, 

aby ním oživil a uzdravil tých, ktorí trpia. 

66 Mnohí cudzinci sa k vám pridajú, aby sa pripojili k vašim myšlienkam mieru a harmónie. 

Spiritualizácia sa bude šíriť ako blahodarné semeno a pravda, ktorú hlása, sa stane známou. Potom ma 

bude Syn vedieť úprimne milovať a prameň milosti, z ktorého pramení všetko dobré, sa vyleje na ľudstvo. 

67 Chcem, aby ste v tomto období splnili svoje poslanie, a keď prejdete na druhý svet, aby ste 

pokračovali vo svojej duchovnej práci. Učte svojich bratov, že všetkým duchom vládne jeden zákon plný 

spravodlivosti, že všetci majú svoje miesto v mojom stvorení a že každý z nich je Mnou podporovaný v 

jeho napĺňaní. Všetko sa riadi nemennými božskými zákonmi. 

68 Ak vás v tomto období skúšok ľudstvo zle hodnotí a obviňuje vás z vojny ideí, z ničenia národov a 

z absencie mieru, nezúfajte a nenechajte sa vyviesť z miery, vytrvajte v modlitbe a bdelosti. Nebojte sa 

trestu, ak plníte Môj zákon. 

69 Pochopte, že som dovolil vypuknutie vojen, aby sa duch ľudí očistil. Každý národ, inštitúciu a 

domov navštívi moja spravodlivosť, aby odhalila, na akom stupni pokroku sa nachádzajú. 

70 Pracujte tak, ako som vás učil; priveďte hriešnikov k morálnej obnove; obnovte (rozbité) životy, 

priveďte ku mne tých, ktorí odišli. Potom, keď sa toto obdobie skončí, bude vo všetkých duchoch svetlo 

poznania a skúsenosti, Moje učenie bude viesť ľudí a v Mojom zákone nebudú žiadne falzifikáty alebo zlé 

výklady. 

71 Ak vás niekedy nazývam "deťmi", je to preto, že ste pred mojím božstvom ešte malí a vzhľadom 

na večnosť sa vaša existencia ukazuje ako veľmi krátka. Nevidíte niekedy svoje šťastie v maličkosti? 

Neplačete niekedy nad niečím, čo by nemalo byť príčinou vašej bolesti? 

72 Veru, hovorím vám: Nehľadám len chudobného a bezvýznamného, ale aj toho, kto sa vo svete 

vyznamenal, či už svojou mocou, alebo svojimi vedomosťami. Moja výzva smeruje ku všetkým, aby 

dosiahli očistenie svojho ducha. 

73 Ak som sa dal pocítiť chudobným v tom mále, čo vlastnili, aby som ich pripravil a podnietil, 

podrobím skúške aj tých, ktorí nahromadili hmotné statky, aby počúvali moje volanie. Zoberiem z tohto 

sveta toho, kto je hluchý k môjmu hlasu, a ukážem mu v duchovnom údolí prácu, ktorú nevedel vykonať 

na zemi. 

74 Nech vám tento návod slúži ako ponaučenie. Pred odchodom z tohto sveta si nahromadite 

zásluhy, zanechajte pohodlie, zdravie a pokoj ako stopu svojej životnej cesty; ak to neurobíte, zajtra 

budete roniť slzy. 

75 Vaše srdce musí byť silné, aby vydržalo skúšky, ktoré ho čakajú. Povedal som vám, že budete 

trpieť prenasledovaním a ohováraním, že vás budú obviňovať z náboženského zmätku, ktorý sa objaví, 

ale ja budem nad vami bdieť a budem vám pomáhať. 

76 Odstráňte zo svojich sŕdc odpor, ktorý môžete pociťovať voči tým, ktorí trpia chorobami, ktoré 

nazývate nechutnými, a bojujte proti odporu, ktorý môžete pociťovať, keď sa stretnete s ľudožrútom 
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alebo s niekým, kto stratil rozum v nerestiach. Natiahnite k nim ruku, povedzte im úprimné slová. 

Modlite sa za nich. Len ja viem, čo sa skrýva v každej z týchto existencií. Len ja poznám príčiny ich pádu. 

77 Ja jediný môžem odpustiť a oslobodiť tých, ktorí sú prenasledovaní a odsúdení ľudskou 

jurisdikciou. 

78 Posilňujem tvojho ducha svojím Slovom, pretože je toho ešte veľa, čo musíš zažiť a pocítiť vo 

svojom srdci. 

79 Vaše city, ktoré sa kvôli vášmu materializmu stali apatickými, opäť precitlivie. Včera ste ešte 

necítili bolesť druhých, ale čoskoro vaše oči budú roniť mnoho sĺz kvôli utrpeniu vašich blížnych. 

80 Polí je veľa a robotníkov málo. Buďte medzi robotníkmi, ktorí sa učia siať toto požehnané 

semeno! Urobte to teraz, kým žijete na zemi, aby ste mohli záslužne vstúpiť na onen svet. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 27  
1 Milovaní učeníci, otváram vám oči pre svetlo svojho poučenia, aby ste vedeli rozoznať pravdu od 

klamstva. Svetlo svedomia, citlivosť a intuícia, ktoré máte, vám ukážu dobrú cestu a odhalia vám dobré 

ovocie. 

2 Z pravého poznania môjho učenia sa vo vás zrodí pokora, pretože sa budete cítiť takí malí vo 

vzťahu k svojmu Stvoriteľovi, a predsa takí milostiví a obdarení ním, že sa neodvážite pozdvihnúť svoj 

pohľad na Otca, keď budete mať pocit, že je nečistý. 

3 Márnivosť sa zakorenila v tých, ktorí si mysleli, že dosiahli úplné poznanie pravdy, považovali sa za 

učených, silných, neomylných, veľkých a neobmedzených, pričom si neuvedomovali, že sa často mýlili. 

4 Nechcem, aby sa v tomto národe, ktorý sa práve začína formovať vo svetle týchto učení, zajtra 

objavili ľudia, ktorí zmätení svojou márnivosťou budú trúbiť, že sú reinkarnáciou Krista alebo že sú 

novými Mesiášmi. 

5 Tí, ktorí sa dopúšťajú takýchto činov, budú tí, ktorí si myslia, že pochopili celú moju pravdu, ale v 

skutočnosti kráčajú ďaleko od cesty vyznačenej Kristom, ktorá je cestou pokory. 

6 Skúmajte Ježišov život na zemi a nájdete hlboké a nezabudnuteľné učenie o pokore. 

7 Ježiš vedel, kto je, odkiaľ prišiel a čo prišiel urobiť, ale nikdy nevyšiel na námestia alebo do ulíc, 

aby hrdo hlásal, že je Boží Syn, Mesiáš alebo Vykupiteľ, ale svojimi skutkami vydával dokonalé svedectvo 

o svojom učení lásky a milosrdenstva. Svojimi skutkami dával najavo, kto je, a keď sa ho občas niekto 

spýtal: "Ty si Kristus?", Ježiš sa obmedzil na odpoveď: "Ty si to povedal." 

8 To znamená, že kým ľudia to hovorili ústami, On to potvrdil svojimi skutkami, proti ktorým sú 

všetky slová bezcenné. 

9 Toto všetko musíte mať na pamäti, milovaný ľud, aby ste raz v boji nedovolili pokušeniam, aby vás 

zničili, alebo aby vaše srdce nedostalo odmenu, ktorá prináleží iba Duchu. 

10 Aby ste sa nestali obeťou tejto slabosti, postarám sa, aby táto forma môjho prejavu voči vám 

skončila. Hoci sa našli aj takí, ktorí túto úlohu vedeli splniť s pravou pokorou, našli sa aj takí, ktorí sa v 

prítomnosti davov napokon považovali za bohov. Keď však uvidia, že už nemajú to, čo kedysi mali, 

uvedomia si, že na dosiahnutie trvalého spojenia s Otcom je potrebné mať pokoru. 

11 Všetci viete, že som ohlásil deň, keď sa toto spojenie skončí; ten čas je rok 1950; ale uvidíte, ako 

sa tí, ktorí sa týmto prejavom stali márnivými a povýšenými, nepodriadia Otcovej vôli, mysliac si, že keď 

stratia tento dar, vrátia sa k svojmu normálnemu životu - bez povšimnutia davov - a ľudia ich už nebudú 

chváliť. 

12 Nositelia hlasu povedia, keď sa priblíži hodina: "Kto nás príde počúvať, keď ľudia vedia, že Majster 

už nehovorí našimi ústami?" A vodcovia povedia: "Kto príde na naše modlitebné miesta v deň, keď sa 

zistí, že Pánovo slovo už nezaznieva ústami jeho vyvolených?" Jednému i druhému hovorím aj teraz: Keby 

to bola jediná forma, v ktorej sa môžem dať poznať ich duchu, nikdy by som vás o ňu nepripravil; ale ak ju 

nechám zaniknúť, je to znamenie, že vás čaká niečo vyššie a dokonalejšie, niečo, čo poznáte aj vy: je to 

spojenie ducha s duchom s vaším Otcom. 

13 Ľudia, urobte si pamätnú knihu mojich slov a uchovávajte jej obsah vo svojom duchu, osvietení 

svetlom svojho svedomia, aby ste nikdy nesfanovali moje dielo. 

14 Ak ste uverili v Môj prejav v tejto podobe, musíte veriť aj tomu, že už k vám nebudem hovoriť tak 

ako doteraz; a ak ste uverili v Moju prítomnosť, kým som vás učil prostredníctvom ľudskej mysle, 

využívajúc nevzdelané a nedokonalé bytosti, ako môžete neveriť, že môžete prijímať Moje Božské 

vnuknutia z ducha do ducha? 

15 Mnohému som vás už naučil, učeníci. Neobmedzujte sa len na to, že ma počúvate, ale s láskou 

skúmajte moje Slovo, študujte ho do hĺbky, teraz, keď je na to správny čas, a nie až potom, keď upadnete 

do pokušenia, lebo vtedy bude váš boj ťažší. 

16 Študujte moje učenie, aby ste ho správne vyložili a v jeho svetle pochopili zmysel života a cieľ 

skúšok. 
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17 Mnohí z tých, ktorí uvažujú o rozpútaných prírodných silách, o záplavách, ktoré sa vylievajú z 

brehov, ničia celé krajiny a ľudia sa navzájom ničia v krutých bratovražedných vojnách, hovoria, že je to aj 

rozpútaný Boží hnev. 

18 Odpúšťam tým, ktorí si takto vysvetľujú moju spravodlivosť, ale ešte pochopia, že všetky utrpenia 

a rany osudu, ktoré ľudstvo znáša, pramenia z neposlušnosti voči môjmu zákonu. 

19 Niektorí hovoria: "Pane, ak ťa tak veľmi zraňujeme svojimi nedokonalosťami, ak sú príčinou 

všetkej našej bolesti, prečo nás radšej nezničíš? Prečo nás držíš v bolesti?" 

20 Tým, ktorí sa ma takto pýtajú, hovorím: Keby som vás nemiloval, nechal by som vás zmiznúť 

jednoduchým výrokom: "Stane sa"; ale ak vás napriek vašim chybám naďalej zachovávam, je to dôkaz, že 

vás čaká vysoký osud. 

21 Moje rady sú dokonalé a moja láska k vám nekonečná, preto vaše nedokonalosti nikdy nebudú 

mať dostatočnú váhu na to, aby zmenili vôľu Všemohúceho. Chvíľami totiž zídeš z cesty, ktorú ti ukazuje 

Môj zákon. Ale nakoniec v dokonalosti Mojej spravodlivosti nájdete Moju lásku. 

22 Ľudia boli vždy vystavení skúškam, v ktorých okrem očistenia svojho ducha získali aj svetlo 

skúseností, ktoré im v tomto čase pomôžu pochopiť múdre, spravodlivé a dokonalé učenie, ktoré vám 

dáva život. Preto som vám povedal, že musíte bojovať proti temnotám mečom svetla a zároveň zostať 

bdelí a modliť sa, aby ste neupadli do pokušenia. 

23 Ak chcete preniknúť k podstate príčin vašich skúšok, pamätajte, že sa nachádzate v čase 

odpustenia za všetky vaše minulé previnenia. Ak už veríte v to, čo vám predkladám, do vašej bytosti 

vstúpi sladká spokojnosť, nekonečný pokoj pri pomyslení, že som jediný, kto pozná vašu minulosť a kto ju 

môže s láskou posúdiť. 

24 Pozri na vyhnaných kráľov v tomto čase, na kniežatá bez nádeje vládnuť, na bohatých v troskách a 

mocných na lôžku bolesti! Kto pozná odčinenie, ktoré spočíva v skúškach, ktorým sú vystavení? - Ja sám. 

Chcem však, aby ste všetci vedeli, že úprimným pokáním, dobrými skutkami, obnovou a zduchovnením 

môžete skrátiť čas pokánia, kým nedosiahnete oslobodenie od bolesti, a tým aj pokoj. 

25 Týmto učením vám objasňujem učenie, ktoré ste dostali od najstarších čias, ale ktoré vám ľudia 

zatajili, čím zabránili ľudstvu nájsť cestu spásy. 

26 Neveríte, milovaní ľudia, že ak ste boli medzi prvými, ktorí pochopili túto pravdu v tejto dobe, 

toto poznanie vás zaväzuje, aby ste zo všetkých ľudí priniesli svetlo na vojnové scény a k národom bez 

mieru? 

27 Skúmajte moje slovo, ale vždy s cieľom dosiahnuť pravdu. 

28 Posilňuj svoju vieru v moje slovo, aby si v budúcnosti, keď budeš počuť argumenty proti tomuto 

dielu, nezaváhal. 

29 Povedali ste mi: "Učiteľ, čo by sme mohli počuť proti Tvojmu dokonalému učeniu, čo by mohlo 

ohroziť našu vieru?" 

30 Takto dnes uvažujete, milovaní učeníci, pretože ešte nepoznáte búrky a blížiaci sa boj. Teraz 

prichádzate v pokoji, aby ste počúvali moje slovo, aby ste sa občerstvili mojím učením, ale ja vás 

pripravujem a robím vás bdelými, aby vás nikto neprekvapil. - Medzi vami je mnoho nevinných, mnoho 

dôverčivých, mnoho šľachetných, mužov a žien bez zloby, ktorí nepoznajú skazenosť a zradu, ktorej sú 

ľudia schopní. Ak sa však nebudú vzdelávať, ľahko sa stanú korisťou tých, ktorí sa proti tomuto učeniu 

postavia, budú ako bezbranné ovce pred hladnými vlkmi. 

31 Je pre vás lepšie, keď sa teraz prostredníctvom Mňa dozviete, čo budete počuť zajtra. Pripravte sa 

na boj svetlom môjho učenia, aby vám nič neublížilo, keď vás napadnú a budú vás chcieť odradiť. 

32 Nezľaknite sa, keď vám povedia, že ten, ktorý k vám v tejto chvíli prehovoril, bol pokušiteľ a že 

bolo predpovedané, že aj on bude robiť zázraky, ktorými bude sám rušiť a mátať vyvolených. Veru, 

hovorím vám, že mnohí z tých, ktorí takto posudzujú Môj prejav, budú patriť k tým, ktorí sú vskutku v 

službách zla a temnoty, hoci sa ich pery snažia uisťovať, že vždy šíria pravdu. 
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33 Nezabúdajte, že strom sa pozná po ovocí, a ja vám hovorím: Ovocím je toto Slovo, ktoré sa stalo 

počuteľným prostredníctvom myslí týchto nositeľov hlasu, mužov a žien jednoduchých sŕdc. Podľa ovocia 

a duchovného pokroku tých, ktorí ho požívajú, ľudstvo spozná strom, ktorým som ja. 

34 Trojično-mariánske duchovné dielo sa začne šíriť, a tým spôsobí skutočný poplach medzi 

mnohými, ktorí v presvedčení, že študovali a pochopili učenie, ktoré predtým dostali od Otca, sa stali 

márnivými v poznaní svojich filozofií a vied bez toho, aby si uvedomili duchovný vývoj, ktorý ľudstvo 

dosiahlo. Keď sa prebudia z duchovnej zotrvačnosti, všimnú si spôsob, akým dnes ľudský duch myslí a cíti, 

vrhnú zaklínadlá proti tomu, čo budú nazývať "novými myšlienkami", a budú šíriť, že toto hnutie vyvolal 

Antikrist. Potom sa budú odvolávať na Písma, proroctvá a Moje Slovo, ktoré som vám dal v druhej ére, 

aby sa pokúsili bojovať proti Môjmu novému prejavu, Môjmu novému učeniu a všetkému, čo som vám 

sľúbil a čo dnes plním. 

35 Moje slovo sa dostane k ústam mojich učeníkov a prostredníctvom spisov aj k tým, ktorí 

neprijímajú nič, čo je nad hmotou alebo čo presahuje ich vedomosti a predstavy, ktoré kedysi prijali, a 

budú ma nazývať falošným bohom, pretože som vám priniesol toto slovo. Ale keď to počujete, vaša viera 

neztroskotá - hoci vaše srdce sa bude cítiť zranené - pretože si s vnútorným pohnutím spomeniete, že váš 

Majster vám to už oznámil a povzbudil vás svojím slovom, aby ste obstáli v týchto skúškach. Ja vám však 

hovorím: Hoci sa na svojej ceste stretnete s klamstvom, pokrytectvom, poverčivosťou, náboženským 

fanatizmom a modloslužbou, nesmiete nikoho odsudzovať za jeho chyby. Učte ich mojím slovom a 

prenechajte túto záležitosť mne, ktorý jediný vás môžem súdiť a ktorý viem, kto je falošný Boh, falošný 

Kristus, zlý apoštol, pokrytecký farizej. 

36 Je len na vás, aby ste moje pokyny vykladali čo najčistejším spôsobom, aby božské semeno 

prinieslo ovocie vo vašich dielach a aby vaši bratia podľa jeho povahy spoznali Toho, kto vám ho dal. 

37 Srdce tohto ľudu nebude neplodné; viem, prečo som ho povolal a zhromaždil. Budú chvíle, keď aj 

v rámci Môjho diela budú mnohí zmätení, ale nakoniec sa zachránia z víru a naplnení svetlom sa vydajú 

hľadať cesty, ktoré vedú do iných krajín, a prinesú Moje učenie ľuďom iných národov s božským 

posolstvom duchovného bratstva a mieru. Budú vás učiť, že všetko hmotné má svoje hranice, že ľudia zle 

využívajú slobodnú vôľu a že dnes vám dávam stopku a uskutočňujem vo vás Svoju Vôľu, ale 

neprichádzam k vám v odpore, ale pre dobro celého ľudstva. 

38 Môj prístup k vám v tejto chvíli nie je pomstou za to, čo mi ľudstvo urobilo na Kalvárii; dôkazom 

toho je, že mnohokrát po tom, čo ste mi ublížili, som vám dal svoj pokoj ako dôkaz lásky a odpustenia. 

39 Ak sa moja prítomnosť medzi vami v tomto čase zhoduje s veľkými katastrofami a strašnými 

vojnami, ktoré vás teraz sužujú, nepripisujte mi tento kalich, ktorý ľudia pijú. Utrpenia sú ovocím vašich 

hriechov a tie nepochádzajú odo mňa. keď som vám oznámil, že v čase, keď k vám budem hovoriť ako 

Duch Svätý, bude medzi ľuďmi zúriť bolesť, nediktoval som vám rozsudok; bolo to preto, lebo som vedel, 

že keď prídu tieto skúšky, budete ma potrebovať; oznámil som vám to len preto, lebo som vedel, že ma 

budete potrebovať; oznámil som vám to len preto, lebo som vedel, že keď prídu tieto skúšky, budete ma 

potrebovať Oznámil som vám to len preto, aby ste boli bdelí a modlili sa v očakávaní môjho príchodu. 

40 Rozsudok ste si podpísali už dávno, ale ja, ktorého považujete za svojho Sudcu, som v skutočnosti 

váš Obhajca, ktorý vás oslobodzuje od vášho bremena tým, že vás s láskou vedie na dobrú cestu, aby ste 

dosiahli skutočnú slobodu, ktorá je slobodou ducha. 

41 Plačte, môj ľud, lebo vo svojom kajúcom srdci cítite lásku Majstra. Bolo vám povedané, že nikto, 

kto predstúpi pred Otca s ťažkou vinou v duchu, nedostane odpustenie a že bude musieť trpieť večné 

zatratenie. Ale ako si mohol považovať moju božskú spravodlivosť za takú obludnú? Nevšimli ste si, ako 

som skrze Ježiša jasne ukázal, že moje najcitlivejšie slová a moje najláskavejšie pohľady sú určené tým, 

ktorí najviac zhrešili? Ako by som mohol vo svete hlásať nejaké učenie a vo večnosti robiť opak? 

42 Medzi Kristom a Otcom nemôže byť najmenší rozdiel, pretože obaja sú ten istý Duch, tá istá 

Láska, tá istá Múdrosť, ktorá sa ľudstvu zjavila v troch fázach. Už som vám to povedal v Druhej ére: "Kto 

pozná Syna, pozná Otca". 
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43 Čistí ste vyšli odo mňa a čistí sa musíte vrátiť, ale čas odčinenia bude dočasný, nikdy nie večný; 

krátky alebo dlhý, to závisí od vôle, ktorú duch použije na dosiahnutie svojho vykúpenia. 

44 Zistil som, že ste zmätení, pretože ste vzali do rúk knihy, v ktorých vaši bratia vytlačili svoje omyly, 

ktoré ste dlho považovali za čistú pravdu. Ale blížia sa dni, keď človek bude musieť dokonca korigovať 

svoje presvedčenie, lebo svetlo novej doby mu umožní spoznať cestu pravdy, pretože sa stane svetlom v 

tejto noci, v ktorej sa nachádza jeho duchovný život. 

45 Posielam vám toto učenie, aby som vás naučil preniknúť z vašej ľudskej existencie do duchovného 

života. 

46 Stále ste viac hmotou ako duchom, a preto na chvíľu zapochybujete o pravdivosti tohto slova a 

pýtate sa sami seba: "Je to naozaj Majster, kto k nám hovorí?" Vtedy sa z ducha ozve "áno", ktoré bojuje 

proti "nie" hmoty. 

47 V obmedzenej forme sa vám dávam poznať, aby ste počuli Moje Slovo, v ktorom vám posielam 

Svoje božské myšlienky, ktoré vám opäť ukazujú cestu vášho duchovného vzostupu. 

48 Požehnávam toho, kto verí v moje zjavenie, aj toho, kto pochybuje. Neuprednostňujem, milujem 

všetkých rovnako. Zjavujem sa svetu nielen pre niektoré srdcia, ale aby som osvetlil všetky cesty svetlom, 

aby sa ľudia usilovali o zduchovnenie a naplnili božské prikázanie, ktoré hovorí: "Milujte sa navzájom". 

49 Som božský rozsievač lásky a poznám čas sejby a čas zberu ovocia. Je napísané, že Boh dá svetu 

nové svetlo, keď budú ľudia na vrchole skazy. 

50 Učeníci, je čas siať. Ľudia hľadajú a volajú po vojne; hľadajte ľudské srdce, aby ste doň zasiali 

pokoj a lásku. 

51 Keď na vás zaútočia, ukryte sa v čistote Mojej náuky. Zatiaľ čo ľudia triumfujú tým, že vám berú 

ľudskú existenciu, ja triumfujem tým, že vám dávam večný život. 

52 Legie dobra sú v akcii, pustili sa do boja, ale zachraňujú toho, kto zahynie. To je moja božská 

úloha. Zabúdate, že som bol nazvaný Spasiteľom ľudstva? Čo je zvláštne na pastierovi, ktorý hľadá svoje 

ovce? Už predtým, ako ste existovali, som vás miloval a vaša neposlušnosť bola predvídaná, a tak bola 

predvídaná aj vaša spása. 

53 Keď som sa zjavil v Ježišovi, povedal, že je vaším Kráľom a vy ste mu dali kríž za trón. Tam som 

vám ukázal všetku moc, ktorú má láska, odpustenie a jemnosť. Tak ako som nechal tiecť jeho krv, tak vám 

dávam svoju lásku bez obmedzenia. 

54 Myslíte si, že v tomto čase bolesti nie som medzi vami? Hľa, tu som! Ako prameň krištáľovo čistej 

vody som prišiel uhasiť duchovný smäd, ktorý vás pohlcuje. Prišiel som vám povedať: je čas, aby ste 

umožnili svojmu duchu rozvíjať sa, aby sa mohli prebudiť všetky jeho spiace schopnosti. Preto vás 

inšpirujem a vysvetľujem vám spiritualizáciu. 

55 Viera, myšlienky a vôľa sú sily. Buďte veľkí a silní prostredníctvom týchto darov a prejavujte ich vo 

všetkých svojich skutkoch, ktoré by mali byť vždy založené na láske. 

56 Teraz viete, akú úlohu som si stanovil. 

57 Čakám ťa vo večnosti, ale musíš bojovať, aby si prišiel ku mne. Preto vám osvetľujem cestu, aby 

ste po nej mohli kráčať a vždy napredovať. 

58 Buďte čistí vo svojich myšlienkach, slovách a skutkoch a budete na Mojej ceste. Potom zaujmete v 

Otcovom kráľovstve miesto, ktoré vám určil. 

59 Ovládajte svoje vášne, vzdajte sa materiálnych pôžitkov a myslite na svojich bratov. Pozri, ako sa 

na tomto svete prelieva krv mojich detí, počuj vzlyky, ktoré vychádzajú zo všetkých trpiacich sŕdc. Je veľa 

hniezd, v ktorých sú mŕtve vtáky, veľa detí, ktoré trpia, veľa matiek, ktoré plačú, a veľa malých detí bez 

kolísky. 

60 Modlite sa za nich, aby bratský cit jedných a materinský cit druhých bol ako balzam útechy, ktorý 

prenikne ich srdcia. 

61 Zanechajte stopy svetla pre pocestného, ktorý príde za vami. Vtedy budete cítiť Boha vo svojom 

srdci a v hĺbke svojej bytosti; tam nájde Otec svoj najlepší chrám. Svedomie bude ako vrchol hory, odkiaľ 

sa dávam poznať. Potom bude človek viac duchom ako hmotou a viac svetlom ako tieňom. 
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62 Ako vás hladí vánok a slnko, tak, ľud môj, budete hladiť svojho blížneho. Je to čas, keď sa množia 

núdzni a ľudia v núdzi. Pochopte, že ten, kto vás prosí o láskavosť, vám dáva milosť byť užitočnými pre 

druhých a pracovať pre svoju spásu. Dáva vám príležitosť byť milosrdní, a tak sa pripodobniť svojmu 

Otcovi. Človek sa totiž narodil, aby rozptýlil semeno dobra vo svete. Pochopte teda, že ten, kto vás o to 

požiada, vám robí láskavosť. 

63 Kto hovorí, že poskytnutím pomoci urobil láskavosť, klame, pretože sotva splnil povinnosť. 

64 Budem sa tešiť zo svojich učeníkov, keď z ich harmonického súzvuku zaznejú sladké a živé tóny 

spirituality, pretože všetci, ktorí sú vybavení, budú hovoriť jazykom srdca. Tí, čo sa nevybavili, nebudú 

stratení, lebo ja som ten, ktorý vie čakať, kým dozrejú plody; tí však budú plakať pre svoju neposlušnosť, 

keď vyprázdnia kalich horkosti. 

65 Som vo všetkých, ale niektorí povedia: "Necítim ťa", iní povedia: "Nevidím ťa", ale všetci chápu, že 

som vo všetkých a vo všetkých stvorených. Prečo sa snažíte všetko vidieť očami a dotýkať sa zmyslami? 

Snažte sa pozerať duchom, mysľou a srdcom. 

66 Potom uvidíte neznáme a pocítite jeho vibrácie v celej svojej bytosti. Keď pochopíte, ako veľmi 

vás milujem, nebudete už hovoriť, že vás váš Boh trestá. 

67 Veru, hovorím vám, nie je vo mne hnev, lebo je to ľudská slabosť. Vy ste tí, ktorí zapaľujete oheň 

bolesti, a potom ma vyzývate, aby som ho uhasil, ale je to moja spravodlivosť, ktorá sa vo vás prejavuje. 

Preto musíš oheň nenávisti a vášní, ktorý si zapálil, uhasiť vodou cnosti, slzami a dokonca krvou. 

68 V druhej epoche som vám povedal: "Vtáky majú hniezda, líšky brlohy, ale Boží Syn nemá, kde by 

hlavu zložil." 

69 "Pokoj vám zanechávam, pokoj vám dávam"; v ňom nájdete útechu a radosť. Buď ty v Mojej 

láske, ako som ja v tvojej bolesti! 

70 Pochop, že som vstúpil do tvojho srdca bez toho, aby si cítil Môj príchod. Aby si cítil moju 

prítomnosť, musel si byť bdelý, ale keď som ťa našiel, spal si. Preto keď som ťa zobudil, udivene si sa 

pýtala, kto prišiel a takto sa s tebou rozpráva. 

71 Musím vás upozorniť, že som vás neprekvapil neočakávanou návštevou. Už dávno som vám 

oznámil znamenia, ktoré budú predchádzať môjmu zjaveniu ako Ducha Svätého, ale vidieť ste nič nevideli 

a počuť ste nič nepočuli. 

72 Ak si preštudujete udalosti, ktoré hýbali vaším svetom v minulom storočí a ktorých dátumy sú 

zapísané vo vašich historických knihách, uvidíte, že všetko, čo Pán predpovedal, sa v skutočnosti verne 

naplnilo. 

73 Veru, hovorím vám, že kým bude trvať Moje ohlasovanie, nenájdem vieru, lebo ľudia musia 

najprv očistiť svoje srdcia a mysle, aby mohli pochopiť Moje slovo od základu. 

74 Tým, ktorí deň čo deň počúvajú Moje učenie a napriek tomu, že neustále dostávajú dôkazy o 

Mojej pravde, stále o Mne pochybujú a popierajú Moju pravdu, hovorím, že je potrebné študovať 

duchovný význam Môjho učenia, aby mohli pochopiť jeho pravdivosť. Rovnako som k nim hovoril aj v 

druhej ére, keď som povedal: Je potrebné, aby som zomrel, aby mi uverili, a aby som tretieho dňa vstal z 

mŕtvych, aby sa ľudstvo presvedčilo, že som Boží Syn. 

75 Tí, ktorí sú ešte ďaleko od zduchovnenia, by ma radi videli v Ježišovej podobe, aby mi mohli 

povedať: "Pane, verím v Teba, lebo som Ťa videl." Hovorím im: Blahoslavení sú tí, ktorí uverili bez toho, 

aby videli, lebo podali dôkaz, že ma vďaka svojmu oduševneniu pocítili vo svojom srdci. 

76 Už chápete, prečo človek pocítil potrebu vytvoriť obrazy, ktoré ma predstavujú? - Kvôli 

nedostatočnej príprave, pretože nie je citlivý na duchovné prejavy. 

77 Keby človek rozumel môjmu učeniu, necítil by potrebu obrazne znázorňovať alebo maľovať 

obrazy, aby potom pred nimi pokľakol. Zistil by, že na svete niet dokonalejšieho obrazu Pána, ako je 

duchovne povznesený človek. Potom by sa snažil robiť rovnaké skutky ako ja, aby sa priblížil svojmu 

Stvoriteľovi. 

78 Apoštol Ján prenikol do duchovného; svojím vytržením pocítil prítomnosť Otca, pri jeho 

duchovnom hlase pocítil, že omdlieva. Ale hoci v týchto videniach videl postavy a podoby, nepochopil, že 
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každý obraz bol len symbolom veľkej učebnice múdrosti a proroctva, ale nie obrazom alebo podobou 

Boha. 

79 Človek videl Baránka, Leva, Knihu, hviezdy, starcov, svietniky, a všetko, čo videl jeho ohromený 

pohľad, boli len postavy a formy, ktoré existujú na zemi a sú človeku známe. Boli použité ako symboly, 

ktoré majú predstavovať hlboké božské učenie, ale Moje božstvo v celej jeho sláve nemôže nikto vidieť, 

pretože som nekonečný, nemám začiatok ani koniec. 

80 Ak knihu Jánových proroctiev niektorí považujú za nepreniknuteľné tajomstvo a iní ju vykladajú 

mylne, je to spôsobené tým, že ľudstvo ešte nedosiahlo potrebnú duchovnosť, aby pochopilo, čo sa v nej 

nachádza; a môžem vám tiež povedať, že ju nepochopil ani prorok, ktorému bola daná. 

81 Ján počul a videl, a keď sa dozvedel, že mu bolo prikázané, aby to zapísal, hneď poslúchol; ale 

pochopil, že toto posolstvo je určené ľuďom, ktorí prídu po ňom na dlhý čas. 

82 Dnes sa nachádzate v čase, ktorý vám bol predpovedaný, a toto Moje učenie - ako svetlo nového 

veku - vám dáva možnosť naučiť sa čítať tú knihu, ktorá bola tak dlho uzavretá vášmu chápaniu. Blíži sa 

hodina, keď sa vám podarí rozlúštiť všetko, čo ste tak dlho považovali za skryté za závojom tajomstva. 

83 Naozaj si nemyslíte, že keby Ján pochopil význam zjavenia, ktoré dostal, jasne by vám vysvetlil 

jeho obsah, namiesto toho, aby vám odkázal knihu plnú obrázkov a symbolov? Uznaj: Keby toto zjavenie 

vysvetlil úplne jasne - ktorý človek tej doby by ho dokázal pochopiť a v dôsledku toho by uveril v 

pravdivosť proroctva? 

84 Mojou vôľou bolo, aby táto Kniha zostala zapečatená a aby vám bola zjavená len jej existencia a 

časť jej obsahu, aby som vám toto zjavenie vysvetlil, keď príde súčasný čas. 

85 Prebuďte sa, ľudia, prineste toto posolstvo ľudstvu, aby v tretej ére prijalo vo svojom duchu 

svetlo Môjho Slova. Zabudnite na svoje ľudské potreby a kričte "Hosanna, Hosanna", pretože váš 

duchovný vývoj vám konečne umožní pochopiť pravý význam učenia, ktoré som vám priniesol a ktorého 

svetlo vás povedie do dokonalého sveta vo večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 28  
1 Učeníci, blíži sa čas, keď k vám prídu vaši bratia s túžbou pýtať sa vás a žiadať svedectvo o zjavení, 

ktoré vám dávam v tretej ére, aby som osvietil ich mysle. Keď sa to stane, nezapierajte ma tým, že sa 

budete skrývať! Ak vás v tejto fáze Svojho prejavu učím s takou láskou, je to práve preto, aby som vás 

naučil odovzdávať Moje učenie, kedykoľvek vás o to požiadajú. 

2 Dovolil som vám, aby ste začali praktizovať Moje učenie s cieľom rozvíjať vaše duchovné dary a 

schopnosti, aby, keď príde čas ohlasovať Moje Slovo medzi ľuďmi, vaše pery nezakrpatneli a vaša myseľ 

nebola príliš nemotorná na ohlasovanie Mojej pravdy. 

3 Vašou úlohou je žiť podľa príkladu vášho Božského Majstra na jeho pozemskej ceste. 

Nezabudnite: Vždy, keď som sa ukázal v domoch, zanechal som v nich posolstvo pokoja, uzdravoval som 

chorých, utešoval smutných božskou silou, ktorú má láska. 

4 Nikdy som sa nezdržal vstupu do domu preto, že by mi v ňom neverili. Vedel som, že pri odchode 

z tohto miesta budú srdcia jeho obyvateľov plné radosti, pretože ich duch, bez toho, aby o tom vedel, 

nahliadol do nebeského kráľovstva prostredníctvom môjho poučenia. 

5 Niekedy som hľadal srdcia, inokedy oni hľadali mňa, ale vo všetkých prípadoch bola moja láska 

chlebom večného života, ktorý som im dal v podstate svojho slova. 

6 Pri niektorých príležitostiach, keď som sa utiahol do samoty v nejakom údolí, som zostal sám len 

na chvíľu, pretože zástupy, ktoré ma chceli počuť, sa približovali k svojmu Majstrovi a hľadali nekonečnú 

dobrotu Jeho pohľadu. Prijal som ich a obdaril týchto mužov, ženy a deti nehou svojho nekonečného 

milosrdenstva, pretože som vedel, že v každom tvorovi je duch, ktorého som prišiel na svet hľadať. 

Potom som im hovoril o nebeskom kráľovstve, ktoré je pravým domovom ducha, aby svojím slovom 

utíšili vnútorný nepokoj a posilnili sa nádejou na dosiahnutie večného života. 

Stávalo sa, že skrytý v dave sa našiel niekto, kto chcel popierať moju pravdu, kričal a tvrdil, že som 

falošný prorok, ale moje slovo ho prekvapilo skôr, ako stihol otvoriť ústa. Pri iných príležitostiach som 

dovolil, aby ma nejaký rúhač hanobil, aby som pred zástupom dokázal, že Majster sa nezľakol urážok, a 

tak im dal príklad pokory a lásky. 

7 Boli aj takí, ktorí sa hanbili za moju miernosť a hneď odišli, ľutujúc, že svojimi pochybnosťami 

urazili Toho, ktorý svojimi skutkami zvestoval pravdu. Ale len čo sa im naskytla príležitosť, prišli ku Mne, 

išli za Mnou po cestách, plakali, pohnutí Mojím Slovom, a ani sa neodvážili osloviť Mňa, aby Mňa 

požiadali o odpustenie za urážky, ktoré Mi predtým spôsobili. Zavolal som si ich, pohladil som ich svojím 

slovom a udelil som im trochu milosti. 

8 Tie isté cesty, ktorými teraz pôjdete, milovaný ľud, sú cesty, ktoré vám pripravil môj príklad lásky 

a ktoré teraz čakajú na vás, učeníkov Ducha Svätého, aby ste mojím slovom a svojím príkladom priniesli 

spásu ľudstvu. 

9 Nezabúdajte, že jedovatá rastlina a burina sa ničia len skutkami lásky a milosrdenstva, ktoré som 

vás naučil prostredníctvom Ježiša. 

10 Cesty sú plné kameňov a polia zarastené žihľavou. Ale váš duch, vedený Eliášom a posilnený vo 

viere, v túžbe priniesť balzam lásky trpiacim, bude svietiť svetlom pravdy na cestu tým, ktorí žijú v 

temnotách. Nebude cítiť tŕne na ceste ani bolesť, ktorú by mu mohli spôsobiť pochybnosti a 

nepochopenie. 

11 Kráčajte týmto spôsobom a čím viac sŕdc obdaríte prekypujúcou láskou, tým väčšia bude vaša 

intuícia a tým hlbšia a stálejšia bude vaša viera v diela, ktoré vám prostredníctvom vášho 

sprostredkovania zjavím. 

12 Ak sa vám pred začatím vášho poslania zdalo jeho splnenie nemožné alebo ťažké, neskôr sa vám 

bude zdať ľahšie a ľahšie, podľa čoho budete môcť určiť svoj duchovný pokrok. 

13 Toto je čas, keď vtelím všetkých duchov na zemi, s ktorými vytvorím svoj veľmi milovaný ľud, aby 

svojimi skutkami lásky a milosrdenstva vydali ľudstvu svedectvo o pravom poznaní duchovného života. 
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14 Vy, ktorí ste boli označení, aby ste splnili toto poslanie, a ktorí máte vedomie a istotu, že patríte k 

Môjmu ľudu, radujte sa z tohto zjavenia, ale nezúfajte tvárou v tvár blížiacemu sa boju, lebo veru vám 

hovorím, že vojaci, ktorí majú bojovať za pravdu, nesmú pociťovať strach z protivníkov, ktorých im 

ľudstvo postaví. 

15 Všetci, ktorí vo svojom duchu cítite túžbu po oduševnení, po slobode a túžite sa ku Mne 

pozdvihnúť na ceste lásky, milosrdenstva a spravodlivosti, vás vyhlasujem za svoj ľud a budete vojakmi 

pravdy. Aby ste to však dosiahli, musíte bdieť, modliť sa a bojovať proti svojim slabostiam, aby svedectvo, 

ktoré vydávate o mojom učení, bolo pravdivé. 

16 Hovorím vám tiež, že každý, kto túži patriť k môjmu ľudu, bude ním prijatý a milovaný, ak svojimi 

myšlienkami a skutkami dosvedčí, že ideál lásky je svetlom, ktoré osvetľuje jeho životnú cestu. 

17 Aby ste lepšie pochopili moje učenie, počúvajte moje  

Podobenstvo: 

18 Dvaja pútnici pomaly kráčali rozľahlou púšťou a nohy ich boleli od horúceho piesku. Smerovali k 

vzdialenému mestu a len nádej, že sa dostanú do cieľa, ich oživovala na ich ťažkej ceste, pretože chlieb a 

voda sa postupne míňali. Mladší z nich sa začal unavovať a požiadal svojho spoločníka, aby pokračoval v 

ceste sám, pretože mu dochádzajú sily. 

19 Starší pútnik sa pokúsil dodať mladému odvahu a povedal mu, že čoskoro nájdu oázu, kde budú 

môcť načerpať stratené sily, ale ten sa neodvážil. Starší ho nemienil nechať v tejto samote, a hoci bol tiež 

unavený, naložil si unaveného spoločníka na chrbát a s námahou pokračoval v putovaní. 

20 Keď si mladík oddýchol a zvážil, aké ťažkosti spôsobuje tomu, kto ho nesie na pleciach, odpojil sa 

od jeho krku, vzal ho za ruku, a tak pokračovali v ceste. 

21 Nesmierna viera oživovala srdce starého pútnika a dodávala mu silu prekonať únavu. - Ako tušil, 

na obzore sa objavila oáza, v ktorej tieni ich čakal chlad prameňa. Nakoniec k nemu dorazili a pili z 

osviežujúcej vody, kým sa nenapili. Upadli do pokojného spánku, a keď sa prebudili, cítili, že únava zmizla, 

neboli hladní ani smädní, v srdci cítili pokoj a silu dostať sa do mesta, ktoré hľadali. Veľmi sa im odtiaľ 

nechcelo, ale cesta musela pokračovať. Naplnili svoje nádoby krištáľovo čistou vodou a pokračovali v 

ceste. 

22 Starší pútnik, ktorý bol oporou mladému, povedal: "Z vody, ktorú nesieme, budeme brať len 

striedmo; je možné, že na ceste stretneme nejakých pútnikov, ktorí prekonajú vyčerpanie, zomrú 

smädom alebo budú chorí, a bude potrebné ponúknuť im to, čo nesieme." Mladík namietal, že by nebolo 

rozumné dať niečo, čo by im nemuselo stačiť; že v takom prípade to môžu predať za akúkoľvek cenu, 

keďže ich stálo toľko úsilia získať tento vzácny prvok. 

23 Starec sa s touto odpoveďou neuspokojil a odpovedal mu, že ak chcú mať pokoj, musia sa o vodu 

podeliť s núdznymi. 

24 Mladý muž skľúčene povedal, že vodu v nádobe radšej konzumuje sám, ako by sa o ňu mal deliť s 

niekým, koho by mohli stretnúť na ceste. - — 

25 Predtucha starca sa opäť naplnila, pretože pred sebou uvideli karavánu mužov, žien a detí, ktorí 

sa stratili v púšti a mali zahynúť. Dobrý starec sa ponáhľal k ľuďom a dal im napiť. - Unavení sa okamžite 

cítili posilnení, chorí otvorili oči, aby pocestnému poďakovali, a deti prestali plakať od smädu. Karavána 

sa zdvihla a pokračovala v ceste. 

26 V srdci vznešeného pútnika zavládol pokoj, zatiaľ čo ten druhý, keď videl, že jeho nádoba je 

prázdna, s obavami povedal svojmu spoločníkovi, aby sa vrátili a išli k prameňu nahradiť vodu, ktorú 

spotrebovali. 

27 "Nesmieme sa vrátiť späť," povedal dobrý pútnik, "ak budeme veriť, narazíme na nové oázy 

ďalej." Mladík však pochyboval, bál sa a radšej sa od svojho spoločníka na mieste oddelil, aby sa vrátil a 

hľadal prameň. Rozišli sa ako spolubojovníci. Kým jeden pokračoval v ceste plný viery vo svoj cieľ, druhý v 

domnení, že môže zomrieť na púšti, bežal k prameňu s posadnutosťou smrťou v srdci. Nakoniec sa 

zadýchaný a vyčerpaný dostal k prameňu. Ale spokojne sa napil, zabudol na spoločníka, ktorého nechal 

ísť samého, aj na mesto, ktorého sa zriekol, a rozhodol sa, že od tej chvíle bude žiť na púšti. 
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28 Netrvalo dlho a neďaleko prechádzala karavána unavených a smädných mužov a žien. Dychtivo 

pristupovali, aby sa napili z vody tohto prameňa. Zrazu sa im však zjavil muž, ktorý im zakázal piť a 

odpočívať, ak mu za to nezaplatia. Bol to mladý pútnik, ktorý sa zmocnil oázy a stal sa pánom púšte. 

29 Tí ľudia ho smutne počúvali, lebo boli chudobní a nemohli si kúpiť ten vzácny poklad, ktorý by 

uhasil ich smäd. Nakoniec sa rozlúčili s tým málom, čo mali so sebou, kúpili si trochu vody na utíšenie 

zúfalého smädu a pokračovali v ceste. 

30 Čoskoro sa ten človek zmenil z pána na kráľa, pretože tadiaľ neprechádzali vždy len chudobní, ale 

aj mocní ľudia, ktorí mohli dať za pohár vody celé bohatstvo. 

31 Tento muž si už nepamätal na mesto za púšťou, a už vôbec nie na bratovho spoločníka, ktorý ho 

niesol na pleciach a zachránil ho pred smrťou v tej pustatine. 

32 Jedného dňa uvidel karavánu, ktorá sa bezpečne blížila k veľkému mestu, ale s úžasom videl, ako 

títo muži, ženy a deti kráčajú so silou a radosťou a spievajú oslavnú pieseň. Muž nechápal, čo vidí, a jeho 

prekvapenie bolo ešte väčšie, keď videl, že na čele karavány kráča ten, ktorý bol jeho spoločníkom na 

ceste. 

33 Karavána sa zastavila pred oázou, zatiaľ čo obaja muži stáli oproti sebe a udivene sa na seba 

pozerali. Nakoniec sa ten, čo žil v oáze, opýtal toho, ktorý bol jeho spoločníkom: "Povedz mi, ako je 

možné, že existujú ľudia, ktorí prechádzajú cez túto púšť bez toho, aby pociťovali smäd alebo únavu?" 

Urobil to preto, lebo vnútorne myslel na to, čo s ním bude v deň, keď ho nikto nepríde požiadať o vodu 

alebo prístrešie. 

34 Dobrý cestovateľ povedal svojmu spoločníkovi: "Dorazil som do Veľkého mesta, ale nie sám; 

cestou som stretol chorých, smädných, stratených, vyčerpaných a všetkým som dodal novú odvahu 

vierou, ktorá ma oživuje, a tak sme od oázy k oáze jedného dňa dorazili k bránam Veľkého mesta. Tam 

som bol predvolaný pred Pána tej ríše, ktorý ma, keď videl, že poznám púšť a mám súcit s pocestnými, 

poveril, aby som sa vrátil a bol sprievodcom a radcom pocestných pri strastiplnom prechode (púšťou); a 

tu ma vidíš, ako vediem ďalšiu karavánu, ktorú mám priviesť do Veľkého mesta. - A vy? Čo tu robíš?" 

spýtal sa toho, ktorý zostal v oáze. - Ten mlčal a hanbil sa. Vtedy mu dobrý cestovateľ povedal: "Viem, že 

si si privlastnil túto oázu, že predávaš jej vodu a žiadaš peniaze za tieň. Tieto dobrá vám nepatria, božská 

moc ich umiestnila na púšť, aby ich mohol využiť ten, kto ich bude potrebovať. Vidíte tieto davy ľudí? 

Nepotrebujú oázu, pretože nepociťujú smäd ani únavu. Stačí, že im odovzdám posolstvo, ktoré im 

prostredníctvom mňa posiela Pán Veľkého mesta, a oni sa vydajú na cestu a na každom kroku nachádzajú 

novú silu vďaka vysokému cieľu, ktorý majú: dosiahnuť toto kráľovstvo. 

35 Nechajte prameň smädným, aby v ňom našli odpočinok, a uhaste smäd tých, ktorí trpia 

ťažkosťami púšte. Tvoja pýcha a sebectvo ťa zaslepili, ale načo ti bolo byť pánom tejto malej oázy, keď 

žiješ v tejto pustatine a pripravil si sa o možnosť spoznať Veľké mesto, ktoré sme spoločne hľadali? Už si 

zabudol na ten náš spoločný vysoký cieľ?" 

Keď tento muž mlčky počúval toho, kto mu bol verným a nezištným spoločníkom, rozplakal sa, 
pretože pocítil výčitky svedomia za svoje úchylky. Strhol zo seba falošné sviatočné šaty a hľadal 
východiskový bod, kde sa začínala púšť, aby sa vydal po ceste, ktorá ho mala priviesť do Veľkého mesta. 
Teraz sa však vydal na cestu osvetlený novým svetlom, svetlom viery a lásky k blížnym.  

(koniec podobenstva) 
 
36 Ja som Pán veľkého mesta a Eliáš je prastarý z môjho podobenstva. On je "hlas toho, ktorý volá na 

púšti", on je ten, ktorý sa vám dáva nanovo spoznať v naplnení zjavenia, ktoré som vám dal pri 

premenení na hore Tábor. 

37 On je ten, kto vás v tretej ére vedie do veľkého mesta, kde vás očakávam, aby som vám dal večnú 

odmenu svojej lásky. 

38 Nasledujte Eliáša, milovaný ľud, a všetko sa zmení vo vašom živote, vo vašom uctievaní Boha a vo 

vašich ideáloch; všetko sa zmení. 
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39 Verili ste, že vaša nedokonalá náboženská prax bude trvať večne? - Nie, moji učeníci, zajtra, keď 

váš duch uvidí na obzore Veľké mesto, povie ako jeho Pán: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta". 

Môj pokoj nech je s vami! 



 

 

Príloha - Poznámky 
Poznámka 1 

V priebehu učenia sa často stretávame s výrazom "bratia". To sa netýka len mužských predstaviteľov 

veľkej ľudskej rodiny, ale aj tých ženských. Slovo "brat" jednoducho znamená "blížny" - bez ohľadu na 

pohlavie - a zároveň označuje vzťah, ktorý by mali mať ľudia medzi sebou: Bratstvo. Ježiš to jasne uvádza 

vo svojom slove " . . . lebo jeden je váš Majster, Kristus, ale vy všetci ste bratia" (Mt 23,8). 

Poznámka 2 

V priebehu týchto vyhlásení sa stále znova stretávame so slovom "zmierenie", tento pojem sa tiahne 

celým dielom ako červená niť. Kritický čitateľ sa môže pýtať: Pokánie - prečo a za čo? 

Boh dal svoj zákon ľudstvu, znovu a znovu ho vysvetľoval prostredníctvom svojich poslov a svojím 

hlasom v našom svedomí nám ho neustále pripomína. Dodržiavanie Zákona nám má priniesť pokoj, 

šťastie, zdravie, prácu a chlieb v pozemskom živote. Na druhej strane, porušenie Božieho zákona má 

automaticky prísne následky. A na zemi niet človeka, ktorý by nezhrešil, teda neprestúpil Boží zákon. 

Preto vidíme, že niektorí trpia fyzicky aj duševne, pretože na svojej ceste životom nerešpektovali múdre 

božské zákony. Ostatní vyprázdnili ten istý kalich horkosti, ktorý dali piť svojim blížnym. Zlo, ktoré 

niekomu spôsobíme alebo máme v úmysle spôsobiť, sa nám totiž skôr či neskôr vráti v zosilnenej podobe, 

pretože aj my musíme znášať pretrvávajúce dôsledky svojho správania, ktoré básnik Friedrich Schiller 

charakterizoval slovami: "To je prekliatie zlého skutku, že musí plodiť zlo. 

Je to nemenný zákon Božej dokonalej spravodlivosti, že človek žne to, čo zasial, či už dobro alebo zlo. 

Vyjadruje to základné biblické slovo: "Čo človek zaseje, to bude žať." Kresťanská teológia neprikladala 

tomuto základnému duchovnému zákonu Božieho vývoja a výchovy, ktorý zodpovedá zákonu príčiny a 

následku, význam, ktorý si zaslúži, a vytlačila ho z vedomia väčšiny kresťanov neúplným, jednostranným 

výkladom Ježišovej obetnej smrti. A ľudia, ktorí si túto pravdu v jej často veľmi krutej realite uvedomili na 

základe vlastnej skúsenosti, ju často nedokážu zladiť s predstavou milujúceho Boha a Otca. 

Ak bolo povedané, že porušenie Božieho zákona má automaticky ťažké následky, treba tiež povedať, že 

tieto ťažké následky - alebo skúšky - v sebe nesú Božiu lásku, pretože slúžia večnej spáse človeka. Cez 

utrpenie totiž človek začne hlbšie premýšľať o sebe a svojom živote. Niekedy nedokáže rozoznať význam 

návštevy, pretože v minulosti jeho mysle je tajomstvo, ktoré nedokáže rozlúštiť. V mnohých prípadoch 

však nebeský Otec umožňuje človeku pochopiť príčinu jeho skúšky. Ak sa odovzdá do Božej vôle, pocíti 

ľútosť a požiada Boha o odpustenie, Božia láska mu ho tiež udelí. Človek však musí pochopiť, že to 

neodstráni všetku bolesť a ťažkosti jedným ťahom. Božia spravodlivosť ho totiž nemôže ušetriť dôsledkov 

jeho previnení. Jeho odpustenie ho však povzbudzuje, utešuje, dáva mu nádej a posilňuje ho, aby ľahšie 

znášal skúšku. Ak to znáša s trpezlivosťou a dôverou v Boha, je na ceste k odčineniu svojej viny. Takto sa 

bolesť stáva veľkým učiteľom v jeho živote, a čím viac sa vnútorne premieňa a formuje svoj život podľa 

Božej vôle, tým ľahšie bude časom jeho bremeno odčinenia minulých vín a tým skôr sa ho opäť zbaví. 

Naše osobné skúšky sú zakotvené v celosvetových návštevách, ktoré na nás prišli a budú prichádzať v 

čoraz väčšej miere. V osobnej i všeobecnej sfére je to čas súdu. Nech už nás vlna súdu zasiahne 

kdekoľvek a akokoľvek - či už v súvislosti s celosvetovým navštívením, alebo v osobných skúškach - hlavné 

je, aby sme boli vnútorne pripravení. Nemáme čakať, kým k nám príde smrť, ale čo najskôr nechať svoj 

život riadiť Božími prikázaniami a svetlom vo svedomí, aby náš duch mohol dokončiť odčinenie svojich 

previnení voči Božiemu zákonu tu na zemi a - zbavený bremena nedokonalosti - vstúpiť do večného 

kráľovstva. 

V opačnom prípade, zaťažený svojimi chybami a priestupkami, bude mať na onom svete ťažkú cestu. 
Poznámka 3 

"Po roku 1950" je časový údaj otvorený smerom do budúcnosti bez obmedzenia, ktorý trvá počas 

celej druhej polovice storočia. - Okrem toho sú božské znamenia a skúšky zvyčajne časovo a miestne 

obmedzené, pretože Boh nechce spôsobiť zničenie, ale zlepšenie a spásu ľudstva. Celosvetové katastrofy 

preto Boh pripúšťa len ako poslednú možnosť, aby sa dosiahla duchovná obnova 
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ľudskosť. (Porovnaj U 9, 79-82 a U 11, 77-78) 
Poznámka 4 
V tomto nemeckom vydaní nie sú zahrnuté verše 14-23, pretože sú opakovaním 9. učenia, verše 25-

34. - Práca na zostavovaní učebníc sa vykonávala na voľných listoch a stalo sa, že jeden voľný list bol 
vytlačený dvakrát. V druhom španielskom vydaní z roku 1966 boli však uvedené verše zaradené znova, 
aby sa neprerušilo postupné číslovanie. 

Poznámka 5 
Na prvý pohľad sa môže zdať, že súd je nespravodlivý a prísny, ale pri hlbšom zamyslení zistíme, že 

Božia spravodlivosť - akokoľvek sa nám môže zdať na prvý pohľad tvrdá - v sebe nesie láskavé poučenie a 

výchovu. 

Farizeji v Ježišových časoch boli v rámci judaizmu stranou, ktorá prísne dodržiavala doslovné 

dodržiavanie zákona a najmä nespočetné množstvo predpisov, zvykov a obradov vyplývajúcich zo zákona. 

Ich uctievanie Boha sa vyčerpalo v oddanosti Zákonu. Ježiš odmietol tento mylný názor svojimi slovami a 

skutkami. Aj v súčasnosti nám Kristus hovorí, že vonkajšia bohoslužba s cirkevnými obradmi a zvyklosťami 

je pred ním zbytočná. Tí, ktorí sa nazývajú Božími služobníkmi, zabudli, že Boh je Duch a k nemu sa 

dostanú len duchovní, preto musí byť na prvom mieste: Podpora ducha ako iskry božského ducha v nás, 

zduchovnenie a spojenie s Bohom od ducha k duchu. Sami nedokázali otvoriť dvere do duchovného 

sveta, a preto zvereným ľuďom nehlásali prvenstvo ducha a nevyhnutnosť spiritualizácie. 

Niektoré Kristove slová z tohto učenia poslúžia na ďalšie vysvetlenie: 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 posolstvo je určené všetkým ľuďom. 
Celému ľudstvu pošlem prostredníctvom svojho ľudu knihu, ktorá bude obsahovať podstatu môjho 

slova a svedectvo o skutkoch, ktoré som medzi vami vykonal. Mojou vôľou je, aby tieto stránky 

obsahovali celú podstatu a pravdu môjho evanjelia a môjho slova počas všetkých troch vekov. 

Prečítajte si túto knihu, prijmite moje Slovo ako Chlieb večného života a pochopíte všetko, čo 

zostávalo nejasné a tajomné až doteraz, keď budete komunikovať priamo z ducha do ducha s mojím 

Božstvom. Toto učenie je pre ľudstvo ako nový deň, ktorý ho osvieti k veľkému prebudeniu. 

Toto je tretí čas, čas, keď sa naučíte chápať, praktizovať a žiť moje evanjelium. V Prvom čase som sa 

usadil na vrchu a poslal som ti odtiaľ svoj Zákon vytesaný do kameňa. V druhom čase som zostúpil do 

údolia, aby som žil medzi vami. V treťom čase urobím vaše srdcia svojím príbytkom, aby som sa vám 

mohol zjaviť a prehovoriť k vám z vášho najvnútornejšieho srdca. Keď ľudstvo uzná pravdu tohto učenia, 

jeho spravodlivosť a nekonečnú múdrosť, oslobodí svoje srdce od všetkých predsudkov a strachu. Môj 

zákon nezotročuje. Môj zákon oslobodzuje. 

Nielen raz, ale mnohokrát a rôznymi spôsobmi som svojim učeníkom naznačil a prisľúbil svoj opätovný 

príchod, predpovedal som im znamenia, ktoré budú ohlasovať môj príchod: Znamenia v prírode, udalosti 

v ľudstve, svetové vojny, hriech na najvyššom stupni vývoja. Ale aby sa svet neklamal tým, že ma bude 

opäť očakávať ako človeka, dal som im vedieť, že Kristus príde na oblakoch, symbole záhrobia, odkiaľ 

vychádza môj lúč, teda v duchu. Tento sľub bol splnený. Moje Slovo sa neprišlo prevteliť do tela. Toto 

učňovské obdobie sa skončilo. Nepotrebujem telo, aby som mohol prebývať medzi vami. Napriek tomu 

ma máte v plnosti ako Majstra, ako Sudcu, ako Lekára. 

Súčasná doba je rozhodujúcim obdobím v živote ľudstva. Vidíte obrovský boj všetkých prvkov a síl. Je 

to koniec jednej etapy ľudského vývoja. 

Udalosti, ktoré denne otriasajú národmi zeme, sú hlasom súdu, ktorý vás vyzýva k pokániu, modlitbe, 

obnove a očiste, ale tento čas skúšky sa bude predlžovať, kým sa tvrdohlavosť a nepoddajný duch ľudí 

nezmierni, kým sa nevzdajú svojej arogancie a bezbožnosti. Ľudstvo má ešte krátky čas na preskúmanie 

svojich činov, aby sa mohlo zodpovedať Božiemu Sudcovi, keď ho bude volať na zodpovednosť. Koniec 

jedného veku a začiatok nového spôsobil krízu a chaos, ktorými teraz trpíte. Blíži sa čas veľkého súženia 

pre všetkých, pretože ani moc, ani peniaze, ani vedomosti nepomôžu odvrátiť prísnosť Božej 

spravodlivosti. Len oduševnenie zachráni ľudstvo pred chaosom. Nemusíte dúfať v iné riešenie. Ak sa 

dobre pripravíte, svet sa bude uberať novým smerom. Potom sa hrozba vojny odvráti a nastane mier. 

Ach, milované ľudstvo, keby ste len mali dobrú vôľu. Jedna modlitba, jedna myšlienka, jedno slovo by 

stačilo na zmierenie ľudí, národov a krajín. Ľudia sú ešte stále deťmi, ale veľká skúška, ktorá sa k nim blíži, 

im umožní za krátky čas zažiť tak veľa, že z tohto detstva rýchlo prejdú do dospelosti. 

Tento hlas, ktorý vás volá, je hlasom Božského Majstra. Toto slovo pochádza od Toho, ktorý stvoril 

všetky veci. Podstata tejto práce sa stane základným kameňom, na ktorom budú v budúcnosti spočívať 

všetky objednávky. On, ktorý má moc urobiť všetko, premení vaše srdce z kameňa na svätyňu lásky a 

povznesenia a zapáli svetlo tam, kde bola len tma. 
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